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Słowo wstępne

O ddajemy do rąk Czytelników wyjątkową książkę dedykowaną Panu 
Profesorowi Tadeuszowi Bodio – politologowi specjalizującemu się 

w zakresie teorii i psychologii polityki, prekursorowi politologicznych badań 
Azji Centralnej i Kaukazu, w szczególności dotyczących transformacji, elit 
i przywództwa politycznego na tym obszarze. Kariera naukowa Profesora Ta-
deusza Bodio jest od początku związana z Uniwersytetem Warszawskim, który 
w tym roku obchodzi 205-lecie istnienia. To symboliczny zbieg okoliczności, 
zważywszy na uwarunkowania, w jakich został utworzony nasz Uniwersytet, 
i profi l twórczości naukowej Jubilata, którego znaczącym fi larem są bada-
nia wschodnie. Na Uniwersytecie Warszawskim Profesor przeszedł wszyst-
kie etapy edukacji, awansów i rozwoju naukowego. Należał do pierwszych 
adeptów i współtwórców teorii polityki w kręgu rodzimej nauki o polityce, 
do pionierów problematyki psychologii polityki wśród polskich politologów. 
W badaniach wschodnich Jubilat demonstrował najwyższy poziom naukowy, 
obiektywizm poznawczy, przełamywał stereotypy i uprzedzenia, pokazywał 
osobliwości Azji Centralnej i Kaukazu, przezwyciężając europo- i zachod-
niocentryzm, a tym samym wiernie oddając tamtejszą złożoną rzeczywistość 
społeczno-polityczną i kulturową. Szczegóły Jego biografi i naukowej są za-
mieszczone w następnej części niniejszej księgi. 
Badania zainicjowane i prowadzone przez dostojnego Jubilata stały się pod-
stawą do utworzenia Zakładu Badań Wschodnich w Instytucie Nauk Poli-
tycznych UW, który w wyniku przekształceń strukturalnych wydziału stał się 
jednym z fi larów Katedry Studiów Wschodnich Wydziału Nauk Politycznych 
i Studiów Międzynarodowych UW. 

Profesor był Nauczycielem i Mentorem, wypromował wielu doktorów 
i magistrów. Pozytywnie oddziaływał na kariery naukowe innych pracowni-
ków naukowych, którzy nie byli jego formalnymi podopiecznymi, a dzisiaj 
są profesorami i doktorami habilitowanymi. Mimo trudności i przeciwności 
w prowadzeniu badań naukowych Profesor wykazywał optymizm, entuzjazm 
i pasję twórczą, zgodnie z własnym przekonaniem, że „wszystkie problemy 
są rozwiązywalne”. Był i jest kimś w rodzaju bardziej dojrzałego i doświad-
czonego Przyjaciela. 
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Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak życzyć Państwu owocnej i mamy 
nadzieję inspirującej lektury, a naszemu Jubilatowi kolejnych wspaniałych 
Jubileuszy!

Sto lat Drogi Panie Profesorze!
Ad multos annos, Dostojny Jubilacie!

С юбилеем, Профессор!
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Z kart biografi i naukowej 
profesora Tadeusza Bodio

Przebieg pracy naukowej i dydaktycznej

P rofesor Tadeusz Bodio urodził się w Nowym Dworze Gdańskim. Tu-
taj spędził dzieciństwo i uczęszczał do szkoły, stawiał pierwsze kroki 

w działalności harcerskiej, poznał wspaniałych ludzi, od których wiele się 
nauczył, nawiązał przyjaźnie oraz kontakty. Okres zamieszkania w tym pięk-
nym mieście odcisnął silne piętno na jego życiu. Niejednokrotnie w rozmo-
wach z satysfakcją podkreślał, że Żuławy są jego „małą ojczyzną” – trwale 
wpisaną w jego biografi ę. Szkołę średnią ukończył w Kłaninie – miejscowości 
położonej niedaleko Pucka na pięknej ziemi kaszubskiej. Było to Technikum 
Rolnicze.

Kariera naukowa i zawodowa Profesora jest związana z Uniwersytetem 
Warszawskim. W 1971 roku został przyjęty na studia w Instytucie Nauk Po-
litycznych. W czasie studiów zaangażował się w działalność studenckiego 
ruchu naukowego, odnosząc pierwszy sukces naukowy. Na VI Ogólnopol-
skim Studenckim Seminarium Politologicznym w Katowicach w konkursie 
na najlepsze prace badawcze otrzymał pierwszą nagrodę oraz nagrodę spe-
cjalną Rektora Uniwersytetu Śląskiego za fragmenty rozprawy magisterskiej. 
W późniejszym okresie praca magisterska została opublikowana w postaci 
artykułów. Wydarzenia te w istotnym stopniu zadecydowały o wyborze Jego 
kariery zawodowej. 

W 1975 roku ukończył studia z wyróżnieniem i został zatrudniony na 
etacie asystenta-stażysty Zakładu Teorii Polityki INP Wydziału Dzienni-
karstwa i Nauk Politycznych UW. Rozpoczął prowadzenie zajęć dydak-
tycznych. Rok później awansował na stanowisko asystenta, a w 1978 roku 
na starszego asystenta Zakładu. W grudniu 1976 roku został delegowany 
na studia doktoranckie na Wydziale Filozofi i Uniwersytetu Leningradz-
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kiego. W 1977 roku uczestniczył w realizacji międzyresortowego tema-
tu badawczego „Teoria i metodologia stosunków międzynarodowych” 
(Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych), czego 
efektem było opracowanie dotyczące kategorii „podmiotowości” w sto-
sunkach międzynarodowych. 

Po czterech latach od rozpoczęcia pracy w INP UW, w listopadzie 
1979 roku obronił pracę doktorską na temat formowania się świadomości 
politycznej. Praca ta została wyróżniona nagrodą Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Po powrocie do kraju kontynuował pracę w Zakładzie Teorii Polity-
ki, gdzie w 1980 roku awansował na stanowisko adiunkta. Uczestniczył 
w seminarium Zespołu Teorii Polityki COM SNP, jak również angażował 
się w działalność na rzecz ruchu młodych pracowników nauki. Współpra-
cował z pismem „Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego”, początko-
wo jako członek Kolegium Redakcyjnego, a następnie zastępca redaktora 
naczelnego. 

W 1983 roku dr Tadeusz Bodio został sekretarzem Zakładu Teorii Poli-
tyki, podejmując pracę nad rozprawą habilitacyjną. Od 1986 roku uczest-
niczył w seminariach naukowych utworzonej wówczas Sekcji Psycho-
logii Polityki Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Prowadził na 
Wydziale DiNP pierwsze wykłady fakultatywne z psychologii polityki, 
prezentując wyniki badań własnych z problematyki świadomości, postaw 
i zachowań politycznych. W latach 1987–1988 uczestniczył w realizacji 
tematu badawczego „Psychospołeczne determinanty zachowań politycz-
nych” prowadzonego w ramach Resortowego Programu Badań Podstawo-
wych RP III.45. Aktywność naukowa w tym okresie zaowocowała m.in. 
rozprawą habilitacyjną pt. Świadomość a zachowania polityczne, obronio-
nej w 1987 roku (recenzenci: prof. Jan Baszkiewicz, prof. Czesław Moj-
siewicz, prof. Stanisław Kwiatkowski). 

Po otrzymaniu stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauki o poli-
tyce otrzymał awans na stanowisko docenta w Instytucie Nauk Politycznych 
UW. Został również powołany w skład Komitetu Redakcyjnego czasopisma 
„Studia Nauk Politycznych”, a następnie w skład Kolegium Redakcyjnego 
czasopisma „Państwo i Kultura Polityczna. Zeszyty Politologiczne”. Współ-
pracował z redakcją „Polish Political Science Yearbook”. 

W lutym 1989 roku na wniosek prorektora UW dr hab. Tadeusz Bodio został 
oddelegowany przez Ministerstwo Edukacji RP do pracy naukowo-badawczej 
w Centrum Politologii Instytutu Państwa i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk 
(RAN), gdzie został zatrudniony na stanowisku profesora. Podczas pobytu 
w Centrum Politologii uczestniczył w rosyjsko-amerykańskim programie ba-
dań nad kulturą polityczną, a także w pracach nad konceptualizacją wielolet-
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niego programu mającego na celu rekonstrukcję portretu politycznego społe-
czeństwa rosyjskiego w okresie transformacji. We współpracy z Ośrodkiem 
Informacji i Kultury Polskiej przy Ambasadzie RP organizował polsko-ro-
syjskie seminarium politologiczne, w którym uczestniczyli prof. Franciszek 
Ryszka i inni naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiej Akademii 
Nauk. Był współautorem programu „Polaków na Litwie portret własny”, któ-
rego wyniki zostały wykorzystane w działalności Stowarzyszenia Społeczno-
-Kulturalnego „Dom Polski”. Uczestniczył w konferencjach i seminariach, 
prowadził wykłady, był konsultantem dla doktorantów i studentów. Efektem 
pobytu w Centrum Politologii RAN były także liczne publikacje, w tym pro-
mujące osiągnięcia polskiej politologii.

Po powrocie do kraju kontynuował pracę naukowo-dydaktyczną w kiero-
wanym przez prof. F. Ryszkę Zakładzie Współczesnych Teorii Politycznych. 
W 1997 roku opracował międzynarodowy program badań nad transforma-
cją polityczną państw Azji Centralnej i rozpoczął jego realizację. W tym celu 
podjął także działania na rzecz budowy zespołu badawczego i utworzenia se-
rii edytorskiej „Współczesna Azja Centralna”.  

W 1999 roku Profesorowi powierzono zadanie organizacji Pracowni Psy-
chologii Polityki w ramach Zakładu Filozofi i i Socjologii Polityki, której rok 
później został kierownikiem. W tym samym roku uzyskał awans na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
UW na 5 lat, a od 2005 roku na czas nieokreślony. Dorobek naukowy Profeso-
ra i Jego zespołu w zakresie badań wschodnich stał się podstawą powierzenia 
Jubilatowi zadania organizacji Zakładu Badań Wschodnich i objęcia w nim 
kierownictwa. Funkcję tę pełnił do 2019 roku.

Jubilat dał się również poznać jako sprawny i rzeczowy przewodniczący 
Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych oraz członek Prezydium Państwowej/
Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2008–2011. Okres ten przyniósł 
poszerzenie Jego zainteresowań badawczych o kwestie doskonalenia jako-
ści kształcenia w obszarze nauk społeczno-prawnych na polskich uczelniach 
wyższych. 

W latach 2013–2019 pełnił funkcję przewodniczącego Wydziałowej Ko-
misji Doktorskiej w zakresie nauk: nauki o polityce, a od 2019 roku wchodzi 
w skład Komisji wspierającej procedury doktorskie prowadzone na Wydziale 
w zakresie nauki o polityce i administracji.

Wymiernym uznaniem środowiska politologów dla dokonań naukowo-
-badawczych Profesora jest od 2009 roku członkostwo w Komitecie Nauk 
Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a w 2020 roku wybór na funkcję wice-
przewodniczącego Komitetu Nauk Politycznych PAN. 
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Ważniejsze kierunki i etapy działalności 
naukowo-badawczej

Zainteresowania naukowe Profesora ewoluowały w okresie jego aktywno-
ści zawodowej po swoistej trajektorii: od studiów nad teorią polityki poprzez 
psychologię polityki do teorii i praktyki transformacji polityczno-społecznej 
i gospodarczej państw poradzieckich. Główną uwagę badawczą koncentrował 
na transformacji ustrojowej, zwłaszcza systemów władzy, elit i przywództwa 
w Azji Centralnej i na Kaukazie. 

Zainteresowania Jubilata teorią polityki pojawiły się dość wcześnie, bo 
na ostatnim roku studiów, na co istotny wpływ wywarły seminaria z teorii 
polityki, prowadzone początkowo przez prof. Artura Bodnara, a następnie 
przez prof. Franciszka Ryszkę w COM SNP oraz seminarium doktoranckie 
prof. Janusza Kuczyńskiego z fi lozofi i polityki i psychoanalizy w Instytucie 
Filozofi i UW, a także seminarium doc. Józefa Koseckiego z cybernetyki spo-
łecznej w Instytucie Nauk Politycznych UW. Rezultatem krystalizujących się 
pod wpływem tych seminariów koncepcji była praca magisterska na temat 
kształtowania się świadomości politycznej w sytuacji rewolucyjnej. 

Badania nad świadomością polityczną były prowadzone przez Jubilata 
w kolejnych latach. W pracy doktorskiej koncentrował się na uwarunkowa-
niach formowania się świadomości politycznej, kładąc jednak nacisk na jej 
konceptualizację. Wypracowana wówczas defi nicja świadomości politycznej 
została uznana przez recenzentów za jedną z najlepszych w literaturze (Politi-
cal Awareness, „Polish Political Science” 1983, vol. XIII, Polish Association 
of Political Science, Ossolineum).

Powyższy etap badań w sposób naturalny prowadził do rozszerzenia zain-
teresowań naukowych Jubilata w kierunku psychologii politycznej, a konkret-
nie psychospołecznych uwarunkowań zachowań politycznych, tym bardziej 
że problematyka ta wpisywała się w rozwijaną wówczas przez środowisko 
politologiczne teorię działań i podmiotowości politycznej. 

Rozszerzenie kwalifi kacji zawodowych wiązało się z intensywnymi stu-
diami własnymi nad psychologią społeczną i polityczną. W tym też okresie 
rozwoju naukowego i badań krystalizowała się koncepcja rozprawy habilita-
cyjnej. Jej konceptualizacja była konsultowana z profesorami – J. Baszkiewi-
czem, A. Bodnarem i F. Ryszką. Na podstawie badań w tym obszarze powsta-
ła monografi a pt. Świadomość a zachowania polityczne, 395 s., opublikowana 
w 1987 roku (drugi nakład ukazał się w roku 1989). Przedstawione w publi-
kacji badania miały charakter interdyscyplinarny, podejmowały zagadnienia 
z pogranicza teorii i fi lozofi i polityki oraz psychologii politycznej. Koncen-
trowały się na wyjaśnieniu psychologicznej natury zachowań politycznych 
jednostek i grup społecznych. Stanowiły próbę wykładu ważniejszych kwestii 
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teoretycznych i metodologicznych z perspektywy aktywnie wówczas rozwi-
janej podmiotowej interpretacji polityki. Wiele uwagi poświęcono w niej upo-
rządkowaniu siatki pojęciowo-terminologicznej i przewartościowaniu istnie-
jących koncepcji subiektywnej sfery działań politycznych, w tym uproszczo-
nym ujęciom współzależności świadomości, postaw i zachowań politycznych, 
niedocenianych wielu innych procesów psychologicznych mających istotny 
wpływ zarówno na świadomość, procesy postawotwórcze, jak i na ostatecz-
ny kształt zachowań jednostek i grup społecznych w sferze polityki. Podjęto 
w niej próbę identyfi kacji tych zjawisk i procesów oraz wyjaśnienie ich roli 
w działaniach politycznych. Wiele uwagi Autor poświęcił pozaświadomoś-
ciowym regulatorom zachowań politycznych i typologii tych ostatnich. Z ko-
lei analiza regulatorów dynamiki zachowań politycznych pozwoliła wskazać 
ważniejsze psychospołeczne uwarunkowania trwałości, ciągłości i zmiany 
zachowań w otoczeniu politycznym. 

Wiele ustaleń teoretycznych i metodologicznych zawartych w rozprawie ha-
bilitacyjnej zostało wykorzystanych przez Jubilata w kolejnych badaniach – nad 
specyfi ką psychologiczną przemian ustrojowych w naszym kraju. Ich wyniki zo-
stały przedstawione w monografi i Między romantyzmem i pragmatyzmem. Psy-
chopolityczne aspekty transformacji w Polsce, Warszawa 1999, 205 s. (ukaza-
ło się pięć wydań monografi i). Autor podjął w niej próbę diagnozy kondycji 
psychologicznej społeczeństwa i jej wpływu na transformację systemu poli-
tycznego. Sformułował tezę, że transformacji ustrojowej towarzyszyła uni-
katowa w skali historycznej zmiana paradygmatu myślenia i zachowań Po-
laków będąca konsekwencją życia ludzi w wolnym i demokratycznym kraju 
integrującym się ze strukturami europejskimi. W uzasadnieniu tezy odwołał 
się do polskiej psychohistorii, swoistych zderzeń dwóch tradycyjnych stylów 
uprawiania polityki, dramatycznych zmagań „logosu” z „etosem” w myśleniu 
i działaniu politycznym. Te dwa style uprawiania polityki oraz ich implikacje 
zostały scharakteryzowane w kontekście transformacji politycznej. Ujawnio-
na została silna zależność między dialogiem pokoleń a pamięcią historyczną. 
Jubilat podkreślił, że nurt romantyczno-niepodległościowy stworzył właściwą 
sobie psychologiczną koncepcję polityki. W nurt ten był wpisany grzech su-
biektywizacji polityki. W badaniach tych zostały również wyjaśnione psycho-
logiczne uwarunkowania legitymizacji transformacji politycznej. Wskazane 
zostało zjawisko „otwierających się nożyc transformacji” – rozchodzenia 
się po okresie euforii sfery ekonomiczno-politycznej ze sferą psychologicz-
ną transformacji, pragmatyki reform z romantyką oczekiwań społecznych. 
Zwrócona została uwaga na dynamikę transformacji politycznej i gospodar-
czej, za którą nie nadążały zmiany mentalne wszystkich grup społecznych, 
co było przyczyną dyskomfortu i oporu psychologicznego ludzi wobec za-
chodzących przeobrażeń. Identyfi kacji, opisowi i wyjaśnieniu został poddany 



14

Z kart biografi i naukowej profesora Tadeusza Bodio

bogaty katalog zagrożeń i pułapek psychologicznych transformacji systemu 
politycznego zarazem ze wskazaniem granic akceptacji przez społeczeństwo 
zmian polityczno-gospodarczych. Analizie została poddana także specyfi ka 
myślenia geopolitycznego Polaków czasu transformacji, proces swoistego 
przejścia od euroromantyzmu do europragmatyzmu w postrzeganiu naszego 
miejsca w strukturach europejskich. 

Badania nad psychospołecznymi aspektami transformacji były realizowa-
ne przez Jubilata w kolejnych latach, ze szczególnym uwzględnieniem psy-
chologicznych uwarunkowań przeobrażeń polskiego systemu politycznego, 
elit i przywództwa. Dążył w nich do wyjaśnienia języka i gramatyki polskiego 
myślenia politycznego okresu transformacji usytuowanego na osiach: demo-
kracja-autorytaryzm; indywidualizm-kolektywizm; prawica-lewica oraz uka-
zania, jak owo usytuowanie wpływało na społeczne poparcie, odrzucenie czy 
dystansowanie się społeczeństwa od reform systemu politycznego. Przepro-
wadzone badania pozwoliły na ujawnienie wielorakich współzależności mię-
dzy kondycją psychologiczną społeczeństwa a efektywnością demokratyzacji 
systemu politycznego.

W polu zainteresowań Jubilata pozostawała teoria polityki, w tym uwa-
runkowania zmiany natury polityki, modeli władzy i przywództwa w globa-
lizującym się świecie, funkcje i metody badawcze politologii ze względu na 
ich użyteczność w analizie transformacji, a także prognozowanie politycz-
ne. Efekty tych badań i wynikające z nich praktyczne rekomendacje zostały 
przedstawione w artykułach opublikowanych w Polsce i za granicą. 

W latach 90. XX wieku, także pod wpływem pobytu w Centrum Politolo-
gii RAN, Jubilat zaczął myśleć o podjęciu wieloletnich i systemowych badań 
nad przeobrażeniami ustrojowymi nieznanych lub mało poznanych w naszej 
części Europy regionów byłego ZSRR. Przypadek sprawił, że wybór padł na 
Azję Centralną oraz że badania nad transformacją polityczną państw regio-
nu zdominowały Jego aktywność naukową na wiele lat (ich geneza została 
przedstawiona m.in. w kilku opracowaniach opublikowanych w prestiżowych 
pismach krajowych i zagranicznych). Podstawowe ramy tego projektu na-
ukowego powstały w 1997 roku. Trudność jego konceptualizacji, organizacji 
i realizacji polegała na tym, że był to dziewiczy i oddalony o kilka tysięcy ki-
lometrów teren eksploracji naukowej, komunikacja z ośrodkami naukowymi 
regionu była niesłychanie utrudniona, brak było infrastruktury fi nansowo-ma-
terialnej. Nie było też zespołu badawczego – politologowie nie wykazywali 
zainteresowań transformacją w Azji Centralnej, a w Instytucie nie wierzono, 
że istnieją szanse na realizację programu. 

Podstawowym celem programu były badania nad transformacją systemo-
wą w państwach Azji Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem związków 
historycznych, politycznych, kulturalnych i naukowych państw tego regionu 
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z Polską. W założeniach konceptualnych zostało przyjęte, że program powi-
nien po pierwsze, kompensować istniejący defi cyt wiedzy o historii i współ-
czesności politycznej Azji Centralnej. Po drugie, kreować szeroko rozumianą 
współpracę Polski z tymi krajami. Po trzecie, promować naukę polską w re-
gionie, tworzyć dobry klimat dla intensyfi kacji kontaktów naukowych i budo-
wy bazy instytucjonalnej tej współpracy z lokalnymi ośrodkami badawczymi. 
Po czwarte, tematyka badań winna uwzględniać potrzeby dydaktyczne ośrod-
ków naukowych, ale także oczekiwania służb zagranicznych i gospodarczych 
kraju, ludzi biznesu zainteresowanych regionem. 

Program uwzględniał siedem ogniw badawczych. Pięć z nich miało gene-
ralnie służyć sformułowaniu diagnozy przekształceń systemowych w nowo 
powstałych państwach: Kazachstanie, Kirgistanie, Uzbekistanie, Tadżyki-
stanie i Turkmenistanie. Na każdym z tych etapów zaplanowano realizację 
siedmiu bloków tematycznych: 1) historyczne uwarunkowania transformacji 
w Azji Centralnej; 2) teoria i praktyka transformacji ustrojowej; 3) system 
polityczny; 4) społeczeństwo; 5) kultura; 6) gospodarka; 7) polityka zagra-
niczna1.

W ramach prezentowanego programu przygotowany został także podte-
mat badawczy „Przywództwo polityczne w państwach Azji Centralnej”, który 
miał m.in. przybliżać modele przywództwa i sylwetki najważniejszych poli-
tyków regionu.

Kolejne dwa ogniwa programu wiązały się z badaniami monotematycz-
nymi członków zespołu zgodnie z ustaloną specjalizacją oraz rekapitulacją 
uzyskanych wyników z analizy transformacji politycznej w pięciu państwach 
Azji Centralnej.

Realizacja programu ze względu na specyfi kę regionu wymagała opra-
cowania oryginalnej metody i organizacji badań. Przyjęto założenie, że naj-
lepszą metodą będzie ścisła współpraca z przedstawicielami nauki i życia 
publicznego państw regionu. Dzięki temu przemiany transformacyjne będą 
wyjaśniane „od wewnątrz” – przez uczonych i praktyków życia publicznego 
w danym państwie regionu, oraz „od zewnątrz” – przez autorów polskich. 
Założono także, że podejście to pozwoli pokonać ówczesną barierę dostępu 
do informacji naukowej i lepiej poznać przemiany w regionie. Z powyższej 
konwencji metodologicznej – mając na względzie obiektywizm i rzetelność 
naukową – zrezygnowano tylko w przypadku monografi i traktującej o trans-
formacji Turkmenistanu.

1  Szczegółowe założenia programu m.in. w: T. Bodio, A. Wierzbicki, Badania transforma-
cji ustrojowej w państwach Azji Centralnej, [w:] T. Bodio, J. Marszałek-Kawa (red.), Z badań 
nad historią i współczesnością Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu, Toruń 2019 (pierwotna wersja 
angielska: T. Bodio, A. Wierzbicki, Research on systemic transformation in the countries of 
Central Asia, „Polish Political Science Yearbook” 2020, vol. 50, nr 3). 
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W konceptualizacji badań istniało wiele niebezpieczeństw natury meto-
dologicznej, pojęciowo-terminologicznej i interpretacyjnej wynikających 
z nieuchronnego zderzenia dwóch konwencji uprawiania nauki wyrastających 
z tradycji: europejskiej i azjatyckiej, tym bardziej że nierzadkie w naszej czę-
ści świata europocentryczne interpretacje przemian zachodzących w Azji Cen-
tralnej przynosiły więcej szkody niż pożytku w nauce i nie tylko. Podobnie 
było z azjatocentryzmem, który wyraźnie ujawniał się w badaniach naukow-
ców z państw regionu. Inne niebezpieczeństwa wiązały się m.in. z dystansem 
ośrodków badawczych państw Azji Centralnej do międzynarodowej współ-
pracy naukowej, z cenzurą i autocenzurą, a także potencjalnymi konsekwen-
cjami udziału w programie dla badaczy z Azji Centralnej, czego niektórzy 
z nich zresztą doświadczyli. Piętrzące się poważne trudności we współpracy 
z regionalnymi ośrodkami naukowymi udało się rozwiązać dzięki m.in. po-
mysłowi, aby o każdym kraju w ramach projektu wydać dwie książki, z któ-
rych pierwsza (na ogół autorstwa prezydenta danego kraju) prezentowałaby 
ofi cjalną wykładnię polityki i problemów transformacyjnych, a druga – była 
dziełem wyjaśniającym transformację z perspektywy naukowców i wybit-
nych osobistości o różnych orientacjach politycznych aktywnie uczestniczą-
cych w życiu publicznym. Pomysł okazał się skuteczny w praktyce i przyniósł 
wymierne korzyści. Dla prezentacji wyników badawczych programu została 
utworzona specjalna seria edytorska „Współczesna Azja Centralna”.

Badania obejmowały pięć państw o niepowtarzalnej specyfi ce, będą-
cych w różnych stosunkach wzajemnych, uwikłanych w poważne spory 
dotyczące historii, dziedzictwa cywilizacyjnego i kulturowego, granic, 
przynależności narodowej wielkich myślicieli regionu. W rezultacie na 
każdym etapie realizacji programu trzeba było zaczynać od nowa, po-
cząwszy od nawiązania kontaktów, poszukiwania kompromisu między za-
daniami badawczymi a możliwościami ich urzeczywistnienia w konkret-
nych warunkach. Historia poszczególnych etapów, uwzględniająca m.in. 
tematykę, organizację i realizację badań, jest opisana szczegółowo we 
wprowadzeniu do każdej z pięciu monografi i zbiorowych. Historie te są 
specyfi czne – zależnie od kraju, poziomu demokratyzacji życia, związków 
polityki z nauką, kultury naukowej itp. 

Z perspektywy kilkunastu lat prowadzonych przez Profesora badań moż-
na stwierdzić, że ich efekty są znaczące. Zamierzenia programu, w którym 
uczestniczyło kilkaset badaczy, zostały osiągnięte. Były to badania pionier-
skie, a ze względu na uzyskane efekty badawcze, ich zasięg i udział przedsta-
wicieli regionu – unikatowe w skali europejskiej i światowej. Z monografi i 
wyłaniają się obrazy pięciu państw Azji Centralnej, które powstały po roz-
padzie ZSRR. Ukazują złożone procesy formowania się narodowych modeli 
transformacji politycznej w regionie przebiegające w swoistych zderzeniach 
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tradycji z napierającą modernizacją i globalizacją. Ukazują wielorakie kon-
teksty transformacji, w tym historyczne, kulturowe, psychologiczne, gospo-
darcze, międzynarodowe. W pewnym sensie stanowią swoisty dokument 
ważnego okresu w historii Azji Centralnej pisany przez Polaków wspólnie 
z Kazachami, Kirgizami, Uzbekami i Tadżykami.

Innym ważnym osiągnięciem zrealizowanych projektów naukowych jest 
dyskredytacja tradycyjnych stereotypów badawczych, zwłaszcza europocen-
tryzmu i azjatocentryzmu, otwartość na argumenty i poszukiwania nowych 
paradygmatów i metodologii uwzględniającej osobliwości historyczno-kul-
turowe, polityczno-gospodarcze i psychologiczne regionu. Rekapitulacja tej 
wiedzy wzbogacała warsztat metodologiczny, poszerzała perspektywy badań 
nad teorią i praktyką transformacji posttotalitarnej, mechanizmami demokra-
tyzacji życia społecznego oraz wdrażaniem reform rynkowych w państwach, 
których społeczeństwa niezwykle dotkliwie odczuwają skutki zderzeń trady-
cji z napierającą modernizacją.

Realizacja zasadniczego celu programu pozwoliła przejść do kolejnego 
etapu – monotematycznych badań ważniejszych aspektów transformacji po-
litycznej w Azji Centralnej. W ramach tego etapu w latach 2006–2007 został 
zrealizowany wspólnie z prof. Tadeuszem Mołdawą (politologiem i konsty-
tucjonalistą) temat „Konstytucyjne podstawy systemów politycznych państw 
Azji Centralnej”. Ich efektem była monografi a pt. Konstytucje państw Azji 
Centralnej. Tradycje i współczesność, Warszawa 2007, 607 s. W monografi i 
dokonano wyjaśnienia złożonego procesu budowy modeli porządku ustrojo-
wo-prawnego w pięciu państwach Azji Centralnej. Analiza porównawcza tych 
modeli w ujęciu procesualnym i dynamicznym pozwoliła na ujawnienie spe-
cyfi ki „konstytucji tranzytowych” oraz wielu nieznanych lub mało poznanych 
właściwości systemów politycznych tych państw. Ukazuje ówczesne uwikła-
nie transformacji politycznych krajów regionu w nierzadkie konfl ikty trzech 
systemów prawa: stanowionego, zwyczajowego i religijnego. Zawiera roz-
ważania o walorach diagnostyczno-prognostycznych na temat ewolucji reżi-
mów politycznych, które z perspektywy minionych lat podlegają pozytywnej 
weryfi kacji. Przykładem jest chociażby ocena reżimu i sytuacji politycznej 
w Kirgistanie, która okazała się trafna. Warto podkreślić, że istotną wartością 
pracy jest to, że zawiera wszystkie akty prawne o niepodległości i suweren-
ności państwowej oraz konstytucje Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, 
Turkmenistanu i Uzbekistanu. Cenne jest również to, że porządkuje siatkę 
pojęciowo-terminologiczną, a wiele specyfi cznych norm prawnych ważnych 
z perspektywy politologicznej zostało opatrzonych komentarzem. Była to 
publikacja pionierska w naszej części Europy i dzisiaj można stwierdzić, że 
miała znaczący i inspirujący wpływ na badania transformacji porządku praw-
no-ustrojowego w państwach Azji Centralnej. 
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Kolejny projekt dotyczył reform konstytucyjnych i ich implikacji poli-
tycznych w państwach Azji Centralnej. Stanowił on kontynuację poprzednich 
badań. Przyświecały mu dwa podstawowe cele. Pierwszy wiązał się z analizą 
reform konstytucyjnych w latach 2007–2009. Był to okres dynamicznie zmie-
niającej się rzeczywistości prawno-ustrojowej państw Azji Centralnej. Drugim 
zaś celem była internacjonalizacja badań, ich promocja w języku angielskim 
na forum międzynarodowym. Rezultaty projektu badawczego przedstawiono 
w publikacji pt. Constitutional Reforms in Central Asian States, Warszawa 
2009, 330 s.              

Równocześnie z powyższymi badaniami realizowany był projekt „Inte-
gracja i bezpieczeństwo regionu Azji Centralnej”. Wśród jego uczestników 
zdecydowaną większość stanowili młodzi naukowcy z ośrodków naukowych 
Kazachstanu i Kirgistanu. Wyniki badań zostały opublikowane w monotema-
tycznym tomie „Studiów Politologicznych” (2008, nr 12) pt. Problemy trans-
formacji, integracji i bezpieczeństwa państw Azji Centralnej, 421 s., w języ-
kach polskim, angielskim i rosyjskim. Podstawę założeń programu stanowiła 
teza, że dobiega końca jeden z najważniejszych etapów w historii krajów Azji 
Centralnej – utrwalenia niepodległości proklamowanej w 1991 roku. Powoli 
wkraczają one w fazę swoistego „przesilenia transformacyjnego”, które bę-
dzie skutkowało redefi nicją dotychczasowych priorytetów przemian ustrojo-
wych. Sygnalizowane przesilenie będzie naturalną konsekwencją końca epoki 
„starych” elit postkomunistycznych i coraz bardziej zauważalnej zmiany po-
koleniowej. W nauce, polityce, kulturze, biznesie i innych sferach życia tych 
krajów pojawiają się nowe generacje, które nie będą obciążone przeszłością 
radziecką. Ich mentalność, aspiracje i oczekiwania zdecydowanie różnią się 
od pokolenia „przełomu politycznego”. Proces „rozchodzenia się” mental-
ności pokoleniowej i generacyjnej w krajach przywiązanych do tradycji jest 
najbardziej widoczny w kręgach młodej i wykształconej inteligencji, której 
część zdecydowała się na karierę naukową. Stąd też w pracy podjęto próbę 
prezentacji poglądów głównie tej części inteligencji Kazachstanu i Kirgistanu 
na fundamentalne kwestie związane z dalszą transformacją, bezpieczeństwem 
i integracją regionu. 

W latach 2007–2008 Jubilat kierował zespołem badawczym realizującym 
grant  „Etnopolityczne uwarunkowania funkcjonowania elit władzy w postra-
dzieckiej Azji Centralnej”. Grant został przyznany w postępowaniu konkur-
sowym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozytywnie oce-
niony i rozliczony w 2009 roku. Efektem przeprowadzonych badań i wizyty 
studyjnej w Azji Centralnej były m.in. dwie monografi e. Pierwsza, pt. Etno-
polityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską (War-
szawa 2008, 489 s.) została napisana przez dr. hab. Andrzeja Wierzbickiego 
(studium to stanowiło podstawę przewodu habilitacyjnego). Druga, pt. Elity 
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władzy w Azji Centralnej. Tradycja, modernizacja, etnopolityka (Warszawa 
2008, 308 s.) została napisana we współautorstwie z dr. hab. Piotrem Załęskim. 
Badania zawarte w monografi i pozytywnie weryfi kowały hipotezę, że trady-
cja, modernizacja i etnopolityka wyznaczają swoisty „trójkąt problemowy”, 
wokół którego ogniskują się procesy zachodzące w elitach władzy państw 
Azji Centralnej. Z analizy tych procesów wynikało, że mechanizmy wyłania-
nia i funkcjonowania elit władzy formowane są w warunkach swoistych zde-
rzeń tradycji z modernizacją. Charakter owych zderzeń w istotnym stopniu 
jest implikowany polietniczną specyfi ką regionu i trybalizmem. Te ostatnie 
czynniki na tyle skutecznie interweniują w przemiany społeczno-polityczne, 
że w konfrontacji tradycji z modernizacją polityczną wygrywa ta pierwsza. 
Elity państw regionu zdając sobie sprawę z siły tradycji oraz potrzeb moder-
nizacji i globalizacji, starają się oddziaływać na ten proces, tak balansując 
między tymi skrajnościami, aby utrzymać się przy władzy i nie dopuścić do 
kryzysów skutkujących konfl iktami (etnicznymi, regionalnymi, religijnymi 
itp.). Zarazem ich „modernizacyjne zanurzenie w przeszłość” polega głównie 
na selektywnym pozyskiwaniu tych składników z dziedzictwa kulturowego, 
które legitymizują i umacniają ich panowanie i dostarczają „tworzywa” do 
budowy „narodowych modeli transformacji” w państwach wielonarodowych. 
W modelach tych coraz bardziej otwarcie neguje się idee „modernizacji-de-
mokratyzacji” na rzecz „modernizacji otwartej i wielosektorowej” z preferen-
cjami dla autorytaryzmu. 

Znaczna część publikacji na temat transformacji politycznej w Azji Cen-
tralnej została opublikowana poza serią edytorską. Podejmowane w nich były 
m.in. zagadnienia teorii i metodologii transformacji politycznej w Azji Cen-
tralnej, konsekwencji zderzeń tradycji z modernizacją polityczną, trybalizmu, 
podziałów socjopolitycznych, przywództwa i elit politycznych, aksamitnych 
rewolucji i demokratyzacji życia społeczno-politycznego. W katalogu publi-
kacji Jubilata podejmujących wskazane wątki warto zwrócić uwagę na artykuł 
pt. Układy klanowe jako mechanizm polityki (na przykładzie państw Azji Cen-
tralnej), „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2005, nr 3–4. Była 
to jedna z pierwszych prób komplementarnego przedstawienia trybalizmu 
i klanowych mechanizmów polityki w państwach regionu, która dała istot-
ny impuls dla krajowych badań nad tymi fenomenami. Z kolei inny artykuł, 
poświęcony wydarzeniom marcowym 2005 roku w Kirgistanie, został napi-
sany i przedstawiony na konferencji jeszcze w czasie trwania tych wydarzeń. 
Jego konkluzje przeciwstawiały się dominującym wówczas poglądom wśród 
politologów w kraju i za granicą, że w Kirgistanie dokonuje się aksamitna re-
wolucja. Sformułowana w opracowaniu diagnoza, że w państwie tym doszło 
do „puczu klanów” walczących o władzę, została pozytywnie zweryfi kowana 
zdecydowanie później przez inne ośrodki badawcze, także w Kirgistanie. 
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Interesujące wnioski w danym zakresie wynikają także dla interpretacji rewo-
lucji aksamitnych na Bliskim Wschodzie, w których nierzadko idee demokra-
cji są traktowane instrumentalnie dla rozwiązania nabrzmiałych problemów 
stanowiących efekt swoistych zderzeń tradycji z modernizacją polityczną, 
także konfl iktów w układach klanowo-religijnych związanych z władzą. 

Godne odnotowania są prace naukowe wydane w Akademii Humani-
stycznej w Pułtusku (AH), których Jubilat był autorem lub współredaktorem. 
Pierwsza z nich, prezentująca m.in. uwarunkowania budowy społeczeństwa 
obywatelskiego w regionie, pt. Azja Centralna. Problemy historii i współczes-
ności. Центральная Азия. Проблемы истории и современности, została 
wydana w językach polskim i rosyjskim jako numer monografi czny czasopis-
ma „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2007, nr 2–4, 376 s. Druga 
(Transformacja społeczeństwa i władzy postradzieckiej Azji Centralnej. Stu-
dia i rozprawy, AH, Pułtusk 2008, 302 s.) ukazała się jako tom 10 w serii 
„Człowiek, Społeczeństwo, Polityka”. Niektóre z publikacji podejmujących 
wyżej wskazane zagadnienia zostały udostępnione przez ośrodki akademickie 
i naukowo-badawcze państw Azji Centralnej. 

Wraz z zaawansowaniem badań nad Azją Centralną i zdobytym do-
świadczeniem, pojawiły się inspiracje do tworzenia nowych projektów. 
Na początku 2009 roku Jubilat wdrożył kolejny wieloletni międzynaro-
dowy program badań statutowych „Przywództwo, elity i transformacja 
w krajach WNP”, których wyniki miały być publikowane w nowej serii 
edytorskiej „Władza, Elity, Przywództwo”. Badania programowe opierały 
się na założeniu, że jednym z najważniejszych ogniw transformacji krajów 
WNP są posttotalitarne elity władzy i ich przywódcy. Po rozpadzie ZSRR 
elity te w głównym stopniu zdecydowały o wyborze modeli transformacji 
w tych krajach, a w kolejnych latach – zależnie od koniunktury politycz-
nej – o korektach i metodach ich realizacji. W rezultacie w ciągu dwóch 
dekad w krajach WNP uformowała się bogata mozaika modeli przywódz-
twa i elit politycznych. Modele te łączy spuścizna totalitarna, ale zarazem 
różnią się one i przejawiają w rozmaitych postaciach oraz formach. Stąd 
podstawowym celem badań była próba wniknięcia w mechanizmy wyła-
niania i funkcjonowania modeli przywództwa i elit w państwach WNP, 
ujawnienia ich specyfi ki i roli w transformacji politycznej.

W badaniach realizowanych w latach 2009–2010 uczestniczyło 41 bada-
czy (w tym z zagranicy). W ich centrum znajdowały się zagadnienia z obsza-
ru teorii i praktyki funkcjonowania modeli przywództwa i elit w państwach 
poradzieckich. Potrzeba przeprowadzenia tych badań była dyktowana m.in. 
wymogami praktyki naukowej i dydaktyki w związku z uruchomieniem na 
Wydziale DiNP nowego kierunku – studiów euroazjatyckich. Podjęto w nich 
m.in. próbę krytycznego przeglądu dokonań metodologicznych w badanym 
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obszarze, tym bardziej że uzyskane przez krajowe ośrodki naukowe w ostat-
nim dwudziestoleciu efekty tworzyły dobre przesłanki dla syntezy badań nad 
zapleczem metodologicznym transformacji systemowej. Założono, że synte-
za ta może wnieść wiele nowych idei, wątków i inspiracji do formułowania 
nowych paradygmatów, podejść i metod do badań nad transformacją, elitami, 
przywództwem oraz być pomocną w budowie komplementarnej i spójnej teo-
rii transformacji posttotalitarnej. 

Efektem powyższych badań była publikacja dwóch monografi i zbioro-
wych. Pierwsza, pt. Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Prob-
lemy metodologii badań, seria: „Władza, Elity, Przywództwo”, t. 1 (Warszawa 
2010, 571 s.), zawiera próbę krytycznej oceny stanu zaplecza teoretyczno-me-
todologicznego, a także oryginalne propozycje związane z jego rozwojem.         
Ich wspólnym mianownikiem jest założenie, że w badaniach praktyki trans-
formacyjnej istotną rolę odgrywają dyrektywy transgresji i podejścia integral-
nego. Wynika z nich, że budowa komplementarnej i spójnej teorii transforma-
cji posttotalitarnej wymaga wyjścia poza utarte i konwencjonalne schematy, 
otwartości na nowe paradygmaty i nowe konstrukcje metodologiczne pozwa-
lające adekwatnie opisać i wyjaśniać specyfi kę transformacji, przywództwa 
i elit na obszarze poradzieckim. Oprócz konceptualizacji, organizacji i kie-
rownictwa programem, Jubilat był autorem wprowadzenia poświęconego 
metodologii badań nad transformacją elit politycznych w krajach WNP oraz 
dwóch rozdziałów. W pierwszym z nich pt. Badania nad teorią i metodologią 
transformacji oraz elit politycznych w Azji Centralnej podjął próbę krytycz-
nej oceny badań w danym zakresie, analizę kierunków poszukiwań nowych 
paradygmatów i metod badawczych, a także silnych i słabych stron badań 
zachodnich. Wyjaśnił m.in., dlaczego w państwach Azji Centralnej odrzucono 
paradygmat „transformacji-demokratyzacji” na wzór zachodni ze wszystkimi 
wynikającymi stąd konsekwencjami natury teoretyczno-metodologicznej na 
rzecz własnych narodowych modeli transformacji i demokratyzacji z czytel-
nymi preferencjami dla azjatyckich modeli transformacji i ich zaplecza meto-
dologicznego. W tym kontekście warto zauważyć, że w latach 90. XX wieku 
znaczna część opracowań europejskich promując wartości demokratyczne, 
preferowała zarazem implementację tych modeli ustrojowych w regionie, 
które zostały wypracowane w innym kręgu kulturowym i dla innych spo-
łeczeństw z ich historią, gospodarką itp. W rezultacie były one nierzadko 
obarczone skazą europocentryzmu, nie doceniały specyfi ki regionu i niezbyt 
trafnie diagnozowały priorytety transformacyjne nowo powstałych państw. 
Demokracja była dla nich „dobrem reglamentowanym”, o ile nie naruszała 
interesów elit władzy. Najważniejsze były strategie przetrwania, zachowania 
suwerenności, stabilności, bezpieczeństwa, zgody narodowej, wyjścia z kry-
zysu gospodarczego. Należy podkreślić, że tych niebezpieczeństw uniknięto 
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w badaniach programowych nad transformacją państw Azji Centralnej w nie-
małym stopniu dzięki udziałowi w nich naukowców z regionu. Badania te 
doceniały lokalną specyfi kę, samą zaś transformację polityczną sytuowały 
w procesach występujących na osi „tradycja-modernizacja”. Były to założe-
nia metodologiczne, które w danym okresie wyróżniały opisywany program 
badawczy, a czas zweryfi kował słuszność przyjętych założeń konceptualnych. 
W opracowaniu Jubilat wyjaśnia również, dlaczego w krajach regionu najbar-
dziej konfl iktogennymi ogniwami transformacji są system władzy oraz me-
chanizmy wyłaniania oraz funkcjonowania elit i ich przywódców. W drugim 
rozdziale pt. Wyjaśnienie cywilizacyjne w badaniach transformacji krajów 
Azji Centralnej Profesor podjął próbę krytycznej oceny istniejących uwa-
runkowań cywilizacyjnych badań nad transformacją państw Azji Centralnej 
oraz przedstawił autorską koncepcję wyjaśnienia specyfi ki transformacyjnej 
państw regionu. 

Kolejna monografi a wydana w serii edytorskiej (Przywództwo i elity poli-
tyczne w krajach WNP, Warszawa 2010, 608 s.) zawiera m.in. rozdział Jubila-
ta pt. Etnokracja i etnoelity w Azji Centralnej, w którym podjął on nowatorską 
w literaturze krajowej próbę konceptualizacji etnokratyzmu, wskazał na jego 
odmiany oraz formy przejawiania się w państwach regionu. 

Drugim regionem poza Azją Centralną, na którym skoncentrował swoją 
uwagę Jubilat w przestrzeni poradzieckiej jest Kaukaz. W latach 2011–2012 
opracował i wraz z zespołem badawczym rozpoczął realizację międzynaro-
dowego programu „Przywództwo, elity i ośrodki władzy politycznej na Kau-
kazie”. W programie uczestniczyło 26 naukowców, w tym 9 z ośrodków na-
ukowych Kaukazu. Efektem badań była publikacja w ramach serii edytorskiej 
„Władza, Elity, Przywództwo” dwóch monografi i (Kaukaz: transformacja 
przywództwa i elit politycznych, t. 6, Warszawa 2012, 350 s.; Kaukaz: mecha-
nizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, t. 7, Warszawa 2012, 
480 s.). Prezentowane w pracach wyniki badań prowadziły do generalnej kon-
kluzji, że problemy transformacyjne Kaukazu ogniskują się wokół systemów 
władzy, rywalizacji o przywództwo geopolityczne w regionie, walki o kształt 
ustrojowy lokalnych reżimów politycznych oraz okresowych kryzysów przy-
wództwa politycznego. Poza konceptualizacją i organizacją badań, Profesor 
był autorem i współautorem siedmiu opracowań publikowanych w czasopis-
mach, w tym pionierskich w kraju, a dotyczących „kwestii czerkieskiej” oraz 
mechanizmów wyłaniania i funkcjonowania elit politycznych w Karaczajo-
Czerkiesji. Niektóre z nich opublikowano w wersjach obcojęzycznych, a re-
cenzję o książkach w periodyku Rosyjskiej Akademii Nauk. 

W latach 2013–2014 Jubilat kontynuował badania nad przywództwem 
i elitami politycznymi Kaukazu Północnego. Przebiegały one dwuetapowo. 
W pierwszym etapie badań uczestniczyli przedstawiciele 17 ośrodków na-
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ukowych z Polski i Kaukazu, w tym należący do ścisłej czołówki światowej 
o uznanym prestiżu w zakresie badań politologicznych regionu (Rostowska 
Szkoła Elitologii), ale także młodzi naukowcy i doktoranci. Warto odnotować, 
że realizacja badań zbiegła się z organizacją pierwszego Ogólnorosyjskiego 
Kongresu Elitologii w Rostowie nad Donem, w którym uczestniczyło kilkuset 
naukowców oraz przedstawicieli świata polityki, kultury i biznesu. Jednym 
z wiodących wątków tego wydarzenia była debata nad stanem i perspektywa-
mi rozwoju badań nad przywództwem i elitami na Kaukazie. W debacie tej 
uczestniczyli członkowie zespołu badawczego.

Rezultaty prezentowanego etapu badań przedstawiono w monografi i pt. Kau-
kaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka i bezpieczeństwo, seria: „Władza, Elity, 
Przywództwo”, t. 8 (Warszawa 2014, 365 s.). W pracy tej m.in. pochylono się 
nad teorią i metodologią badań elit politycznych regionu. Wskazano dylematy, 
pułapki i wyzwania, jakie pojawiają się w danym obszarze badań.

W drugim etapie badań z udziałem 22 autorów wywodzących się z 18 ośrod-
ków badawczych skoncentrowano uwagę na analizie zachodzących wówczas 
zmian ustrojowych w republikach narodowych regionu oraz ich implikacji dla 
przywództwa i elit politycznych. Wyniki badań przedstawiono w monografi i pt. 
Kaukaz Północny: elity władzy i życie polityczne, seria: „Władza, Elity, Przy-
wództwo”, t. 9 (Warszawa 2014, 431 s.). Z badań m.in. wynikało, że w latach 
2013–2014 Kaukaz Północny, choć nieco w cieniu dramatycznych wydarzeń na 
Ukrainie, tętnił życiem politycznym. W regionie jak w przysłowiowej soczew-
ce kumulowały się problemy ustrojowe państwa federalnego przejawiające się 
m.in. w sprzecznych tendencjach między unitaryzmem a regionalizacją prze-
strzeni politycznej, niepodzielnością suwerenności a jej dywersyfi kacją, cen-
tralizacją a liberalizacją systemu władzy i zarządzania, egalitaryzacją a par-
tycypacją społeczną w tym systemie, tożsamością państwowo-obywatelską 
a państwowo-narodową. Sprzeczności te przenikały autorytarno-etnokratycz-
ne reżimy republik kaukaskich i ich życie polityczne. Ich niska efektywność, 
niestabilność – jak podkreślono w publikacji – ujawniały kryzysogenną naturę 
ustroju federalnego, mimo że podlegał on w tym okresie istotnym korektom, 
obejmującym m.in. system zarządzania i podejmowania decyzji, a także me-
chanizmy rekrutacji, funkcjonowania i kontroli elit republikańskich. Korekty 
te, niekiedy określane mianem „rewolucji instytucjonalno-kadrowej Władi-
mira Putina”, przyspieszyły defederalizację, unifi kację i centralizację syste-
mu zarządzania, przejawiające się w ograniczaniu atrybutów państwowości 
republik narodowych (m.in. statusu prawno-politycznego), sprowadzeniu ich 
systemów władzy i elit do poziomu regionalnych jednostek administracyjnych. 
Zmiany te rekonfi gurowały układy w elitach władzy. Sprzyjały nasilającym 
się autorytarnym praktykom sprawowania władzy i jej patologizacji, a także 
wzmacniały segment elit wywodzących się ze struktur siłowych. Oznaczało 
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to, że Kaukaz Północny nadal będzie podlegał modernizacji „odgórnej” – re-
alizowanej pod dyktando centrum federalnego, w której wiodące miejsce zaj-
muje strategia rozwiązań „siłowych” wielu nabrzmiałych problemów. Trudno 
więc w najbliższych latach oczekiwać na „oddolną” aktywizację kapitału spo-
łecznego związaną z budową społeczeństwa obywatelskiego w regionie. 

W latach 2010–2014 zrealizowano w sumie pięć projektów naukowych 
poświęconych transformacji modeli przywództwa i elit politycznych na Kau-
kazie. W opinii uczestników badań konceptualizacja kolejnego etapu badań 
przedmiotowych wymagała syntetycznej oceny osiągniętych wyników. W re-
zultacie podjęto decyzję o organizacji debaty z udziałem 10 badaczy (po pię-
ciu z Polski i Kaukazu Północnego). Zgodnie z tym zamysłem, „okrągły stół” 
odbył się także z myślą o uświetnieniu Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Ro-
stowskiego, którego geneza ściśle wiąże się z Uniwersytetem Warszawskim. 
Z dyskusji w ramach „okrągłego stołu” m.in. wynikało, że specyfi ka Kaukazu 
wymaga nowych i specyfi cznych podejść i narzędzi badawczych. Projekty 
naukowe realizowane przez zespół w latach 2010–2014 stanowiły swoistą 
odpowiedź na dane zapotrzebowanie i wniosły fundamentalny wkład w roz-
wój badań nad przywództwem, elitami, etnopolityką i reżimami polityczny-
mi Kaukazu. Wypracowane na ich gruncie podejścia i koncepcje uznano za 
oryginalne i nowatorskie, dostarczające nowych i skutecznych narzędzi dla 
badań przedmiotowych. Pozytywnie oceniono również osiągnięcia i perspek-
tywy dalszej współpracy zespołu „polsko-kaukaskiego” nad transformacją 
polityczną regionu. Badacze z Kaukazu konstatowali, że organizowane i kie-
rowane przez Jubilata badania nad przywództwem i elitami regionu pozwoliły 
bliżej poznać potencjał polskich badań, promując przy tym naszą politolo-
gię w regionie. Podkreślali także, że realizowane projekty dobrze wpisują się 
w strategię badań Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz ośrodków badawczych na Kaukazie Północnym. Rezultaty debaty przy 
„okrągłym stole” zostały opublikowane w artykule pt. Элиты северного 
Кавказа w prestiżowym piśmie „Гуманитарий Юга России. Humanities of 
the South of Russia” (nr 1/2015, s. 218–229 i nr 2/2015, s.178–190) oraz 
w „Studiach Politologicznych” INP. 

Należy podkreślić, że ważnym elementem „polsko-kaukaskiej” debaty 
była próba identyfi kacji wyzwań i zadań związanych z realizacją kolejnych 
etapów badań w ramach wieloletniego programu naukowego. Wśród tych wy-
zwań zwracały uwagę aktualne i słabo zbadane kwestie dotyczące religii, elit 
religijnych i ich roli w życiu politycznym. W rezultacie w roku jubileuszu 
50-lecia powstania Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskie-
go ukazała się kolejna monografi a pt. Kaukaz Północny: religie, polityka, elity 
i bezpieczeństwo, seria: „Władza, Elity, Przywództwo”, t. 11 (Warszawa 2017, 
601 s.). Stanowiła ona rezultat badań prowadzonych pod kierunkiem Jubilata 
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w latach 2016–2017. Uczestniczyło w nich 24 przedstawicieli z 12 ośrodków 
akademickich, w tym głównych ośrodków Kaukazu Północnego (Adygei, 
Czeczenii, Dagestanu i innych). 

Praca ta stanowiła kolejną odsłonę transformacji regionu, tym razem do-
tyczącą religii i elit religijnych, ich roli w życiu politycznym tego obszaru. 
W badaniach – ze względu na rolę islamu na Kaukazie Północnym, który 
w lokalnych narodach i grupach etnicznych przez wieki pełnił funkcje kon-
solidacyjne, spajał je od wewnątrz, współokreślał styl życia, sakralizował ich 
odrębność i umacniał etnocentryzm – został położony nacisk na kwestie zwią-
zane z przenikaniem się tej religii z polityką, z islamizacją życia politycznego, 
ekstremizmem i terroryzmem. 

Monografi a ta ujawniła wiele nieznanych lub słabo rozpoznanych kart 
z historii i współczesności elit religijnych oraz ich roli w życiu politycznym 
regionu. Z badań m.in. wynika, że chrystianizacja i islamizacja oraz rozpo-
wszechnianie innych religii od samego początku splatały się z polityką w re-
gionie. Procesy te w zależności od kontekstów historycznych przebiegały 
w warunkach antagonizmów, wojen i starć zbrojnych, niekiedy tolerancji 
i dialogu. Podobnie było po rozpadzie ZSRR i odrodzeniu religijnym na Kau-
kazie Północnym. W pracy wskazano na genezę i rozwój elit religijnych, ich 
specyfi kę i obecną aktywność polityczną, wyjaśniono specyfi kę procesów et-
nizacji religii oraz konsekwencje „polityzacji islamu” i „islamizacji polityki”. 
Skutkowały one licznymi kryzysami i rozłamami wśród elit muzułmańskich. 
Ich podłożem były m.in. kwestie dotyczące teologii i dogmatyki, związków 
islamu z polityką, jego znaczeniem w życiu politycznym, rozdziału religii od 
państwa, fi nansowania, uwikłania w korupcyjne układy oligarchiczno-klano-
we czy kontakty ze służbami specjalnymi. Warto odnotować, że z rozłamem 
elit muzułmańskich korelował kryzys dialogu pokoleniowego. Dla części 
młodego pokolenia islam stawał się formą protestu przeciw patologii życia 
politycznego, represji i naruszaniu praw człowieka. Młodzi ludzie zasilali 
organizacje o charakterze ekstremistycznym i religijnym. Wszystko to do-
prowadziło do otwartej konfrontacji, zamachów na przywódców duchowych 
i innych aktów przemocy. Z przytoczonych w pracy unikatowych danych sta-
tystycznych charakteryzujących infrastrukturę i potencjał rozwojowy islamu 
wynika, że będzie się utrwalała tendencja do umocnienia dominacji tej religii 
w życiu politycznym regionu.

W ostatnich latach Jubilat wiele uwagi poświęcił także relacjom Unii Eu-
ropejskiej z państwami Azji Centralnej. Wyniki tych badań zostały opubliko-
wane w opracowaniu pt. The origin and main trends of the evolution of the 
European Union’s Policy in Central Asia, [w:] T. Wallas, R. Fiedler, B. Przy-
byszewska-Maszner (red.), European Union and Central Asia. Cooperation in 
Transition, Logos Verlag, Berlin 2018. Powstało ono w ramach grantu: Unia 
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Europejska wobec Azji Środkowej przyznanego przez Narodowe Centrum Na-
uki Wydziałowi Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Jubilat był jednym z głównych wykonawców gran-
tu. Jest to pionierskie w literaturze krajowej opracowanie charakteryzujące 
politykę Unii Europejskiej wobec Azji Centralnej w ostatnim ćwierćwieczu. 
W publikacji została wyjaśniona dwutorowa specyfi ka tej polityki, począwszy 
od pierwszych kontaktów dyplomatycznych poprzez negocjacje dotyczące 
podpisania układów o partnerstwie i współpracy do opracowania i wdrożenia 
w życie strategii politycznej. Diagnozie zostały poddane silne i słabe strony 
tej polityki. Wskazano też na przyczyny niskiej skuteczności polityki unijnej 
tkwiące m.in. w założeniach konceptualnych strategii, instrumentach jej reali-
zacji, podziale środków pomocowych oraz w monitoringu ich wydatkowania. 
Zwrócono uwagę, że lokalne elity potrafi ły świetnie zdyskontować środki po-
mocowe na rzecz umacniania reżimów autorytarnych. W konkluzjach Jubilat 
m.in. stwierdził, że przed Unią Europejską stoi wyzwanie przewartościowania 
i znaczących korekt realizowanej strategii. Jest to tym bardziej ważne, gdyż 
od 2014 roku obserwuje się jeśli nie odejście, to dystansowanie się państw 
regionu od orientacji proeuropejskiej z korzyścią dla konkurencyjnych pro-
jektów geopolitycznych i integracyjnych. 

Powyższy kierunek badań znalazł swoją konkretyzację w studiach Profe-
sora nad relacjami Uzbekistanu z Unią Europejską. Rezultaty tych ostatnich 
badań zostały przedstawione w artykule pt. Uzbekistan. Państwo w totalnej 
przebudowie (Uzbekistan. A State Undergoing Total Reconstruction), „Polish 
Political Science Yearbook” 2020, vol. 49, nr 2. Opracowanie (opublikowane 
także przez Kazachstański Instytut Badań Strategicznych przy Prezydencie 
RK i Narodowe Centrum Praw Człowieka w Uzbekistanie) zawiera analizę 
realizowanych w latach 2016–2020 pięciu priorytetów strategii reform, które 
zapoczątkowały zmianę modelu państwowości uzbeckiej. Przybliża również 
format przywództwa i styl realizacji tych reform przez Szawkata Mirzijojewa 
– drugiego prezydenta w historii niepodległego Uzbekistanu. Warto podkreślić, 
że sygnalizowane reformy wpisują się w strategię unijną wobec regionu, czego 
wyrazem są trwające negocjacje Brukseli z Taszkentem w sprawie podpisania 
kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy. 

Publikacje i ich oceny
Aktywność naukowo-badawcza Profesora znalazła odzwierciedlenie 

w licznych publikacjach, w tym monografi ach autorskich i współautorskich, 
monografi ach pod redakcją i współredakcją naukową, w rozdziałach, arty-
kułach, recenzjach, ekspertyzach czy opracowaniach popularnonaukowych. 
Znaczna część publikacji ukazała się w językach obcych, co wskazuje na 
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wysoki poziom umiędzynarodowienia badań naukowych Jubilata. Przedruki 
wielu publikacji, w tym w językach obcych, świadczą o ich walorach mery-
torycznych.

Publikacje i programy badawcze, których Profesor był autorem oraz kie-
rownikiem, były poddawane różnym formom oceny wewnętrznej, także cy-
towane i recenzowane w monografi ach, czasopismach naukowych, środkach 
masowego przekazu w kraju i za granicą. Poniżej przytaczamy niektóre wy-
brane oceny, które zostały opublikowane i odnoszą się do aktywności nauko-
wej Jubilata. 

Profesor Franciszek Ryszka w recenzji (O świadomej polityce, „Nowe 
Książki” 1988) rozprawy habilitacyjnej pt. Świadomość a zachowania poli-
tyczne, Warszawa 1987, zalicza ją do dzieł wybitnych. Również do takich 
dzieł zaliczył rozprawę habilitacyjną prof. Jan Baszkiewicz w ocenie dorobku 
naukowego w związku z awansem Jubilata na stanowisko docenta po uzyska-
niu stopnia doktora habilitowanego.

Z pozytywną oceną spotkała się monografi a pt. Między romantyzmem 
i pragmatyzmem. Psychopolityczne aspekty transformacji w Polsce, Warsza-
wa 1999. Jej recenzentami byli m.in. profesorowie: Jan Baszkiewicz, Andrzej 
Chodubski, Franciszek Gołembski i Stanisław Filipowicz. Z kolei Jerzy Gie-
droyc (Instytut Literacki, Paryż) wypowiadając się na temat tej książki, po-
dzielił wówczas dość odważną tezę Jubilata o zmianie paradygmatu myślenia 
i działania politycznego Polaków w pierwszej dekadzie transformacji (frag-
menty recenzji i wypowiedź J. Giedroycia publikowane na okładce czasopis-
ma „Sprawy Polityczne” 2000, nr 4).

Znaczna liczba krajowych i zagranicznych ocen działalności naukowej 
Profesora wiąże się w pracami prezentującymi efekty badań nad transforma-
cją państw Azji Centralnej. Monografi a pt. Kazachstan. Historia, społeczeń-
stwo, polityka (Warszawa 2000) była recenzowana m.in. przez Abdumalika 
Nysanbajewa – prezydenta Akademii Nauk Społecznych Kazachstanu i głów-
nego redaktora Encyklopedii Kazachstanu. Akademik w swojej opinii zwrócił 
uwagę, że jest to pierwsza w Europie książka, w której polscy i kazachstańscy 
naukowcy przedstawili współczesny Kazachstan oraz problemy transformacji 
systemu politycznego i gospodarczego. Jej osobliwością jest to, że procesy bu-
dowy podstaw państwowości kazachstańskiej są analizowane i interpretowa-
ne w ramach dwóch tradycji badawczych: europejskiej i azjatyckiej. Synteza 
tych dwóch stylów istotnie wzbogaciła walory merytoryczne książki, ukazu-
jąc w całej złożoności przemiany ustrojowe w Kazachstanie (m.in. „Przegląd 
Europejski” 2001, nr 2).

Monografi ę pt. Uzbekistan. Historia, społeczeństwo, polityka (Warszawa 
2001) recenzowali wybitni znawcy Azji: prof. Roman M. Sławiński z Pol-
skiej Akademii Nauk i redaktor naczelny pisma „Acta Asiatica Varsoviensia”, 
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prof. Eduard W. Rtveladze – członek rzeczywisty Akademii Nauk Uzbeki-
stanu i prof. Akmal Saidow z Uniwersytetu Gospodarki Światowej i Dyplo-
macji w Taszkencie. Pierwszy z naukowców m.in. pisze, że „zakres pracy, 
zastosowana metoda ścisłej współpracy z przedstawicielami nauki danego 
kraju, a wreszcie imponujące rozmiary i pionierski charakter studiów nadają 
publikacji czołowe znaczenie z tego obszaru badań w światowej literaturze 
naukowej”. Prof. E.W. Rtveladze zwraca natomiast uwagę na badania relacji 
polsko-uzbeckich. Pisze, że w książce szczególnie „wartościowe są fragmen-
ty dotyczące stosunków uzbecko-polskich. Badania autorów odkrywają wiele 
nowych i nieznanych kart wspólnej historii, wskazują na aktualny stan stosun-
ków dwustronnych i perspektywy ich rozwoju. Wydanie tej unikalnej książki 
– dodaje recenzent – jest ważnym wydarzeniem naukowym i impulsem dla 
rozwoju współpracy Uzbekistanu i Polski w innych sferach życia społecz-
nego” (m.in. „Przegląd Europejski” 2001, nr 2; fragmenty recenzji także na 
okładce książki).

Recenzentami trzeciej pozycji w serii edytorskiej „Współczesna Azja Cen-
tralna”, czyli książki pt. Tadżykistan. Historia, społeczeństwo, polityka (War-
szawa 2002) byli m.in.. prof. Karomatułło Olimov z Akademii Nauk Tadży-
kistanu, pełniący funkcję ministra kultury Tadżykistanu, oraz prof. R.M. Sła-
wiński. W swojej recenzji prof. K. Olimov pisze, że „jest to jedna z pierw-
szych książek w Europie zapoznająca Czytelnika z historią, społeczeństwem 
i polityką Tadżykistanu. Zastosowana w niej metoda badawcza zwielokrotnia 
możliwości wzajemnego poznania, jest impulsem dla wszechstronnej współ-
pracy”. Recenzent także dodaje, że „współczesny świat potrzebuje pełnej 
i prawdziwej informacji o narodach i krajach przeżywających transforma-
cję. Należy wyrazić wdzięczność przyjaciołom polskim za usilne dążenia 
mające na celu wydanie tej nader cennej monografi i”. Z kolei R.M. Sła-
wiński stwierdza, że „praca poświecona Tadżykistanowi – podobnie jak 
poprzednie obszerne tomy – odznacza się: 1) całościowym podejściem 
do tematu; 2) pionierskim charakterem przedsięwzięcia; 3) rzetelnością 
naukową i 4) nowoczesną metodologią […]. Jest to pozycja wartościowa, 
bezkonkurencyjna przynajmniej na skalę europejską” (m.in. „Przegląd Euro-
pejski” 2002, nr 2, fragmenty recenzji także na okładce książki).

Z pozytywną oceną spotkała się także monografi a zbiorowa na temat 
transformacji ustrojowej w Kirgistanie. Podczas prezentacji książki 16 marca 
2004 roku w Belwederze prezydent Kirgistanu stwierdził, że jest ona „naj-
lepszą encyklopedią o jego kraju w tej części Europy, zaś jej nowatorskie 
podejście badawcze jest znaczącym wkładem w rozwój metodologii badań 
transformacji w państwach Azji Centralnej” (m.in.: В Польше издана книга, 
„Кыргызстан: история, общество, политика”, AKIpress, 17.01.2004; Polak 
elinin ak pejili, „Kyrgyz Tuusu” nr 19, 19–25.03.2004; Рукопожатие через 
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континент, „Слово Кыргызстана” nr 28, 16.03.2004). Z kolei prof. Ishen-
gul S. Boldjurova, minister edukacji i kultury Kirgistanu, w swojej recenzji 
podkreśla, że „jest to pierwsza książka napisana wspólnie przez uczonych 
z naszego kraju i kontynentu europejskiego. Tym bardziej cenna, że plasuje się 
w rzędzie znaczących pozycji w literaturze światowej na temat transformacji 
w państwach Azji Centralnej. Świadczy o tym jej pionierski charakter, rzetel-
ność naukowa, komplementarność i nowatorska metoda prezentacji wyników 
badawczych. W imieniu Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki pragnę 
podziękować redaktorowi naukowemu za inicjatywę i organizację unikalnych 
badań”. Akademik Sovetbel Ż. Toktomuschev zwraca uwagę, że praca stano-
wi liczący się wkład naukowców z obu państw w realizację rezolucji 57. sesji 
ONZ. „Autorzy wyjaśniają, kim są Kirgizi, jaka była ich historyczna droga 
do odrodzenia narodowego i państwowego oraz charakteryzują dwunastoletni 
okres niepodległości kraju. Z pracy wyłania się portret Republiki Kirgiskiej. 
Pod względem zawartości treściowej książkę można porównać z encyklope-
dią o współczesnym Kirgistanie”.

Piątą pozycję pt. Turkmenistan. Historia, społeczeństwo, polityka (Warsza-
wa 2005) recenzował prof. Leonid Wardomski – dyrektor Centrum Studiów 
nad Krajami WNP i Bałtyckimi Instytutu Międzynarodowych Badań Politycz-
nych i Ekonomicznych Rosyjskiej Akademii Nauk. Rekomendując książkę do 
druku, konstatował, że „jest to jedna z pierwszych prób analizy naukowej 
transformacji tego kraju. Kierowany przez Tadeusza Bodio zespół nakreślił 
całościowy i rzetelny obraz współczesnego Turkmenistanu, uwzględniający 
także historię narodu i stosunków polsko-turkmeńskich. Autorom udało się 
uniknąć stereotypów i wielu innych niebezpieczeństw badawczych, które bar-
dzo często ujawniają się w publikacjach na temat transformacji turkmeńskiej” 
(fragment recenzji na okładce książki). 

Z kolei zaliczający się do wąskiego grona wybitnych znawców Azji Cen-
tralnej prof. Shohrat Kadyrov z Instytutu Polityki Międzynarodowej MSZ 
Norwegii w Oslo, ściśle współpracujący z Centrum Badań nad Rosją i Eurazją 
Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja), recenzując książkę o Turkmenistanie, za-
razem odniósł się do walorów merytorycznych wszystkich pięciu tomów wy-
danych w serii edytorskiej „Współczesna Azja Centralna”. Badacz ten pisał: 
„książka o Turkmenistanie zamyka serię fundamentalnych monografi i o Azji 
Centralnej. Jest to unikalne studium naukowców z Polski, nie mające sobie 
równych w literaturze światowej ze względu na skalę, zasięg, nowatorstwo 
i aktualność prezentowanej problematyki. W polskiej mentalności narodowej 
– dodaje Kadyrov, w przeszłości pracownik Akademii Nauk Turkmenistanu 
i opozycjonista zmuszony do ucieczki przed prześladowaniami – zachowała 
się szlachetna tradycja łączenia własnej wolności z wolnością innych […]. 
Autorzy dostrzegając różnice między Europą i poradziecką Azją Centralną, 
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przeciwstawiają się europocentryzmowi i kreują nową politologiczną koncep-
cję komplementarnych badań transformacji posttotalitarnych. Jej praktyczne 
znaczenie zaczyna się od swoistego eksportu wolności intelektualnej, któ-
rej świetnym przykładem jest recenzowana książka. Praca zawdzięcza swój 
sukces zdolnościom naukowym oraz organizatorskim prof. Tadeusza Bodio. 
Zdołał on zgromadzić i zafascynować swoim pomysłem transkontynental-
nych studiów interdyscyplinarnych nad Azją Centralną najlepszych profesjo-
nalistów – uczonych i działaczy politycznych z Polski oraz państw będących 
obiektem badań. Dziś i w przyszłości każdy, kto stawia sobie za cel poznanie 
natury oraz ewolucji zjawiska autorytaryzmu wschodniego, będzie sięgać do 
dorobku prof. Tadeusza Bodio i jego zespołu badawczego” („Studia Politolo-
giczne” 2008, nr 12). 

Podobnie pozytywne recenzje otrzymały pozostałe książki wydane w serii 
edytorskiej „Współczesna Azja Centralna”. 

W literaturze krajowej i zagranicznej pojawiły się także syntetyczne oceny 
programu badawczego. Przykładowo, w wydanej przez Instytut Badań Stra-
tegicznych przy Prezydencie Kazachstanu w 2010 roku książce pod redakcją 
B.K. Sultanova w części omawiającej koncepcje i podejścia badawcze wy-
stępujące w literaturze światowej docenia się efekty programu badawczego. 
W pracy m.in. stwierdza się, że: „Fenomen niedawnego okresu to burzliwy 
rozwój badań centralnoazjatyckich w Polsce […]. Współczesne polskie ba-
dania Azji Centralnej mają jasno wyrażony charakter politologiczny […]. 
W latach 2000–2005 Instytut Nauk Politycznych wydał pięć monotema-
tycznych monografi i zbiorowych, poświęconych każdej republice z osobna” 
(Центральная Азия: 1991–2009 гг., Aлматы 2010, s. 30–31). 

Pozytywne recenzje zyskiwały również książki wydane w serii edytorskiej 
„Władza, Elity, Przywództwo” – Przywództwo, elity i transformacje w kra-
jach WNP. Problemy metodologii badań (Warszawa 2010) oraz Przywództwo 
i elity polityczne w krajach WNP (współredakcja naukowa W. Jakubowski, 
Warszawa 2010). 

Kolejne tomy wydane w tej serii zatytułowane: Kaukaz: transformacja 
przywództwa i elit politycznych (Warszawa 2012); Kaukaz: mechanizmy legi-
tymizacji i funkcjonowania elit politycznych (Warszawa 2012); Kaukaz Pół-
nocny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo (Warszawa 2014); Kaukaz 
Północny: elity władzy i życie polityczne (Warszawa 2014); Kaukaz Północny: 
religie, polityka, elity i bezpieczeństwo (Warszawa 2017) jako cały projekt 
badawczy odbił się szerokim echem w międzynarodowym środowisku polito-
logów-kaukazoznawców. Świadczą o tym liczne recenzje poszczególnych to-
mów w pismach naukowych opublikowanych w latach 2010–2017 w Adygei, 
Czeczeni, Dagestanie i w innych państwach. Warto odnotować, że na II Mię-
dzynarodowym Forum Historyków-Kaukazoznawców (Uniwersytet, Rostów) 
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zaprezentowano tomy 6 i 7 serii „Władza, Elity, Przywództwo”. Uczestni-
cy tego prestiżowego wydarzenia m.in. podkreślali, że: a) przeprowadzone 
badania należą do ważnych dokonań w kaukazologii i wnoszą cenny wkład 
w międzynarodowy dyskurs o polityce Kaukazu Północnego; b) są przykła-
dem efektywnego dialogu ośrodków elitologicznych i ich przedstawicieli na 
temat procesów zachodzących w systemach władzy i elitach politycznych re-
gionu; c) plasują Instytut Nauk Politycznych w gronie wiodących ośrodków 
biorących udział w tym dialogu.

Na międzynarodowym konkursie prac naukowych z kaukazoznawstwa 
i południoworosyjskiej regionalistyki organizowanego przez prestiżowy ośro-
dek badań nad Kaukazem – Federalny Uniwersytet Południowy w Rostowie 
nad Donem (20 grudnia 2012 roku) Jubilat został wyróżniony pierwszą na-
grodą za koncepcję badawczą, kierownictwo, realizację programu i redakcję 
książek. W protokole z oceny konkursowej pracy stwierdza się, że w książ-
kach „została przedstawiona przez zespół naukowców z Polski, Rosji, Arme-
nii, Gruzji i Azerbejdżanu unikalna analiza porównawcza współczesnych elit 
i typologii modeli przywództwa na Kaukazie, czynników i osobliwości ich 
transformacji”.

Z kolei w grudniu 2017 roku Jury XI edycji Międzynarodowego Konkursu 
na prace naukowe z kaukazoznawstwa i regionalistyki, organizowanym przez 
Uniwersytet Rostowski, spośród kilkudziesięciu prac naukowych wyróżniła 
pierwszą nagrodą (Dyplom pierwszego stopnia) monografi ę zbiorową pt. Kau-
kaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo (Warszawa 2017). 

Kontakty z otoczeniem, pragmatyczne 
efekty badań

Pragmatyczne efekty badań naukowych, które inicjował i prowadził Jub-
lilat, są widoczne zwłaszcza w odniesieniu do Wspólnoty Niepodległych 
Państw, w tym Azji Centralnej i Kaukazu Północnego zgodnie z założeniem, 
że powinny one łączyć walory teoretyczne z praktycznymi. 

Do książek wydanych w seriach edytorskich sięgali przedstawiciele krę-
gów dyplomatycznych i gospodarczych. Wiele materiałów zawartych w książ-
kach było powielanych i wykorzystywanych przez krajowe izby gospodarczo-
-przemysłowe do szkoleń. Z badań programowych korzystały także UNIDO 
oraz biura handlowe w opracowaniu przewodników dla polskiego biznesu. 
Prezentacje książek na ogół przebiegały w ramach ofi cjalnych wizyt między-
państwowych z udziałem głów państw, na targach, konferencjach i semina-
riach gospodarczych.

Jest wiele danych wskazujących, że program badawczy spełnił założone 
cele pragmatyczne. Świadczą o tym oceny formułowane przez instytucje pań-
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stwowe, izby gospodarcze czy ludzi biznesu. W piśmie Kancelarii Prezydenta 
RP z 31 października 2002 roku do Rektora UW na temat książki poświęconej 
transformacji Tadżykistanu stwierdzono: „Książka ta, obok wcześniejszych 
tomów poświęconych Kazachstanowi i Uzbekistanowi, stanowiła bardzo cen-
ne źródło informacji i analiz, pomocne w merytorycznych przygotowaniach 
do wizyty prezydenta w krajach Azji Środkowej [...]. Prezydent RP 23 paź-
dziernika 2002 roku osobiście przekazał książkę Prezydentowi Republiki, 
rozpoczynając swoją ofi cjalną wizytę [...]. Dar został przyjęty z dużą wdzięcz-
nością”. Prezentacja książki była włączona do programu polsko-tadżyckiego 
forum gospodarczego.

Walory praktyczne badań nad Azją Centralną doceniało także Minister-
stwo Gospodarki. Minister w piśmie do Rektora UW z 2 kwietnia 2002 roku 
pisze m.in.: „W środowisku służb gospodarczych kraju i za granicą książka 
spotkała się z wysoką oceną merytoryczną. Monografi a kompensuje istnieją-
cy defi cyt wiedzy o przemianach w niepodległym Uzbekistanie, potencjale 
gospodarczym i warunkach dostępu do republiki […] jest wykorzystywana 
przez służby handlu zagranicznego w działalności promującej gospodarkę 
polską i współpracę ze strategicznym partnerem w Azji Centralnej. Korzy-
stają z niej izby przemysłowo-handlowe w szkoleniach i seminariach w kra-
ju i za granicą. Efekty wdrożeniowe realizowanego programu są więc godne 
najwyższych ocen”. 

Przytoczone wyżej niektóre opinie są najlepszym komentarzem na temat 
walorów pragmatycznych programu badawczego. Program – co należy do 
rzadkości – stanowił przedmiot oceny międzyrządowych komisji gospodar-
czych wraz z rekomendacją jego dalszej realizacji (z Kazachstanem, Kirgista-
nem, Uzbekistanem i Tadżykistanem).

Walory pragmatyczne realizowanego programu ujawniały się w promocji wi-
zerunku Polski w Azji Centralnej, we współpracy gospodarczej z krajami regionu, 
w kompensacji defi cytu wiedzy w kręgach służb państwowych, gospodarczych 
i biznesu o przemianach w poszczególnych krajach tej części świata oraz w two-
rzeniu infrastruktury współpracy naukowej z ośrodkami w regionie. 

Praktyczne walory badań doceniały także kraje regionu, co znalazło swo-
je odzwierciedlenie w fakcie, że w programie uczestniczyli także prezydenci 
czterech państw, wysocy urzędnicy i specjaliści najważniejszych instytucji 
państwowych oraz gospodarczych. Walory te podkreślano w ofi cjalnych wy-
powiedziach, środkach masowego przekazu, jak również w programach tele-
wizyjnych emitowanych w Polsce i krajach Azji Centralnej. 

Warto zauważyć, że prezentacja wydanej w serii edytorskiej „Współczes-
na Myśl Polityczna Azji Środkowej” książki Nursułtana Nazarbajewa pt. 
Na progu XXI wieku (Warszawa 1997) wiązała się z pierwszą w Polsce i na 
Uniwersytecie Warszawskim wizytą prezydenta Kazachstanu oraz jego pro-
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gramowym, a więc w pewnym sensie historycznym wystąpieniem na temat 
stosunków polsko-kazachstańskich. Wizyta ta zaowocowała m.in. nawiąza-
niem współpracy między uniwersytetami w Warszawie i Ałmaty, wymianą 
naukową, intensyfi kacją stosunków gospodarczych itp. Wkrótce po tej wizy-
cie otwarto Ambasadę Kazachstanu w Polsce.

Podobnie pozytywną pragmatyczną rolę w promocji wizerunku Polski 
w Uzbekistanie odegrała prezentacja książki prezydenta Isloma Karimowa 
na Międzynarodowych Targach Poznańskich – co wyraziło się intensyfi ka-
cją dwustronnych stosunków gospodarczych i tworzeniem instytucjonalnych 
podstaw współpracy naukowej. Skutkowało to m.in. ukazaniem się w me-
diach uzbekistańskich wielu informacji i programów promujących Polskę.

Warto odnotować, że ostatnia z publikacji na temat reform w Uzbekista-
nie (Uzbekistan. A State Undergoing Total Reconstruction, „Polish Political 
Science Yearbook” 2020, vol. 49, nr 2) została oceniona przez zastępcę spike-
ra parlamentu i dyrektora Narodowego Centrum Uzbekistanu ds. Praw Czło-
wieka jako opracowanie o walorach eksperckich, pomocne w projektowaniu 
dalszych reform w tym kraju. 

Pragmatyczne, a ściślej eksperckie walory książek wydanych w serii edy-
torskiej „Władza, Elity, Przywództwo” ujawniły się zwłaszcza w ich diag-
nozach modeli elit i przywództwa politycznego oraz rekomendacjach doty-
czących ich dalszych reform. Sprzyjały także rozwojowi dialogu „polsko-
-kaukaskiego” i budowie infrastruktury wzajemnej dla współpracy z regio-
nem, czego przykładem jest chociażby umowa o współpracy naukowo-ba-
dawczej między naszym Wydziałem i Wydziałem Politologii Uniwersytetu 
w Tbilisi. Wiele planów w tym zakresie zostało przerwanych przez pandemię. 
Co ważne, książki wydawane w seriach edytorskich są aktywnie wykorzysty-
wane na studiach euroazjatyckich oraz innych zajęciach z politologii w wielu 
ośrodkach naukowych kraju. 

Działalność związana z kształceniem i awansem 
młodej kadry naukowej

Od 1975 roku Jubilat prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie 
Warszawskim. Jest promotorem 168 prac magisterskich i 29 licencjackich. 
Niektóre z tych prac zostały obronione z wyróżnieniem i opublikowane.

Wykładał także w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. w Ka-
zachstanie, Kirgistanie, Uzbekistanie i Rosji. W ramach współpracy z tymi 
ośrodkami sprawował opiekę nad liczną grupą seminarzystów zagranicz-
nych studiujących w ramach Programu Stypendialnego Rządu Polskiego 
dla Młodych Naukowców. Współorganizował również pierwszą naukową 
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wyprawę studentów Instytutu Nauk Politycznych UW do państw Azji Cen-
tralnej. 

W badaniach naukowych uwzględniał potrzeby dydaktyki. Badania te 
tworzyły dobry fundament dla uruchomienia w 2012 roku nowego kierun-
ku nauczania – studiów eurazjatyckich i wdrożenia nowych przedmiotów na 
Wydziale. 

Jubilat wypromował pięciu doktorów; są to: 
• Piotr Załęski, Elita władzy politycznej Kazachstanu, 2007 (obrona z wy-

różnieniem, praca opublikowana);
• Krzysztof Kozłowski, Geneza, przebieg i konsekwencje rewolucji tulipanów 

w Kirgistanie, 2008 (obrona z wyróżnieniem, praca opublikowana); 
• Przemysław Sieradzan, Sojusz polityczny radykalnych ugrupowań lewi-

cowych i prawicowych w Federacji Rosyjskiej, 2010 (obrona z wyróżnie-
niem, praca opublikowana); 

• Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Ewolucja elity władzy centralnej w Rosji w la-
tach 2000–2008, 2010 (obrona z wyróżnieniem, praca opublikowana);

• Magdalena Karolak, Mniejszość rosyjska w systemie politycznym niepod-
ległej Ukrainy, 2011 (obrona z wyróżnieniem, znaczna część pracy opub-
likowana w monografi i współautorskiej); 

• Piotr Zuzankiewicz, Elity władzy politycznej Tatarstanu, 2014 (obrona 
z wyróżnieniem, praca opublikowana).

W okresie pełnienia funkcji kierownika Zakładu Badań Wschodnich dużą 
wagę przywiązywał Jubilat do doskonalenia jakości kształcenia studentów 
i doktorantów. W tym zakresie podejmował wiele inicjatyw. Jedną z nich, przy 
współpracy z Zakładem Instytucji Europejskich, było uruchomienie programu 
badawczego „Unia Europejska – Wschód”, który promował twórczość i publi-
kacje młodych naukowców oraz studentów. Wiele uwagi poświęcał wdrażaniu 
studentów do realizowanych projektów badawczych. Niekiedy była to praca ze 
studentami III i IV roku. Wielu z nich jest obecnie wykładowcami o liczącym się 
dorobku naukowym. Również udział młodych naukowców z państw Azji Cen-
tralnej w realizacji kierowanych badań przez Profesora miał liczący się wpływ 
na ich awans naukowy – w warunkach tworzenia katedr politologicznych w po-
czątkowym okresie budowy podstaw niepodległego bytu przez te państwa. 

Profesorowi wielokrotnie powierzano przewodnictwo komisjom ds. prze-
wodów doktorskich oraz recenzowanie prac doktorskich z politologii na Wy-
dziale i w innych ośrodkach naukowych. 

Jako recenzent i członek komisji wyznaczonych przez Centralną Komisję 
ds. Stopni Naukowych uczestniczył w kilkunastu przewodach habilitacyjnych 
prowadzonych na uniwersytetach w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu oraz 
w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Był recenzentem 
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wydawniczym licznych prac habilitacyjnych oraz opiniował projekty naukowe 
i programy nauczania dla MNiSzW oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 

Na prośbę zagranicznych ośrodków politologicznych (Rosja, Kazachstan, 
Kirgistan) recenzował również prace habilitacyjne i doktorskie młodych na-
ukowców, obecnie uznanych badaczy w tych państwach. 

Konferencje i udział w życiu środowiska 
akademickiego

Profesor zawsze wykazywał zaangażowanie w działalność naukowo-or-
ganizacyjną na rzecz środowiska politologicznego. Uczestniczył w konferen-
cjach, seminariach i innych formach publicznych prezentacji badań nauko-
wych w kraju (m.in. w polskim parlamencie, w Belwederze, na międzynaro-
dowych forach ekonomicznych, targach poznańskich) i za granicą. Był m.in. 
członkiem Rady Naukowej II Ogólnopolskiego Kongresu Politologii (Po-
znań, wrzesień 2012), III Kongresu (Kraków, wrzesień 2015) i IV Kongresu 
(Lublin, wrzesień 2018). W 2020 roku został powołany do Rady Naukowej 
VII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, który jest największym tego 
typu wydarzeniem w Europie.

Wielokrotnie inicjował i współorganizował konferencje, seminaria i dys-
kusje przy „okrągłym stole” w kraju i za granicą. Na ogół ich tematyka doty-
czyła transformacji systemów politycznych, modeli elit i przywództwa w kra-
jach poradzieckich. 

W trakcie pobytów w państwach Azji Centralnej wizytował kilkadziesiąt 
ośrodków naukowych, w których uczestniczył w dyskusjach merytorycznych 
(m.in. Akademia Nauk Kazachstanu, Instytut Studiów Strategicznych przy 
Prezydencie Kazachstanu, Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabi, 
Uniwersytet im. D. Kunajewa w Ałmaty, Centrum Badań Socjologicznych 
Narodowej Akademii Nauk Republiki Kirgistanu, Kirgiski Narodowy Uni-
wersytet im. Ž. Bałasagyna, Kirgisko-Rosyjsko-Słowiański Uniwersytet 
w Biszkeku, Akademia Zarządzania przy Prezydencie Republiki Kirgista-
nu, Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych przy Prezydencie 
Kirgistanu, Akademia Nauk Uzbekistanu, Uniwersytet Gospodarki Świato-
wej i Dyplomacji w Taszkencie, a także uniwersytety w Tbilisi, Erywaniu 
i Baku).

Dużą uwagę przywiązywał do współpracy z ośrodkami politologicznymi 
w kraju i za granicą. Działalność ta sprzyjała integracji naukowców, którzy 
specjalizują się w badaniach transformacji krajów poradzieckich. Był inicja-
torem powołania przy Instytucie Nauk Politycznych UW międzyuczelnianego 
Zespołu Badań Politologicznych nad Kaukazem; podpisania umowy między 
Ośrodkiem Analiz Politologicznych UW a Akademią Zarządzania przy Pre-
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zydencie Republiki Kirgistanu; umów między Instytutem Nauk Politycznych 
UW a Uniwersytetem w Ałmaty (Kazachstan), Uniwersytetem Gospodarki 
Światowej i Dyplomacji w Taszkencie (Uzbekistan), Wydziałem Politologii 
Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi (Gruzja) i innymi. Jako członek Rady 
Programowej wspiera inicjatywy naukowe absolwentów UW działających 
w Międzynarodowym Instytucie Społeczeństwa Obywatelskiego.

Inną sferą działalności Jubilata na rzecz środowiska akademickiego jest 
udział w radach programowych i kolegiach redakcyjnych czasopism o profi lu 
politologicznym. Współpracę z czasopismami nawiązał jeszcze jako student – 
co wcześniej sygnalizowano – z pismem „Problemy Studenckiego Ruchu Na-
ukowego”. Wchodził w skład rad redakcyjnych lub programowych prestiżo-
wych pism, jak: „Studia Nauk Politycznych”, „Państwo i Kultura Polityczna. 
Zeszyty Politologiczne”, kwartalnik „Sprawy Polityczne”, a następnie „Nowe 
Sprawy Polityczne” (był przewodniczącym rady programowej), „Studia Poli-
tologiczne” (Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych), „Społeczeństwo i Po-
lityka. Pismo Edukacyjne” (Akademia Humanistyczna, Pułtusk); „Polityka 
Wschodnia” (Uniwersytet Warszawski), „Krakowskie Studia Małopolskie”, 
rocznik „Polska – Ukraina Pogranicze. Пoльшa – Уkpaiнa Пoгрaниччя” 
(UMCS Lublin, Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu); „Reality of Po-
litics. Estimates – Comments – Forecasts” (Uniwersytet Szczeciński), „Pravo 
i Politika” (Narodowy Uniwersytet Państwowy Kirgistanu).

Obecnie jest przewodniczącym Rady Programowej pisma „Nowa Polityka 
Wschodnia” (od 2012 roku), wchodzi m.in. skład rad programowych „Po-
lish Political Science Yearbook” (Toruń), „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 
(Uczelnia Łazarskiego), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne – Central 
European Political Studies” (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu). W czasopiśmie „Studia Politologiczne” pełni funkcję redaktora tema-
tycznego – badania wschodnie. Wchodzi w skład międzynarodowych ko-
legiów redakcyjnych pism „Caucasian Science Bridge” i „National Human 
Rights Centre of the Republic of Uzbekistan” (od 2012 roku).

W okresie pełnienia funkcji przewodniczącego Zespołu Nauk Społecznych 
i Prawnych oraz członka Prezydium PKA aktywność Jubilata w znaczącym 
stopniu była ukierunkowana na doskonalenie jakości kształcenia na uczel-
niach krajowych. Był m.in. autorem 31 opinii eksperckich w sprawie nadania 
uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunkach studiów społecznych 
i prawnych (politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, dziennikar-
stwo i komunikacja społeczna, psychologia, praca socjalna). Kierował pra-
cą 35 zespołów eksperckich oceniających jakość kształcenia na kierunkach 
studiów wyższych: politologia, europeistyka, dziennikarstwo, administracja, 
socjologia oraz pedagogika.

* * *
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Aktywność zawodowa Jubilata znajduje uznanie w środowisku naukowym. 
Świadczą o tym liczne wyróżnienia i nagrody przyznane w kraju i za granicą 
za osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne. Został On 
m.in. wyróżniony: orderem „Danker” za wybitny wkład w rozwój współpracy 
kirgisko-polskiej w dziedzinie nauki i kultury; Złotym Krzyżem Zasługi za 
osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej – 2010 rok; 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty 
i wychowania – 22 sierpnia 2012 roku; Złotym Medalem za Długoletnią Służ-
bę przyznanym przez Prezydenta RP 9 stycznia 2017 roku.

Inne nagrody i wyróżnienia Jubilata to:  
• I nagroda i nagroda specjalna Rektora Uniwersytetu Śląskiego w kon-

kursie na najlepsze prace na VI Ogólnopolskim Studenckim Seminarium 
Nauk Politycznych, Katowice, maj 1975 za dwa wygłoszone referaty na 
podstawie pracy magisterskiej;

• dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem na Wydziale Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – 1975;

• Krzyż za zasługi dla ZHP – 1975;
• kilkukrotnie listy gratulacyjne od Prezydenta RP i Ministra Gospodarki za 

badania i pragmatyczne efekty badań nad Azją Centralną;
• nagroda Rektora UW w dziedzinie badań naukowych II stopnia za pracę 

doktorską – 1980;
• rekomendacja przez Radę Naukową WDiNP UW rozprawy habilitacyjnej 

do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 1987;
• kilkanaście nagród – indywidualne naukowe pierwszego i drugiego stopnia 

oraz inne nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za publikacje;
• kilkukrotnie – stypendia naukowe Rektora Uniwersytetu za osiągnięcia 

naukowo-dydaktyczne;
• nagroda za osiągnięcia badawcze w ramach międzynarodowego programu 

naukowego „Transformacja państw Azji Centralnej”, dekret prezydenta 
Kirgistanu nr 84 – 2004;

• nagroda Rektora UW za szczególnie ważną i owocną dla środowiska akademi-
ckiego działalność na funkcji członka Prezydium i przewodniczącego Zespołu 
Nauk Społeczno-Prawnych Państwowej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 
2008–2011; list gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

• Medal „Za zasługi dla Almamer” z okazji jubileuszu 20-lecia Almamer 
Wyższej Szkoły – 2014;

• Medal z okazji jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego w do-
wód uznania zasług na rzecz UW – 2016;

• Medal z okazji jubileuszu 25-lecia Wydziału Politologii UMCS w Lublinie 
w uznaniu za wieloletnią współpracę naukową – grudzień 2018.
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Monografi e

• Świadomość a zachowania polityczne, wyd. 1, Centralny Ośrodek Me-
todyczny Studiów Nauk Politycznych UW, Warszawa 1987, 391 s.; 
wyd. 2 ze zmianami, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 
Warszawa 1989, 297 s.

• Między romantyzmem i pragmatyzmem. Psychopolityczne aspekty 
transformacji w Polsce, wyd. 1, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 
1999, 205 s. (pięć wydań).

• Konstytucje państw Azji Centralnej. Tradycje i współczesność, seria 
„Współczesna Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 
2007, 607 s. (współautor T. Mołdawa).

• Elity władzy w Azji Centralnej. Tradycja, modernizacja, etnopolityka, 
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, 308 s. (współautor P. Załę-
ski).

• Constitutional Reforms in Central Asian States, seria: „Współczesna 
Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009, 330 s. 
(współautor T. Mołdawa). 

Książki i tomy monotematyczne pod redakcją naukową

• Польская политология в 70-80-е годы. Сборник обзоров, Институт 
научной информации по Общественным наукам Академии наук 
СССР, Instytut Nauk Politycznych PAN, Москва 1991, 172 s. (współ-
redakcja П. Романов, Rosja).
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• Konstytucja RP. Oczekiwania i nadzieje. Materiały z konferencji na-
ukowej WDiNP UW pod patronatem Marszałka Sejmu RP, 14–15 listo-
pad 1996 r., Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1997, 285 s. (współ-
redakcja W. Jakubowski).

• N. Nazarbajew, U progu XXI wieku, Dom Wydawniczy Elipsa, seria: 
„Współczesna Myśl Polityczna Azji Środkowej”, Warszawa 1997, 221 s.; 
redakcja naukowa wydania polskiego książki prezydenta Kazachstanu 
(współredakcja W. Jakubowski).

• Kazachstan. Historia, społeczeństwo, polityka, seria: „Współczesna 
Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000, 500 s.; 
książka o zasięgu międzynarodowym, streszczenia w jęz. kazachskim, 
angielskim, niemieckim i rosyjskim (współredakcja K.A. Wojtasz-
czyk).

•   Uzbekistan. Historia, społeczeństwo, polityka, seria: „Współczesna 
Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, 536 s.; 
książka o zasięgu międzynarodowym, streszczenia w jęz. uzbeckim, 
angielskim, niemieckim i rosyjskim.

•  I. Karimow, Uzbekistan na progu XXI wieku, seria: „Współczesna Azja 
Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, 193 s.; redak-
cja naukowa wydania polskiego książki prezydenta Uzbekistanu.

•  Przywództwo polityczne, „Studia Politologiczne”, nr 5, Instytut Nauk 
Politycznych UW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, 405 s.

• Tadżykistan. Historia, społeczeństwo, polityka, seria: „Współczesna 
Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002, 649 s.; 
książka o zasięgu międzynarodowym, streszczenia w jęz. tadżyckim, 
angielskim, niemieckim i rosyjskim.

• N. Nazarbajew, Pokój – słowo, które określa wszystko. Бейбітшік – 
бар жаксылкка балам бола алатын сез. Мир – это слово, которое 
определяет всё, Wydawnictwo Diecezji Pelpińskiej Bernardinum, 
Ambasada Kazachstanu, Warszawa 2002, 175 s.; książka-album o za-
sięgu międzynarodowym, wydana w jęz. polskim, kazachskim i rosyj-
skim (współredakcja W. Jakubowski).

• Kirgistan. Historia, społeczeństwo, polityka, seria: „Współczesna Azja 
Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004, 896 s.; książka 
o zasięgu międzynarodowym, streszczenia w jęz. kirgiskim, angiel-
skim, niemieckim i rosyjskim.
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• M. Akajewa, Gwiazdy nauki, seria: „Współczesna Azja Centralna”, 
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004, 264 s.; redakcja polskiego 
wydania książki popularno-naukowej wraz ze zmianami i uzupełnie-
niami w tekście.

• Turkmenistan. Historia, społeczeństwo, polityka, seria „Współczesna 
Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, 835 s.; 
książka o zasięgu międzynarodowym, streszczenia w jęz. angielskim, 
niemieckim i rosyjskim.

• N. Nazarbajew, Kazachstańska droga, Ofi cyna Olszynka, Warszawa– 
Astana 2007, 317 s.; redakcja naukowa wydania polskiego książki pre-
zydenta Kazachstanu (współredaktorzy P. Załęski, A. Wierzbicki).

• Azja Centralna. Problemy historii i współczesności. Центральная 
Азия. Проблемы истории и современности, „Społeczeństwo i Poli-
tyka. Pismo edukacyjne”, nr 2/4, Akademia Humanistyczna im. Alek-
sandra Gieysztora, Pułtusk 2007, 377 s.; wydanie w jęz. polskim i ro-
syjskim (współredakcja W. Jakubowski, P. Załęski).

• Problemy transformacji, integracji i bezpieczeństwa państw Azji Central-
nej, „Studia Politologiczne”, nr 12, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 
2008, 421 s.; książka o zasięgu międzynarodowym, wydanie w jęz. pol-
skim, angielskim i rosyjskim (współredakcja A. Wierzbicki, P. Załęski).

• Transformacja społeczeństwa i władzy postradzieckiej Azji Central-
nej. Studia i rozprawy, seria: „Człowiek, Społeczeństwo, Polityka”, 
t. 10, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 
2008, 302 s.; wydanie monotematyczne (współredakcja W. Jakubow-
ski, A. Wierzbicki).

• Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy meto-
dologii badań, seria: „Władza, Elity, Przywództwo”, t. 1, Ofi cyna Wy-
dawnicza Aspra-JR, Warszawa 2010, 571 s.; książka o zasięgu mię-
dzynarodowym, opracowania w jęz. polskim, angielskim i rosyjskim.

• Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, seria: „Władza, Elity, 
Przywództwo”, t. 2, Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2010, 
608 s., książka o zasięgu międzynarodowym, opracowania w jęz. pol-
skim, angielskim i rosyjskim (współredakcja W. Jakubowski).

• Kaukaz: transformacja przywództwa i elit politycznych, seria: „Wła-
dza, Elity, Przywództwo”, t. 6, Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, War-
szawa 2012, 350 s.; książka o zasięgu międzynarodowym, opracowa-
nia w jęz. polskim i rosyjskim.
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• Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, se-
ria: „Władza, Elity, Przywództwo”, t. 7, Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, 
Warszawa 2012, 480 s.; książka o zasięgu międzynarodowym, opraco-
wania w jęz. polskim, angielskim i rosyjskim.

• Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo, seria: 
„Władza, Elity, Przywództwo”, t. 8, Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, 
Warszawa 2014, 365 s.; książka o zasięgu międzynarodowym, opraco-
wania w jęz. polskim, angielskim i rosyjskim.

• Kaukaz Północny: elity władzy i życie polityczne, seria: „Władza, Elity, 
Przywództwo”, t. 9, Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2014, 
431 s.; książka o zasięgu międzynarodowym, opracowania w jęz. pol-
skim, angielskim i rosyjskim.

• Polityka bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfi ku, seria: „Biblioteka 
Azji i Pacyfi ku”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, 311 s. 
(współredakcja J. Marszałek-Kawa).

• Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo, seria: 
„Władza, Elity, Przywództwo”, t. 11, Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, 
Warszawa 2017, 601 s., książka o zasięgu międzynarodowym, opraco-
wania w jęz. polskim, angielskim i rosyjskim.

• Japońskie realia. Polityka i gospodarka, seria: „Biblioteka Azji i Pa-
cyfi ku”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, 209 s. (współ-
redakcja J. Marszałek-Kawa).

• Polityka, prawo, kultura i bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim, 
seria: „Biblioteka Azji i Pacyfi ku”, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2018, 293 s. (współredakcja J. Marszałek-Kawa).

• Z badań nad historią i współczesnością Rosji, Azji Centralnej i Kauka-
zu, seria „Biblioteka Azji i Pacyfi ku”, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2019, 270 s. (współredakcja J. Marszałek-Kawa).

• Z badań nad transformacją państw Azji Centralnej, Kaukazu i Eur-
azjatyckiej Unii Gospodarczej, seria: „Biblioteka Azji i Pacyfi ku”, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021, 270 s. (współredakcja 
J. Marszałek-Kawa). 

Rozdziały w książkach

• Osobowość, podmiotowość i działalność polityczna. Zarys problemu, 
[w:] S. Stefaniuk (red.), Psychospołeczne determinanty zachowań po-
litycznych, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycz-
nych UW, Warszawa 1988, s. 9–28.
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• Świadomość a zachowania polityczne: ograniczenia racjonalności 
działań politycznych, [w:] K. Opałek (red.), Elementy teorii polity-
ki, seria: „Biblioteka Nauk Politycznych”, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1989, s. 145–158.

• Польская политология: введение в проблематику исследований, 
[w:] Польская политология в 70-80-е годы. Сборник обзоров, Инс-
титут научной информации по Общественным наукам Академии 
наук СССР, Instytut Nauk Politycznych PAN, Москва 1991, s. 5–30.

• Сознание и типы политического поведения: граница рацио-
нальности политических действий, [w:] Польская политология 
в 70-80-е годы. Сборник обзоров, Институт научной информации 
по Общественным наукам Академии наук СССР, Instytut Nauk Po-
litycznych PAN, Москва 1991, s. 147–162.

• Исследовательские методы в политической науке (обзор), [w:] 
Польская политология в 70-80-е годы. Сборник обзоров, Институт 
научной информации по Общественным наукам Академии наук 
СССР, Instytut Nauk Politycznych PAN, Москва 1991, s. 90–121. 

• Функции науки о политике, [w:] Польская политология в 70-80-е 
годы. Сборник обзоров, Институт научной информации по Обще-
ственным наукам Академии наук СССР, Instytut Nauk Politycznych 
PAN, Москва 1991, s.121–129.

• Политический портрет общества. Методологоический аспект, 
[w:] Historia, idee, polityka. Księga dedykowana profesorowi Janowi 
Baszkiewiczowi, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 1995, 
s. 367–387 (współautorzy W. Lewański, W. Smirow – Centrum Polito-
logii RAN).

• Romantyka i pragmatyka transformacji (psychologiczne aspekty zmia-
ny politycznej), [w:] T. Mołdawa (red.) Państwo – demokracja – sa-
morząd. Księga jubileuszowa na sześćdziesięciopięciolecie profesora 
Eugeniusza Zielińskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1999, 
s. 503–528. 

• Psychology of transformation. From romanticism to pragmatism, [w:] 
K.A. Wojtaszczyk (red.), Poland in Transition, Dom Wydawniczy 
Elipsa, Warsaw 1999, s. 9–44. 

• Pokolenia: tradycje i nowe wyzwania, [w:] Pokolenia, kultura, polity-
ka. Księga jubileuszowa na 65-lecie profesora Bronisława Gołębiow-
skiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1999, s. 116–133.



44

Wykaz ważniejszych prac naukowych profesora Tadeusza Bodio

• Polsko-kazachstańskie zbliżenia. Wprowadzenie, [w:] Kazachstan. 
Historia, społeczeństwo, polityka, seria: „Współczesna Azja Central-
na”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000, s. 15–30 (współautor 
A.K. Wojtaszczyk).

• W poszukiwaniu korzeni cywilizacyjnych państwowości kazach-
stańskiej, [w:] Kazachstan. Historia, społeczeństwo, polityka, seria: 
„Współczesna Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 
2000, s. 31–47 (współautor E. Aben, Kazachstan).

• Polska-Kazachstan: współpraca gospodarcza, [w:] Kazachstan. Hi-
storia, społeczeństwo, polityka, seria: „Współczesna Azja Centralna”, 
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000, s. 404–436.

• Polityka we współczesnym państwie, [w:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jaku-
bowski (red.), Wiedza o społeczeństwie. Zarys wykładu, Fundacja „Po-
liteja”, Podkarpacka Ofi cyna Wydawnicza, Warszawa 2000, rozdz. V, 
s. 127–142.

• Psychologiczne uwarunkowania transformacji systemowej w Polsce, 
[w:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka, 
Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2001, s. 339–372.

• Daleki-bliski Uzbekistan (wprowadzenie), [w:] Uzbekistan. Historia, 
społeczeństwo, polityka, seria: „Współczesna Azja Centralna”, Dom 
Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, s. 15–37.

• Modernizujące się społeczeństwo (między historią a współczesnością, 
[w:] Uzbekistan. Historia, społeczeństwo, polityka, seria: „Współczesna 
Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, s. 189–211 
(współautor W. Śmidowski).

• Polska–Uzbekistan: współpraca gospodarcza, [w:] Uzbekistan. 
Historia, społeczeństwo, polityka, seria: „Współczesna Azja Centralna”, 
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, s. 402–431.

• Kalendarz ważniejszych wydarzeń w historii Uzbekistanu, [w:] 
Uzbekistan. Historia, społeczeństwo, polityka, seria: „Współczesna 
Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, s. 479–502 
(współautorzy N. Bogdanowicz, A.S. Sagdullaev, Uzbekistan).

• Polityka jako metafora romantyczna, [w:] B. Kaczmarek (red.), 
Metafory polityki, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, 
s. 141–154.

• Die psychologischen Voraussetzungen der Transformation des 
politischen Systems, [w:] S. Sulowski, K.A. Wojtaszczyk (red.), Das 
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Politische System Polens, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, 
s. 135–150.

• Przywództwo polityczne: wyzwania i badania, [w:] Przywództwo poli-
tyczne, „Studia Politologiczne”, nr 5, Instytut Nauk Politycznych UW, 
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, s. 25–31.

• Przywództwo polityczne w obliczu wyzwań transformacyjnych, [w:] Przy-
wództwo polityczne, „Studia Politologiczne”, nr 5, Instytut Nauk Politycz-
nych UW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, s. 200–225.

• Polityka jako sztuka bycia wybranym, [w:] E. Pietrzyk-Zieniewicz 
(red.), Polska scena polityczna. Kampanie wyborcze, „Studia Politolo-
giczne”, nr 6, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002, s. 47–56.

• Tadżykistan – droga do niepodległości i odrodzenia narodowego, [w:] 
Tadżykistan. Historia, społeczeństwo, polityka, seria: „Współczesna 
Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002, s. 23–52.

• Psychopolityczne i kulturowe następstwa wojny domowej, [w:] Tadży-
kistan. Historia, społeczeństwo, polityka, seria: „Współczesna Azja 
Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002, s. 184–196 
(współautor I. Asadullaev, Tadżykistan).

• Procesy demografi czne, [w:] Tadżykistan. Historia, społeczeństwo, po-
lityka, seria: „Współczesna Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, 
Warszawa 2002, s. 291–311 (współautorzy W. Śmidowski; S. Islomov, 
Tadżykistan).

• Polsko-tadżyckie stosunki gospodarcze, [w:] Tadżykistan. Historia, 
społeczeństwo, polityka, seria: „Współczesna Azja Centralna”, Dom 
Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002, s. 561–582.

• Kalendarium ważniejszych wydarzeń politycznych w historii niepod-
ległego Tadżykistanu, [w:] Tadżykistan. Historia, społeczeństwo, poli-
tyka, seria: „Współczesna Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, 
Warszawa 2002, s. 608–632 (współautor K. Porowski).

• Psychologiczne uwarunkowania transformacji systemowej, [w:] 
K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. 
Podstawy nauk politycznych, Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warsza-
wa 2002, s. 613–631.

• Systemy polityczne państw WNP, [w:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubow-
ski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Ofi -
cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2003, rozdz. XIV, s. 393–414 
(współautor P. Załęski). 
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• Polityka w życiu społecznym, [w:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski 
(red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Ofi cyna 
Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2003, s. 29–41.

• Politologia jako futurologia, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory poli-
tyki 2, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003, s. 343–367 (współ-
autor A. Chodubski).

• Kultura polityczna, [w:] J. Tymanowski (red.), Nauka o państwie i polityce, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 
2003, s. 179–184.

• Kirgizi i ich droga do suwerenności państwowej oraz odrodzenia na-
rodowego, [w:] Kirgistan. Historia, społeczeństwo, polityka, seria: 
„Współczesna Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 
2004, s. 45–102.

• Procesy demografi czne, [w:] Kirgistan. Historia, społeczeństwo, poli-
tyka, seria: „Współczesna Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, 
Warszawa 2004, s. 460–481 (współautorzy A. Wierzbicki, E. Mambe-
talieva, Kirgistan).

• Przywództwo i elity polityczne, [w:] Kirgistan. Historia, społeczeń-
stwo, polityka, seria: „Współczesna Azja Centralna”, Dom Wydawni-
czy Elipsa, Warszawa 2004, s. 392–413 (współautorzy W. Jakubowski; 
Kazaak kyzy Nurgul, Kirgistan).

• Stan i perspektywy rozwoju polsko-kirgiskiej współpracy gospodarczej, 
[w:] Kirgistan. Historia, społeczeństwo, polityka, seria: „Współczesna 
Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004, s. 769–795.

• Kalendarz ważniejszych wydarzeń politycznych w historii Kirgistanu, 
[w:] Kirgistan. Historia, społeczeństwo, polityka, seria: „Współczesna 
Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004, s. 837–872 
(współautor K. Porowski).

• O prognostyce w politologii, [w:] T. Klementewicz (red.), Współ-
czesne teorie polityki. Od logiki do retoryki, „Studia Politologiczne”, 
nr 8, Instytut Nauk Politycznych UW, „Kolor Plus”, Warszawa 2004, 
s. 261–290 (współautor A. Chodubski).

• Turkmeni i ich droga do suwerenności państwowej, [w:] Turkmenistan. 
Historia, społeczeństwo, polityka, seria „Współczesna Azja Central-
na”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, s. 29–71.

• Na drodze do niepodległości, [w:] Turkmenistan. Historia, społeczeń-
stwo, polityka, seria „Współczesna Azja Centralna”, Dom Wydawni-
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czy Elipsa, Warszawa 2005, s. 213–230 (współautorzy J. Ćwiek-Kar-
powicz, M. Masojć).

• Oblicza neotradycjonalizacji politycznej, [w:] Turkmenistan. Historia, 
społeczeństwo, polityka, seria „Współczesna Azja Centralna”, Dom 
Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, s. 230–241 (współautor K. Ko-
złowski).

• Przywództwo i elity polityczne, [w:] Turkmenistan. Historia, społe-
czeństwo, polityka, seria „Współczesna Azja Centralna”, Dom Wy-
dawniczy Elipsa, Warszawa 2005, s. 331–360.

• Procesy demografi czne, [w:] Turkmenistan. Historia, społeczeństwo, 
polityka, seria „Współczesna Azja Centralna”, Dom Wydawniczy 
Elipsa, Warszawa 2005, s. 397–421 (współautor A. Wierzbicki).

• Handel zagraniczny i polityka handlowa, [w:] Turkmenistan. Histo-
ria, społeczeństwo, polityka, seria „Współczesna Azja Centralna”, 
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, s. 612–634 (współautorzy 
A. Wierzbicki, Z. Świerczyński).

• Priorytety i determinanty polityki zagranicznej, [w:] Turkmenistan. 
Historia, społeczeństwo, polityka, seria „Współczesna Azja Central-
na”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, s. 648–671 (współau-
tor Sz. Kardaś).

• Stan i perspektywy rozwoju stosunków gospodarczych Polski z Turk-
menistanem, [w:] Turkmenistan. Historia, społeczeństwo, polityka, 
seria „Współczesna Azja Centralna”, Dom Wydawniczy Elipsa, War-
szawa 2005, s. 690–710.

• Kalendarium najważniejszych wydarzeń politycznych w historii Turk-
menistanu (1991–2004), [w:] Turkmenistan. Historia, społeczeństwo, 
polityka, seria „Współczesna Azja Centralna”, Dom Wydawniczy 
Elipsa, Warszawa 2005, s. 758–805.

• Przywództwo i elity polityczne, [w:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubow-
ski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, 
wyd. 4 zmienione, Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2007, 
rozdz. XX, s. 383–398 (współautor P. Załęski).

• Polityka w życiu społecznym, [w:] A.K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski 
(red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, wyd. 4 
zmienione, Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2007, rozdz. I, 
s. 37–51.
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• Трансформация политических систем Польши и Казахстана: 
сравнительный анализ, [w:] Безопасность: международная, ре-
гиональная, национальная (системный подход), Материалы меж-
дународной научно-практической конференции, Издательство 
«Дайк Пресс», Алматы 2007, s. 94–107 (współautor S. Maszan, Ka-
zachstan).

• Transformacja ustrojowa państw postsocjalistycznych, [w:] 
A.K. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. 
Podstawy nauk politycznych, wyd. 4 zmienione, Ofi cyna Wydawnicza 
Aspra-JR, Warszawa 2007, rozdz. XXV s. 468–485 (współautorzy 
J. Wojnicki, P. Załęski).

• Paradoksy polityki posttotalitarnej (na przykładzie państw Azji Cen-
tralnej), [w:] M. Karwat (red.), Paradoksy polityki, Dom Wydawniczy 
Elipsa, Warszawa 2007, s. 426–442.

• Problemy budowy społeczeństwa obywatelskiego w państwach Azji 
Centralnej, [w:] B. Bojarczyk, A. Ziętek (red.), Region Azji Centralnej 
jako obszar wpływów międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 253–268 (współautor 
P. Załęski).

• Z problematyki badawczej nad teorią i metodologią transformacji elit 
politycznych i ich liderów w WNP, [w:] Przywództwo, elity i transfor-
macje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, seria: „Władza, 
Elity, Przywództwo”, t. 1, Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 
2010, s.17–44.

• Badania nad teorią i metodologią transformacji oraz elit politycz-
nych w Azji Centralnej, [w:] Przywództwo, elity i transformacje 
w krajach WNP. Problemy metodologii badań, seria: „Władza, Eli-
ty, Przywództwo”, t. 1, Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 
2010, s. 443–469.

• Wyjaśnienie cywilizacyjne w badaniach transformacji państw Azji 
Centralnej, [w:] Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. 
Problemy metodologii badań, seria: „Władza, Elity, Przywództwo”, 
t. 1, Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2010, s. 471–491.

• Z problematyki badań nad przywództwem i elitami w krajach WNP, 
[w:] Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy me-
todologii badań, seria: „Władza, Elity, Przywództwo”, t. 2, Ofi cyna 
Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2010, s. 17–36 (współautor W. Ja-
kubowski).
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• Etnokracja i etnoelity w Azji Centralnej, [w:] Przywództwo, elity 
i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, seria: 
„Władza, Elity, Przywództwo”, t. 2, Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, 
Warszawa 2010, s. 221–253.

• Z badań nad przywództwem i elitami politycznymi Kaukazu, [w:] Kau-
kaz: transformacja przywództwa i elit politycznych, seria: „Władza, 
Elity, Przywództwo”, t. 6, Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 
2012, s. 17–57.

• Przywództwo i elity polityczne Kaukazu (drugi etap badań), [w:] Kau-
kaz, mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, seria: 
„Władza, Elity, Przywództwo”, t. 7, Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, 
Warszawa 2012, s. 17–32.

• Oblicza etnokratyzmu na Kaukazie Północnym, [w:] J. Gołota (red.), 
Między historią polityczną a historią społeczną. Księga jubileuszowa 
dedykowana profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi w siedemdziesięcio-
lecie urodzin, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika, 
Pułtusk–Olsztyn–Ostrołęka–Warszawa 2014, s. 263–286.

• Wprowadzenie. Kaukaz Północny: badania i wyzwania, [w:] Kaukaz 
Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo, seria: „Władza, 
Elity, Przywództwo”, t. 8, Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 
2014, s. 19–44.

• Specyfi ka polietniczna reżimów republik narodowych, [w:] Kaukaz 
Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo, seria: „Władza, 
Elity, Przywództwo”, t. 8, Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 
2014, s. 137–164.

• Elity Kaukazu Północnego: badania i wyzwania (drugi etap), [w:] Kau-
kaz Północny: elity i życie polityczne, seria: „Władza, Elity, Przywódz-
two”, t. 9, Ofi cyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2014, s. 19–40.

• Etnokratyzm reżimów politycznych Kaukazu Północnego, [w:] R. Alberski, 
W. Jednaka, D. Skrzypiński (red.), Studia nad współczesnymi systemami 
politycznymi. Księga dedykowana profesorowi Andrzejowi Antoszewskie-
mu, t. 2: Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 34–54 (współautor S. Sulowski).

• Region Azji i Pacyfi ku – badania i wyzwania polityki bezpieczeństwa, 
[w:] T. Bodio, J. Marszałek-Kawa (red.), Polityka bezpieczeństwa 
w regionie Azji i Pacyfi ku, seria: „Biblioteka Azji i Pacyfi ku”, Wydaw-
nictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 5–21 (współautor J. Marsza-
łek-Kawa).
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• Z badań nad religiami, polityką, elitami i bezpieczeństwem na Kauka-
zie Północnym, [w:] Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpie-
czeństwo, „Władza, Elity, Przywództwo”, t. 11, Ofi cyna Wydawnicza 
Aspra-JR, Warszawa 2017, s. 17–76. 

• The origin and main trends of the evolution of the European Union’s 
Policy in Central Asia, [w:] T. Wallas, R. Fiedler, B. Przybyszewska-
-Maszner (red.), European Union and Central Asia. Cooperation in 
Transition, Logos Verlag, Berlin 2018, s. 39–74.

Studia, rozprawy, artykuły w czasopismach

• Historyczno-logiczna analiza pojęcia „świadomość społeczna”, „Prob-
lemy Studenckiego Ruchu Naukowego” 1977, nr 1 (29), s. 7–19.

• Kształtowanie postaw politycznych (próba interpretacji teoriopolitycznej), 
„Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego” 1977, nr 4–6, s. 7–12.

• Kształtowanie świadomości politycznej w sytuacji rewolucyjnej (na 
przykładzie Rewolucji Październikowej w Rosji), „Studia Nauk Poli-
tycznych” 1978, nr 3 (33), s. 97–116.

• Wokół metod badania świadomości fi lozofi cznej, „Problemy Stu-
denckiego Ruchu Naukowego” 1979, nr 5–6, s. 48–52 (współautor 
W. Czujeszow, Białoruś).

• Dialektyczna negacja jako regulatywna zasada poznania społeczne-
go, „Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego” 1979, nr 2, s. 18–23 
(współautor S. Szczaweliew, Rosja).

• Zasada poglądowości w dydaktyce szkoły wyższej (wybrane zagadnie-
nia), „Dydaktyka, Informacje, Propozycje” 1980, s. 123–135, Central-
ny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych UW (współautor 
N. Sapożnikow, Rosja).

• Political Awareness, „Polish Political Science”1983, vol. XIII, s. 85–98. 

• Consciousness and Political Attiudes (Basic Correlations), „Polish 
Political Science” 1985, vol. XV, s. 51–67. 

• Świadomość i postawy polityczne (podstawowe współzależności), 
„Edukacja Polityczna” 1985, vol. 6–7, s. 69–88. 

• Z badań nad stabilnością i zmiennością zachowań politycznych, „Stu-
dia Nauk Politycznych” 1987, nr 5–6 (89–90), s. 78–106. 

• Consciousness and Political Behaviour (Premises from a Marxist Anal-
ysis), „Polish Political Science Yearbook” 1987/1988, vol. XVII–XVIII, 
s. 139–159.
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• Otoczenie i dynamika zachowań politycznych (wybrane problemy), 
„Państwo i Kultura Polityczna. Zeszyty Politologiczne” 1988, vol. 3, 
s. 56–76. 

• Świadomość polityczna grupy i jednostki, cz. I, „Studia Nauk Politycz-
nych” 1989, nr 2, s. 7–27.

• Świadomość polityczna grupy i jednostki, cz. II, „Studia Nauk Poli-
tycznych” 1989, nr 3, s. 51–62.

• Świadomość bytu politycznego, „Edukacja Polityczna” 1989, vol. 13, 
s. 9–31.

• Czy politycy są potrzebni. Refl eksje o politykach i internetowej kampa-
nii prezydenckiej, „Sprawy Polityczne” 2000, nr 4(6), s. 60–67 (współ-
autor K. Książek).

• Futurologia polityczna w obliczu nowych wyzwań, „Sprawy Polityczne” 
2000, nr 4(6), s. 50–59.

• Системная трансформация посттоталитарных обществ, „Евра-
зийское сообщество – Eurasian Community” 2000, nr 4(32), s. 16–20.

• Посттоталитарная трансформация в перспективе системной 
методологии, „Саясат - Policy” 2000, nr 8–9, s. 79–83.

• Polish Geopolitical Thinking During the Period of Systemic Transforma-
tion, „Dialogue and Universalism” 2000, vol. 10, nr 3–4, s. 207–225.

• Psychologiczne aspekty reform systemu politycznego w Polsce, „Rocz-
nik Nauk Politycznych” 2000, nr 2, s. 99–120.

• Kirgizi i ich państwo, „Nowe Sprawy Polityczne” 2003, nr 27, s. 78–95.

• Władza i transformacja, „Rocznik Nauk Politycznych” 2004, Rocz-
nik 6, nr 7, s. 11–26.

• Psychological aspects of political system reforms in Poland, Pultusk School of 
Humanities, „Political Science Annual” 2004, vol. 6, s. 109–128.

• Национальное государство и глобализация в ХХI веке. Духовное 
наследие народов Центральной и восточной Европы в контексте 
современного межцивилизационного диалога. Материалы меж-
дународной научной конференции, Минск, 17–18 ноября 2005 г., 
„Право и экономика” 2005, s. 319–323 (współautor W. Czujeszow, 
Białoruś).

• Tradycyjne społeczeństwo nieobywatelskie w Azji Centralnej, „Społe-
czeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2005, nr 1(2), s. 121–134.
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• Układy klanowe jako mechanizm polityki (na przykładzie państw Azji 
Centralnej), „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” 2005, 
nr 3–4(4–5), s. 188–199.

• Kirgistan: powstanie narodowe czy pucz klanów?, „Społeczeństwo 
i Polityka. Pismo edukacyjne” 2005, nr 1(2), s. 135–145.

• Psychologiczne aspekty transformacji systemowej w Polsce, „Spo-
łeczeństwo  i polityka. Pismo edukacyjne” 2005, nr 2(3), s. 63–76 
(współautor P. Załęski).

• Trybalizm jako fenomen kultury politycznej (studium przypadku – 
Turkmenistan), „Rocznik Nauk Politycznych” 2005, Rocznik 7, nr 8, 
s. 167–182.

• Modele transformacji państw postkomunistycznych, „Społeczeństwo 
i polityka. Pismo edukacyjne” 2006, nr 2(7), s. 93–113 (numer mono-
tematyczny).

• Majdan po azjatycku (festiwal rewolucji aksamitnych), „Polska – 
Ukraina Pogranicze. Пограніччя Пoльшa – Уkpaiнa” 2006, t. 1, 
s. 169–191.

• Власть и политические элиты в цивилизационной перспективе, 
„Политика и общество. Общественно-политический журнал Кыр-
гызского Национального университетa имени Жусупа Баласагы-
на” 2006, nr 2(32), s. 7–17. 

• Трансформация и магия власти: кризис польского политического 
класса, „Политика и общество. Общественно-политический жур-
нал Кыргызского Национального университетa имени Жусупа Ба-
ласагына” 2006, nr 2(23), s. 17–31.

• К вопросу о психологической идентичности Речи Посполитой: 
традиции и инновации, „Сацыял'на-эканамічныя і прававыя дасле-
даванні” 2006, t. 2(4), s. 44–60 (współautor W. Czujeszow, Białoruś).

• Нация в польской научной традиции, „Əл-Фараби. Филосифиялық-
саясаттанулық жəне рухани-танымдық журнал. Аль-Фараби. Фи-
лософско-политологический и духовно-познавательный журнал” 
2006, t. 1(13), s. 80–86 (współautor A. Wierzbicki).

• Modele transformacji państw postkomunistycznych, „Społeczeństwo 
i Polityka. Pismo edukacyjne” 2006, nr 2(7), s. 93–113 (współautorzy 
J. Wojnicki, P. Załęski).

• Współczesne polskie badania nad Azją Centralną, [w:] Azja Centralna. 
Problemy historii i współczesności. Центральная Азия. Проблемы 
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истории и современности, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo eduka-
cyjne” 2007, nr 2–4 (11–13), s. 15–42, numer monotematyczny, w jęz. 
polskim i rosyjskim (współautorzy A. Wierzbicki, P. Załęski).

• From the Research on Systemic Transformation in Central Asian Sta-
tes, [w:] Problemy transformacji, integracji i bezpieczeństwa państw 
Azji Centralnej, „Studia Politologiczne” 2008, nr 12, s. 22–40.

• Трансформация в государствах Центральной Азии (междуна-
родная исследовательская программа Института политических 
наук Варшавского университета), [w:] Problemy transformacji, 
integracji i bezpieczeństwa państw Azji Centralnej, „Studia Politolo-
giczne” 2008, nr 12, s. 41–50.

• Tryumf Dionizosa. Rzecz o kulturze politycznej polskiego sarmatyzmu, 
„Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9, s. 64–79 (współautor P. Sieradzan).

• The Struggle Over the from of the Political System of the Karachay-
Circassian Republic Among the Ruling Elites, „Polish Political Science 
Yearbook” 2012, vol. XLI, s. 116–143 (współautor P. Sieradzan).

• Porządek konstytucyjny a etnokratyzm elit politycznych w Karaczajo-
-Czerkiesji, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. Central Europe-
an Political Studies” 2012, nr 3, s. 27–53.

• Z historii ustroju i elit politycznych Karaczajo-Czerkiesji, [w:] J. Garlicki 
(red.), Marketing polityczny i komunikowanie polityczne. Nowe zjawiska, 
nowe wyzwania, „Studia Politologiczne” 2012, nr 24, s. 89–212.

• Политическое лидерство и политические элиты Кавказа, „Акаде-
мический журнал Центра изучения Центральной Азии и Урал-По-
волжья”, Институт востоковедения РАН, 13 s., http://www.central-
eurasia.com/index/2/?uid=160. 

• Źródła nacjonalizmu czerkieskiego i jego konsekwencje polityczne, 
„Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. Central European Political 
Studies” 2012, nr 4, s. 47–73 (współautor P. Sieradzan).

• Etnokratyczno-klanowy wymiar reżimu politycznego Tatarstanu, [w:] 
Mechanizmy rządzenia w państwach Europy Wschodniej, „Studia Po-
litologiczne” 2014, nr 33, s. 313–333 (współautor P. Zuzankiewicz).

• Z historii kałmuckich elit władzy, „Środkowoeuropejskie Studia Poli-
tyczne. Central European Political Studies” 2014, nr 1, s. 7–28.

• Элиты Северного Кавказа: опыт польско-российского сотруд-
ничества, „Гуманитарий Юга России. Humanities of the South of 
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Russia” 2015, nr 1, s. 218–229; nr 2, s. 178–190 (publikacja tekstów 
przygotowanych w ramach zdalnie organizowanego „okrągłego stołu” 
nt.: „Polsko-rosyjskie badania kaukazoznawcze: potencjał, osiągnię-
cia, perspektywy rozwoju współpracy naukowej” (На сколько за-
падная методология исследования элит адекватна современным 
политическим процессам на Кавказе? Чем интересна проблема 
лидерства и элит на Северном Кавказе, Можно ли говорить 
о польской школе кавказоведения?). 

• Przywództwo i polityka etnokratyczna w Tatarstanie, cz. I: Etnizacja 
regionalnego przywództwa politycznego, „Nowa Polityka Wschodnia” 
2016, nr 1(10), s. 11–28 (współautor P. Zuzankiewicz).

• Przywództwo i polityka etnokratyczna w Tatarstanie, cz. II: Format 
przywództwa i style uprawiania polityki, „Nowa Polityka Wschodnia” 
2016, nr 2(11), s. 79–98 (współautor P. Zuzankiewicz).

• Uzbekistan. A State Undergoing Total Reconstruction, „Polish Politi-
cal Science Yearbook” 2020, vol. 49, nr 2, s. 11–40.

• Research on systemic transformation in the countries of Central Asia, 
„Polish Political Science Yearbook” 2020, vol. 50, nr 3 (współautor 
A. Wierzbicki).

• Исследования системных трансформации в странах Централной 
Азии (Часть I), „Казахстан Спектр” 2020, nr 3(95), s. 97–107, На-
учный Журнал, Казахстанский институт стратегических исследо-
ваний при Президенте Республики Казахстан, Астана (współautor 
A. Wierzbicki).

• Исследования системных трансформации в странах Централной 
Азии (Часть II), „Казахстан Спектр” 2020, nr 3(95), s. 109–118, На-
учный Журнал, Казахстанский институт стратегических исследо-
ваний при Президенте Республики Казахстан, Астана (współautor 
A. Wierzbicki).

Recenzje

• В. Ассев, Мотивация поведения и формирование личности, Мос-
ква 1976, „Studia Nauk Politycznych” 1978, nr 2(32), s. 191–193. 

• Z. Hull, J. Starańczak, W. Tulibacki, Podstawowe kategorie i pojęcia fi lozo-
fi i, Olsztyn 1976, „Dydaktyka, Informacje, Propozycje” 1978, s. 243–246.

• Społeczne sprzeczności w socjalizmie, „Studia Nauk Politycznych” 
1978, nr 6(36), s. 209–218 (współautor Z. Zarzycki).
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• В. Фофанов, Экономическиe отношения и экономическое созна-
ние, Новосибирск 1979, „Studia Nauk Politycznych” 1980, nr 6, 
s.188–191 (współautor И. Рисованый).

• Klasa i jednostka, „Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego” 1980, 
nr 1, s. 80–82.

• Z badań nad świadomością polityczną (J. Liszka, Świadomość poli-
tyczna jako forma świadomości społecznej, Warszawa–Katowice–Kra-
ków 1980, „Edukacja Polityczna” 1982, nr 1, s. 303–310.

• Człowiek i fi lozofi a. Recenzja książek: J. Lipiec (red.), Nauka i świato-
pogląd, Kraków 1979; Świadomość i rozwój, Kraków 1980; Człowiek 
i świat wartości, Kraków 1982; Filozofi a wieku dwudziestego, Rze-
szów 1983, „Nowe Książki” 1984, nr 11, s. 67–68.

• M. Karwat, O perfi dii, Warszawa 2001, „Studia Politologiczne” 2001, 
nr 5, s. 378–382.

• J. Nocoń, Elity polityczne. Studium interpretacji funkcjonalnej, Toruń 
2004; K. Pieliński (red.), Wokół liberalizmu, Warszawa 2004, „Studia 
Politologiczne” 2004, nr 7, s. 249–254.

• P. Grochmalski, Kazachstan: studium politologiczne, Toruń 2006, 
„Studia Politologiczne” 2008, nr 12, s. 361–368.

• S. Tokarski, Surender Bhutani. Nowoczesne Indie. Wyzwania rozwoju, 
Warszawa 2007, „Studia Politologiczne” 2008, nr 12, s. 385–389.

• E. Czarkowska, Interwencja Związku Radzieckiego na Węgrzech 
w 1956 roku, Toruń 2007, „Studia Politologiczne” 2008, nr 12, s. 400–
404.

• J. Nocoń, Między tradycją a modernizacją. Przeobrażenia badań 
politologicznych w świetle neofunkcjonalizmu Jeffreya C. Alexandra, 
Bydgoszcz 2010, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8, s. 321–325.

• A. Wierzbicki, Rosja: etniczność i polityka, seria „Władza, Elity, 
Przywództwo”, Warszawa 2011, „Przegląd Politologiczny. Political 
Science Review” 2011, nr 1, s. 203–206.

• P. Adamczewski, Górski Karabach w polityce niepodległego 
Azerbejdżanu, Warszawa 2012, „Cywilizacja i Polityka” 2013, nr 11, 
s. 488–491.

• P. Kwiatkiewicz, Przemiany polityczne w Azerbejdżanie. Od republiki 
radzieckiej do współczesnego państwa, Toruń 2013, „Nowa Polityka 
Wschodnia” 2013, nr 1, s. 280–285.
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• M. Hartliński (red.), Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie, 
Olsztyn 2013, „Studia Politologiczne” 2014, nr 34, s. 370–375.

• Z kart historii i współczesności Polaków w Azerbejdżanie (recenzja 
książki A. Chodubskiego, Azerbejdżan-Polska. Odsłony kontaktów 
kulturowych, Toruń 2015), „Nowa Polityka Wschodnia”, 2016, 
nr 1(10), s. 178–183.
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ВАХИТ АКАЕВ

Политические исследования 
профессора Тадеуша Бодио: 
теоретическое и практическое 
значение

Теоретико-методологический подход 
исследовательской деятельности 
профессора Тадеуша Бодио

Н аучно-исследовательская деятельность Тадеуша Бодио многогран-
на, и она сопряжена с его личными научными достижениями, на-

учно-организационной деятельностью, нацеленной на поиск авторов по 
важным политическим темам, связанным с политическими процессами 
в Центральной Азии и нa Кавказе, а также с изданием научных трудов. 
Им подготовлены и опубликованы крупные коллективные труды, в на-
писании которых приняли эффективное участие польские, российские, 
центральноазиатские и кавказские ученые. Они состоят из 12 томов, 
включающих в себя солидные монографии: Transformation, integration 
and security problems in the states of Central Asia (edition by Tadeusz 
Bodio, Andrzej Wierzbicki & Piotr Załęski), Przywództwo i elity polityczne 
w krajach WNP (том 2), Политическое лидерство и политические элиты 
Кавказа, Kaukaz Północny: religie polityka elity i bezpieczeństwo, Kaukaz: 
transformacja przywództwa i elit politycznych (том 6), Kaukaz: mechanizmy 
legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych (том 7), Kaukaz Północny: 
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elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo (том 8), Kaukaz Północny: elity 
władzy i życie polityczne (том 9) и др. Эти исследования известных поль-
ских, российских, центральноазиатских, кавказских ученых посвящены 
анализу политических, этнополитических, геополитических, религиоз-
ных процессов, происходивших в государствах, образованных после рас-
пада СССР. 

Принципиально важно отметить теоретико-методологическую базу, на 
которую опирается профессор Тадеуш Бодио. Как представитель запад-
ной методологии исследования, он применяет ее к анализу политических 
процессов, происходящих на Кавказе, особенностей деятельности реги-
ональных элит. В теоретико-методологическом плане данный вопрос 
востребован, ибо в российском научном дискурсе он недостаточно осве-
щен. Свое методологическое видение этих проблем профессор Тадеуш 
Бодио излагает в книге Przywództwo, elita i transformacja w krajach WNP. 
Problemy metodologii badań (Warszawa 2010, s. 569). В этой работе от-
ражены сильные и слабые стороны методологии западной методологии 
исследования элит, рассматривается вопрос об ее адекватности в иссле-
довании модели лидерства и элит в постсоветском пространстве, в том 
числе и на Кавказе. По его мнению, эта методология, в 90-е годы XX века 
опиралась на концепцию европоцентризма, связанной с ней парадигмой 
«трансформации-демократии», предполагающей окончательный ре-
зультат политических перемен. Т. Бодио исходит из того, что некрити-
ческое подражание западным образцам на постсоветском пространстве 
негативно верифицировали познавательную ценность некоторых по-
литологических концепций. Эта ситуация явилась причиной для мно-
гих российских ученых, по которой они стали скептически относиться 
к западной политологии, в частности, ее предсказательному потенциалу 
в  области исследования лидерства и политических элит. По его мнению, 
европоцентризм переплетался с политической прагматикой, попытками 
коммерциализации науки и деятельности псевдонаучных центров, про-
водящих исследования по политическому заказу. Такие маргинальные 
ситуации оказывают влияние на предпочтения в области исследования 
моделей лидерства и политических элит.

Западная методология в течение многих лет недооценивала специфи-
ку Кавказа, его этнополитические реалии и особенности, исторические 
традиции, политическую психологию, населяющих его народов и пр. 
Профессор Т. Бодио прав, утверждая, что, говоря о специфике Кавказа 
необходимо «отличать маски от лиц, дистанцироваться от стереотипов 
и предрассудков, проникая в реалии жизни, в том числе и скрытые под 
поверхностью повседневной политики». Он также считает, что многие 
теории и методологические концепции, в том числе терминологический 
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аппарат, касающиеся элит, построены в других исторических условиях 
и для определенной цели, а потому некоторые из них не отличаются уни-
версальностью. Формулируя оценку западной методологии, важно отме-
тить ее мобильность и открытость к критической проверке ряда подходов 
в изучении политической элиты. Это было видно в первом десятилетии 
XXI века, когда были отброшены или изменены многие прежние кон-
цепции трансформации. Сегодня произошло переосмысление отдельных 
исследовательских парадигм, сформировались новые научные подходы, 
указывающие, что трансформация может привести к авторитаризму, 
а демократия может проявиться в различных формах и пределах.

Недостатки методологии, указанные Т. Бодио, являются вызовом и для 
российских исследователей, активно использующих потенциал западной 
политологии, осмысливающей становление и развитие элит Кавказа. Не-
льзя не признать объективной его позицию, считающей, что некоторые 
российские методологические концепции изучения политической элиты 
несвободны от ограничений. В то же самое время он подчеркивает дина-
мичное развитие российской элитологии, ее разных направлений и мето-
дологических ориентаций. В качестве примера он приводит проведение 
первого Всероссийского элитологического конгресса в октябре 2013 года 
и второго Форума историков-кавказоведов, на котором был принят эти-
ческий кодекс, осуждавший фальсификацию истории Кавказа, манипу-
ляционные технологии, призывающий к надёжности и достоверности 
научных исследований1.

Учёные кафедры восточных исследований Института политических 
наук Варшавского университета, которой руководил Т. Бодио, учитывая 
отмеченные недостатки элитологической методологии стремились к их 
устранению. Это ясно просматривается в публикациях, касающихся де-
ятельности элит в странах Центральной Азии и Кавказа. С его точки зре-
ния, совершенствование методики исследований элит Кавказа возможно 
на основе принципа трансгрессии, ориентирующего исследование на 
выход за рамки традиционных, общепринятых теорий. Такая парадигма 
предполагает критическоe восприятиe собственных концептуальных до-
стижений, восприимчивость к новым парадигмам, поиск новых методо-
логических конструкций проектирования и объяснения специфики элит 
на Кавказе2.

С точки зрения Т. Бодио, эта цель реализуется через научное сотруд-
ничество, диалог ученых, который позволяет всесторонне рассмотреть 
кавказские элиты. На это было обращено внимание польских, ростовских 

1 Т. Бодио, Элиты Северного Кавказа: опыт польско-российского сотрудничества, 
„Гуманитарий Юга России” 2015, nr 1, s. 218–228.

2 Tamże.
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ученых элитологической школы, а также ученых региональных научных 
центров. Такой подход, а также диалог с партнерами, лучше понимаю-
щими Кавказ и его специфику, имеющих достижения и исследования на 
мировом уровне, позволил ему преодолеть многие исследовательские 
стереотипы и разработать адекватную методологию. Примером такого 
сотрудничества явились по крайней мере две коллективные монографии, 
изданные в Варшаве в 2014 (том 9) и 2017 годах (том 11), в которых про-
фессор Т. Бодио опубликовал две основательные статьи, задавшие тео-
ретико-методологическую стратегию, на базе которой были выстроены 
концепции данных монографий.

Кавказский вектор исследований 
На сайте Комплексного научно-исследовательского института им. 

Х.И. Ибрагимова РАН (г. Грозный) была размещена рецензия М.Д. Сол-
тамурадова, кандидата философских наук, доцента Чеченского госу-
дарственного университета, в которой дана высокая оценка изданной 
в Польше коллективной монографии Kaukaz Północny: elity władzy i życie 
polityczne (tom 9), написанной большой группой польских и россий-
ских исследователей -кавказоведов - известных специалистов в облас-
ти кавказоведения, религиоведении. Этот труд является оригинальным 
исследованием, в котором значительное внимание уделялось анализу 
региональных проблем Северного Кавказа, в контексте становления и 
развития ислама, его возрожденческих тенденций, сопряженных с мес-
тными этническими и культурными особенностями, появления среди 
мусульман радикалистских и экстремистских тенденций, соотношения 
православия и ислама. Важное значение было уделено постсоветскому 
политическому развитию региона, формированию религиозных элит в 
кризисных социально-политических трансформациях, а также в услови-
ях формирования рыночных отношений.

Проблема трансформации лидерства и политических элит – предмет 
серьезных размышлений Тадеуша Бодио. Он справедливого утверждает, 
что в истории Кавказа содержится множество самых драматических и 
романтических страниц. И этот регион можно смело назвать колыбелью 
мировой цивилизации, а вклад его народов в мировое культурное насле-
дие неоспорим. В силу своего географического положения Кавказ играл 
и играет значимую роль в современной геополитике. Именно здесь на 
землях Кавказа происходило взаимное проникновение культур и рели-
гий, здесь же проходили важнейшие торговые пути с севера на юг и с 
юга на север. Несмотря на непрерывающиеся столетиями междоусобные 
войны и вторжения извне, народы Кавказа сохранили свою автономию и 
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полиэтническую идентичность, специфика которой находит отражение в 
своеобразных конституционных и политических формах государствен-
ного устройства, системах управления и механизмах возникновения и 
функционирования государственной элиты.

Особое внимание в публикациях авторов, отмеченной монографии, 
уделено рассмотрению раскольнической тенденции, связанной с деятель-
ностью ваххабитских, салафитских групп, которые на основе активных 
попыток преследовали цель шариатизации всей жизни мусульманских 
народов региона, добиваясь реализации проекта создания Кавказского 
халифата, оттесняя на периферию социальной реальности представите-
лей традиционных для региона религиозных ценностей.

В этой коллективной работе представлены исследования группы из-
вестных польских и российских ученых. Сам рецензируемый труд – это 
часть большого проекта «Власть-Элиты-Лидерство», реализуемого в 
Варшавском университете, начатого замечательным польским политоло-
гом, классиком польского кавказоведения Анджеем Ходубским, успешно 
продолженного профессором Тадеушем Бодио. В написании коллектив-
ной монографии Kaukaz Północny: religie, polityka, elity, bezpieczeństwo 
приняли участие такие польские ученые, как: Магдалена Каролaк-Ми-
хальска, Ежи Шукальски, Ивона Колишевска, Пeтр Квяткевич, Али-
ция Цуранович, Пшемыслав Потоцки, Рафал Чахор, Анджей Шабатюк, 
Агнешка Томчик, Пшемыслов Серадзан. Российскими авторами этого 
труда являются: Мустафа Билалов, Вахит Акаев, Малика Арсанукаева, 
Майя Аствацатурова, Андрей Бедрик, Асият Буттаева, Юсуп Джабраи-
лов, Игорь Добаев, Надежда Ильинова, Светлана Ляушева, Наталья Ро-
манченко, Наталья Седых. Надо признать, что это исследование является 
результатом большой организаторской и научной деятельности крупного 
польского политолога Тадеуша Бодио. 

Осуществленное исследование является целостным, в котором отра-
жены актуальные проблемы, имеющие важное научное и практическое 
значение для понимания современных религиозно-политических и ду-
ховно-культурных процессов, происходящих на Северном Кавказе. Со-
держание монографии в лаконичной форме раскрывается в аналитичес-
кой статье Тадеуша Бодио, в которой проанализированo общее состояние 
исследования религий, политики, элит и проблем безопасности на Се-
верном Кавказе. Т. Бодио исходит из того, что расположение Северного 
Кавказа на границе культур и транзитных маршрутов в течение многих 
веков благоприятствовало распространению различных религий (стр. 
61). Им рассмотрены вопросы христианизации и исламизации народов 
региона, существующие взаимоотношения между религиями, фиксиру-
ется синкретический характер мировоззрений христиан и мусульман, 
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особенности исламского мировоззрения, основанных на местных этно-
культурных ценностях, обычаях и традициях. Отмечая, что в последние 
десятилетия политика активно включается в религиозную жизнь насе-
ления, в первую очередь мусульман, он выявляет тенденцию исламиза-
ции политики и политизации ислама. И в этом контексте подчеркивается 
раскол между традиционным и нетрадиционным для региона течениями 
ислама, экстремистская нацеленность представителей ваххабитско-сала-
фитских группировок.

Современные глобальные процессы, распад СССР, модернизацион-
ные процессы в России и на её окраинах реанимировали старые и детер-
минировали новые противоречия и споры. Чаще всего они – следствие 
специфических столкновений сторонников фундаментализма и модер-
низма, авторитаризма и демократии, секуляризма и клерикализма, сепа-
ратизма и единства. И эти процессы были сопряжены с формированием 
этнических элит и их режимов, активными процессами политизации ис-
лама, что набирал обороты в 90-х годах прошлого столетия.

В тексте монографии эти аспекты проблемы получили основатель-
ную конкретизацию и раскрыты в главах, написанных российскими ис-
следователями из Дагестана, Чечни, Ростова-на-Дону, Адыгеи, Москвы: 
М.И. Билаловым, В.Х. Акаевым, А.М. Буттаевой, Ю. Джабраиловым, 
И.П. Добаевым, Н. Романчук, Н. Седых, С.А. Ляушевой, Н., Илиновой, 
М. Арсанукаевой и др.

Поставленные проблемы также получили содержательное отражение 
в разделах монографии, принадлежавших польским ученым, осущест-
вившим научный анализ на достаточно высоком теоретическом и мето-
дологическом уровне. Классик «польского кавказоведения» Анджей Ху-
добски, анализируя национальные и религиозные конфликты, которые 
проявились в Дагестане в 90-е годы ХХ века, в значительной мере кор-
релирует их с «последствиями распада советской империи», экономи-
ческого регресса и хаосов в общественной и политической сфере (стр. 
465). Думается, эта методологическая позиция вполне экстраполируется 
и на другие республики Северного Кавказа, что в некоторой степени под-
тверждается и в исследованиях российских авторов (В.Х. Акаева, А.М. 
Буттаевой, И.П. Добаева, Ю. Джабраилова и др.)

Благодаря коллективному сотрудничеству польско-российских уче-
ных-кавказоведов, регионоведов создан научный продукт, являющийся 
знаковым событием, демонстрирующим выраженную успешность на-
учного, культурного сотрудничества европейских и российских ученых, 
заинтересованных в познании истины.
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Противоречивые тенденции формирования элит
Характеризуя различные аспекты формирования элит на Северном 

Кавказе, Т. Бодио выявляет в их многогранной деятельности следую-
щие противоречивые тенденции: стремление к большей автономии от 
федерального государства, порождающие крайне негативную реакцию 
московской элиты; наличие этнократизма и сепаратизма, угрожающих 
безопасности и территориальной целостности России; внутренние раз-
ногласия среди национальной элиты и в этническом взаимопроникнове-
нии различных форм субэтнократии, результатом чего становится инс-
титуционализация неформальных связей, в первую очередь, с проникно-
вением в структуры власти этнокланов, умело разыгрывающих «этнопо-
литическую карту» в контексте большой федеральной политики. По его 
мнению, одним из центральных звеньев трансформации в постсоветском 
пространстве являются элиты власти и их лидеры. Именно они после 
распада Советского Союза принимали решения о модели трансформа-
ции, а в последующие годы, в зависимости от политической конъюнк-
туры и их корректировке. Этот факт в значительной степени определил 
характер, происходящих трансформаций.

Профессор Т. Бодио считает, что исследования показывают, что зве-
ном трансформации, которое провоцировало конфликты, была и остается 
модель управления, несмотря на то что она постоянно изменяется как на 
федеральном, так и региональном уровнях, а также в отношениях центра 
и национальных республик. Уникальным случаем, по его мнению, здесь 
является Северный Кавказ, где традиция переплетается с современнос-
тью, этнополитика с этнократией и существуют специфические правила 
социальной стратификации, где сосуществуют различные конфессии, 
психологические профили этнических групп, элитаризм и эгалитаризм, 
унификационные и сепаратистские тенденции, различные региональные 
и геополитические интересы. В итоге на Кавказе фокусируются систем-
ные проблемы федеративного государства, в том числе те, которые связа-
ны с функционированием региональных политических элит. И эта задача 
предполагает основательныe исследования. 

Профессор Т. Бодио задается вопросом: существует ли польская шко-
ла кавказоведения? Отвечая на него, он пишет, что ему сложно ответить 
на этот вопрос, ибо уважение к науке требует быть скромным в таких вы-
сказываниях. Но польские традиции исследований Кавказа имеют свои 
корни в далеком прошлом. „Многие из опубликованных тогда работ име-
ли новаторский характер, высоко ценились в России и Западной Европе. 
Сегодня Кавказ продолжает занимать значительное место в исследовани-
ях научных учреждений, в том числе политологических. Качество этих 
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исследований, хотя они разбросаны по различным научным центрам, 
ведет меня к мысли, что такая школа существует и дает оригинальный 
вклад в глобальные исследования региона. Примером могут служить ра-
боты проф. Анджея Ходубски и других исследователей Кавказа”. 

Формирование элит на Северном Кавказе в постсоветский пери-
од имеет свои особенности, сопряженные с целым рядом факторов не 
столько объективного, сколько сугубо субъективного характера. Дезин-
теграционные процессы, запущенные накануне распада, а затем и после 
распада СССР, усилили сепаратистские настроения на всем постсовет-
ском пространстве, в том числе в Российской Федерации. Свои особен-
ности они имели в Поволжье и на Северном Кавказе.

Как отмечает Анджей Вежбицки, на Северном Кавказе продолжается 
процесс «исламского возрождения», называемый политизацией ислама. 
С перспективы элитогенеза можно рассматривать два процесса. Первый, 
основанный на сотрудничестве, – это попытка контролируемого властя-
ми включения ислама в государствообразующий процесс, препринятая 
в Чечне Рамзаном Кадыровым. Второй – это попытка проникновения в 
структуры власти представителей радикального ислама, «выходцев» из 
джамаатов, т.е. альтернативных по отношению к легальной власти сооб-
ществ, что происходит прежде всего в Дагестане. Чеченский опыт пока 
способствует обеспечению стабилизации в республике, но насколько он 
окажется стабильным в будущем, трудно прогнозировать.

Ростовский профессор А.М. Старостин раскрывал типы лидерства, 
которые сформировались на Кавказе, отмечает, что в исследованиях рос-
товской элитологической школы представлена тенденция инверсионного 
развития постсоветских административно-политических элит. Она про-
является как в институциональных, так и в поведенческих характеристи-
ках элит, связанных с явно проявляющимся процессом традиционализа-
ции российского социума при наличии декоративных черт демократии, 
которые, однако, весьма поверхностны и имитационны.

Процессы традиционализации и восстановления базовых характерис-
тик традиционного общества (иерархия во властных отношениях; чрез-
мерный рост теневых экономических и бартерных отношений; религия 
и церковь как несущие ценностно-духовные институты и система цен-
ностей; обычное право как нормативно-регулятивная база; кланово-ро-
довые и земляческие отношения как основа социальных отношений и 
др.) производят, прежде всего, в кавказских сообществах соответствую-
щие лидерские типы и черты поведения: авторитаризм; опору на клано-
во-семейные и земляческие отношения; преобладание силовых методов 
в решении конфликтных ситуаций; культ физической силы, жесткости и 
жестокости; узкий круг преобладающих политических и экономических 
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интересов (клановое местничество), ориентацию на иерархию в полити-
ческих и социальных отношениях. 

Благодаря проекту усилилось сближение, а иногда и первое знакомс-
тво двух потенциалов в изучении Кавказа – российского и польского. Не 
скрою, я достаточно фрагментарно представлял себе уровень и масш-
табность, профессионализм и креативность польского кавказоведения, 
его укорененность во многих университетах, в определенном смысле это 
стало сюрпризом. В отличие от англосаксонских авторов, вклад польских 
ученых в кавказоведение в российской науке явно до сих пор недооце-
нивается. Теперь, после выхода четырех крупных коллективных работ, а 
также ряда научных конференций в Польше с участием российских кав-
казоведов за последние годы, такая неосведомленность преодолена.

Реализованный польско-российский проект, который стал поводом 
для проведения круглого стола, сам характер обсуждаемых вопросов 
свидетельствуют как о многообразии подходов к современным режимам, 
лидерству и элитам в регионе, так и о том, что, идя разными путями, 
имея разные исследовательские установки, ученые приходят к сходным 
представлениям об особенностях Кавказа, методологическим принципам 
исследования политического и культурного регионального процессов. 

Думается, что работа над совместным проектом, концепция его, пред-
ложеннaя Т. Бодио позволили взаимно обогатить и польский, и российс-
кий научный дискурс по проблемам Кавказа, вывести его за рамки нацио-
нальных школ, уйти от политической ангажированности и предвзятости. 
Проект дал реальное, а не имитационное приращение нового знания о 
Кавказе, развитие методологии исследования современной этнополити-
ческой ситуации в регионе. 

Заключение
Высоко оценивая научную и научно-организационную деятельность 

профессора T. Бодио, хотелось отметить, что им реализован серьезный 
научный проект, который придал новый характер исследованиям Кавказa 
через призму западной методологии, которая корректировалась теоре-
тико-методологическими подходами, формирующимися в современной 
российской политологии. 

Вместе с тем, с нашей точки зрения, следовало бы обсудить новый 
проект совместных исследований, который инициировал профессор Т. 
Бодио. И он безусловно востребован, очевидна и перспектива польско-
российского научного сотрудничества, особенно Варшавского и Южного 
федерального университетов. Признавая значимость исследований уче-
ных этих вузов, при диффузном участии ученых других вузов Юга Рос-
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сии, следовало бы хоть и дистанционно продолжить эту деятельность. 
Мы понимаем, что, несмотря на все современные информационные тех-
нологии, они не могут заменить живого творческого общения между уче-
ными. Но очень важно не прерывать, установившийся научный диалог, 
продолжить его, ориентируясь на лучшее будущее, которое позволило 
бы ученым осуществлять свою деятельность в системе офлайн. 

Не могу не выразить свою признательность профессору Тадуешу Бо-
дио и польским коллегам за их пристальное внимание к проблемам Се-
верного Кавказа и за интерес к реализации совместных с российскими 
учеными проектов. 
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Spektrum analizy pragmatyzmu 
w polityce. Glosa do książki 
Tadeusza Bodio

S ą takie książki w naukach społecznych, do których powraca się po la-
tach z poczuciem, że warto je sobie przypomnieć, że z upływem czasu 

nie tylko nie zwietrzały, ale wręcz – przypomniane z dystansu historycznego 
– zyskały na aktualności. Do takich dzieł zaliczam książkę Tadeusza Bodio 
Między romantyzmem i pragmatyzmem. Psychopolityczne aspekty transfor-
macji w Polsce (Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1999). 

Autor wykonał w niej podwójne zadanie. Z jednej strony, przedstawił 
syntezę cech charakterystycznych i modelowe porównanie alternatywnych 
sposobów myślenia i działania politycznego nazywanych – w pewnym skró-
cie myślowym – romantyzmem oraz pragmatyzmem. Z drugiej strony, uka-
zał ciągłość, kolejną aktualizację i znaczenie tej konfrontacji „romantyków” 
z „pragmatykami” w konkretnym historycznym momencie zwrotnym, gdy 
rozstrzygała się ustrojowa i geopolityczna reorientacja społeczeństwa i pań-
stwa polskiego. Dzisiejsza walka ideologiczna i polityczna na płaszczyźnie 
interpretacji warunków i konsekwencji polskiej przynależności do Europy 
i suwerenności państwowej oraz na płaszczyźnie polityki historycznej daje 
wiele powodów, by do lektury tej książki właśnie teraz powrócić. 

Przy okazji wykonanego zadania Autor wykroczył zarówno poza stereoty-
powe rozumienie tytułowych etykietek, jak i poza perspektywę formalnie upra-
wianej historii doktryn czy historii literatury, ukazując złożoność czynników 
konstytuujących i aktualizujących tendencje romantyczne lub pragmatyczne 
w życiu politycznym społeczeństwa. Zastosowany przez niego warsztat oka-
zuje się niezwykle inspirujący z punktu widzenia metodologicznej kwalifi kacji 
problemu. I do tych metodologicznych implikacji spróbuję tu nawiązać.
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Status poznawczy terminów PRAGMATYZM 
i ROMANTYZM 

Terminy zwieńczone końcówką -izm zawsze odnoszą się do pewnej kon-
sekwentnej tendencji w myśleniu lub postępowaniu ludzi. Ukierunkowanie 
takiej tendencji znajduje wyraz w początkowym komponencie słowa, nato-
miast końcówka -izm wskazuje na to, że właściwość, pewna idea lub pewien 
wzór staje się zasadą w funkcjonowaniu danego podmiotu (wspólnoty, ruchu 
społecznego, partii, Kościoła, państwa). Toteż terminy takie służą do określa-
nia wyrazistych i dość jednoznacznych ideologii, doktryn lub nurtów ideo-
logicznych, jak i do kwalifi kacji ustrojów państwowych, reżymów politycz-
nych (często, ale nie zawsze, w powiązaniu z ich obliczem czy przesłaniem 
ideologiczno-doktrynalnym). Ale też posługujemy się „izmami” do określania 
pewnych skłonności w psychice i w zachowaniu ludzi (przykłady: sadyzm, 
masochizm, narcyzm, egotyzm, kabotynizm). 

Z tego powodu dla części odbiorców terminy ROMANTYZM oraz PRAGMA-
TYZM mogą się wydać wieloznaczne, skoro odnoszą się do różnych układów 
odniesienia. Nie tym samym są wszak: określone poglądy, sposób myślenia 
– mentalność, nastawienia wobec innych ludzi, utrwalone nawyki i schematy 
postępowania. Ściślej rzecz biorąc, chodzi jednak nie tyle o wieloznaczność, 
ile o wieloaspektowość tych terminów – jako pojęć często syndromatycznych, 
tzn. odnoszących się do splotu kilku przekrojów czy płaszczyzn. Jako przy-
kład takiej syndromatyczności potraktujmy tu związek między ideologią pew-
nej siły politycznej a ustrojem państwa, sposobem rządzenia i obowiązującym 
wzorem osobowym przywódców i obywateli. Tak właśnie jest w przypadku 
takich terminów, jak nazizm, faszyzm, stalinizm, maoizm. Tu zakres termi-
nów odnosi się do powiązania zjawisk jednorodnych pod pewnym względem 
(ideologicznym właśnie), tworzących spójną i jednoznaczną całość. 

Syndromatyczny charakter ma również treść takich terminów, jak: auto-
rytaryzm, paternalizm, trybalizm. Ale tu splot komponentów nadających zja-
wiskom taką kwalifi kację jest inny. Ideologiczne źródła lub oprawy rozwią-
zań instytucjonalnych, ustrojowych mogą być zróżnicowane lub eklektyczne, 
względnie zmienne historycznie, jednoznaczny jest natomiast związek mię-
dzy pewnym archetypem kulturowym, wyrastającym z tradycji sposobem rzą-
dzenia a wzorem obywatela i wzorem przywódcy1. 

Poszczególne konteksty – układy odniesienia – takich terminów nawzajem 
się dopełniają, w tej komplementarności tworząc pojemny skrót myślowy. 
Kiedy jednak stosujemy te terminy w analizie konkretnohistorycznych zja-

1  Dobrą ilustracją tej prawidłowości jest cykl publikacji Zakładu Badań Wschodnich INP 
UW, m.in.: T. Bodio (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP, Warszawa 
2010. 
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wisk lub w typologicznej kwalifi kacji zjawisk, musimy pamiętać o kontekście 
własnych dociekań. 

Wieloraki sens terminu ROMANTYZM 
Z tego punktu widzenia humanista, badacz zjawisk społecznych i poli-

tycznych operujący np. pojęciem romantyzmu musi pamiętać, że nie tym 
samym jest ideologia romantyzmu, postawa romantyczna (nacechowana 
„romantyzmem”) tudzież romantyczny styl działania w sferze publicznej 
(scharakteryzowany właśnie we wspomnianej rozprawie Tadeusza Bodio); 
choć między tymi aspektami zachodzi pewna współzależność – mają one 
wspólny rdzeń. 

Rozprawa Tadeusza Bodio, do której tu nawiązuję, ukazuje zarówno syn-
tezę takich przekrojów romantyzmu (i odpowiednio – pragmatyzmu), jak 
i specyfi kę każdego z nich2. W niniejszym eseju skoncentruję się na niuansach 
użytku z terminu PRAGMATYZM w badaniach z zakresu nauki o polityce, psy-
chologii polityki oraz socjotechniki, skoro sam w sobie zakres tego terminu 
obejmuje całe spektrum płaszczyzn i form przejawiania się dominującej ten-
dencji tak właśnie nazwanej. To inna optyka badań niż ta charakterystyczna 
dla dociekań z zakresu fi lozofi i politycznej/historii myśli politycznej, z zakre-
su historii literatury3, historii sztuki czy estetyki i poetyki teatru4. 

Pojęciem, w którym niejako „spotykają się” ze sobą określone postawy, 
predyspozycje psychiczne, upodobania i preferencje dla określonych schema-
tów myślenia i określonych metod działania, jest pojęcie stylu działania, 
skorelowane z pojęciem stylu uczestnictwa (gdzie dodatkowym elementem 
jest sposób postrzegania, przeżywania i praktykowania współżycia, współpra-
cy lub współzawodnictwa albo walki z innymi członami tej samej wspólnoty 
– narodowej, państwowej czy np. kościelnej)5. Spróbujmy to skonkretyzować. 
W analizie romantycznego względnie pragmatycznego stylu działania poli-
tycznego stawiamy sobie kilka charakterystycznych pytań: 

– jak podmiot działania politycznego odnosi się do konieczności/możli-
wości działania w sytuacji wyzwań, zagrożeń, okazji lub w okolicznoś-
ciach umożliwiających snucie dalekosiężnych planów; 

2  Por. też: T. Bodio, Polityka jako metafora romantyczna, [w:] B. Kaczmarek (red.), Meta-
fory polityki, Warszawa 2001. 

3  Por.: M. Janion, M. Zielińska (red.), Style zachowań romantycznych. Propozycje i dysku-
sje sympozjum, Warszawa 1986. 

4  Zob. np.: M. Masłowski, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego, War-
szawa 1998. 

5  Inspirujące dla politologa jest ujęcie stylu funkcjonowania w perspektywie psycholo-
gicznej, przedstawione w pracy: T. Mądrzycki, Osobowość jako system tworzący i realizujący 
plany, Gdańsk 1996. 
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– jak podmiot decyzji i działania autor strategii politycznej postrzega 
i w praktyce materializuje związek między celami, zasobami, środkami 
działania, okolicznościami, układem sił; 

– jakiego wyboru podmiot dokonuje w przestrzeni rozciągającej się mię-
dzy szansami powodzenia a ryzykiem porażki lub zgoła klęski; 

– jak podmiot rozwiązuje napięcie między natężeniem własnych emocji 
a własną wiedzą, samokontrolą, potrzebą dystansu; 

– jakie znaczenie ma dla niego rachunek kosztów własnych oraz pewność 
lub niepewność zamierzonego rezultatu. 

W tej perspektywie pomocne są inspiracje ze strony prakseologii6, teorii 
decyzji7, ale też psychologii motywacji8. 

Kontekst zastosowania terminu PRAGMATYZM 
i terminów pochodnych 

Termin PRAGMATYZM bywa jeszcze bardziej zwodniczy w kontekstowej 
relatywizacji niż termin ROMANTYZM. Dla większości osób posługujących się 
tym słowem oczywiste jest, że pragmatyzm jako wyrafi nowany kierunek fi -
lozofi czny nie jest tym samym co pragmatyzm rozumiany potocznie i prak-
tycznie jako nastawienie w działaniu na użyteczność, efektywność, realizm 
w formułowaniu celów, zadań i wymagań, ekonomiczność w doborze i zasto-
sowaniu środków. Aczkolwiek istnieje pewna nić pokrewieństwa i „pochod-
ności” między pragmatystycznym nurtem w teorii poznania, w szczególności 
w uznawanym kryterium prawdziwości wiedzy, a ściśle potocznym czy me-
nadżersko-technokratycznym względnie politycznym (albo i politykierskim) 
rozumieniem i urzeczywistnianiem „praktyczności”9. 

Ten niuans znajduje wyraz w określeniach pochodnych. O wyznawcy 
pragmatyzmu jako kierunku fi lozofi cznego powiemy poprawnie językowo, 
że to pragmatysta, podczas gdy o zwolenniku praktycznego, utylitarnego 
i elastycznego podejścia do własnego działania służącego zaspokajaniu 
określonych potrzeb (gdzie pryncypia ideologiczne, imperatywy moralne 
itp. nie są traktowane sztywno, skrajnie rygorystycznie, a bywają trakto-

6  Zob.: K. Murawski, Filozofi a polityki: wybrane zagadnienia prakseologiczne, Warszawa 
1993. 

7  Por.: J. Kozielecki, Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa 1977. 
8  Zob. w tym kontekście podręcznik, który się nie zestarzał: J. Reykowski, Z zagadnień 

psychologii motywacji, Warszawa 1970. Zob. też: K. Obuchowski, Galaktyka potrzeb: psycho-
logia dążeń ludzkich, Poznań 2000; J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Kraków 2000. 

9  Ukazuje to fi nezyjnie i rzeczowo rozprawa: M. Kassner, Pragmatyzm i radykalny libera-
lizm. Studium fi lozofi i politycznej Johna Deweya, Toruń 2019. 
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wane instrumentalnie) powiemy, że to pragmatyk. W każdym razie takie 
przyporządkowanie terminów ma sens w świetle dzisiejszych reguł języka 
nauk społecznych10. 

Wyrazem odmienności tych kontekstów jest też – odpowiednio – zastoso-
wanie innych przymiotników: pragmatystyczny (odnoszący się do nurtu fi lo-
zofi cznego), pragmatyczny (w rozumieniu prakseologicznym lub potocznym, 
jako „praktyczny”, „elastyczny w działaniu w imię jego skuteczności”). Po-
zostając teraz przy prakseologicznym układzie odniesienia dla rzeczownika 
PRAGMATYZM, musimy z kolei zauważyć, że słowo to jest skrótem myślowym, 
którego sens jest dookreślony przez kontekst. 

Nie tym samym jest pragmatyzm jako trwała postawa życiowa (świa-
dome i konsekwentne nastawienie na skuteczność w działaniu, ekonomizację 
własnego wysiłku, dostosowanie ambicji do własnych możliwości i warunków 
działania – schemat zachowania powtarzalny w zróżnicowanych sytuacjach), 
jako zasada postępowania i wręcz strategia życiowa (kierowanie się 
z założenia w planach, podejmowanych decyzjach i w ocenach działania taki-
mi kryteriami, jak: szacowane szanse powodzenia; użyteczność wysiłku i jego 
rezultatu; adekwatność formy do treści, środków do celów; współmierność 
nakładów i wysiłków do posiadanych zasobów tudzież do zakresu potrzeb) 
oraz jako styl działania (obrany i potwierdzany w kolejnych zadaniach spo-
sób działania, w którym nacisk położony jest na trzeźwą, realistyczną diagno-
zę warunków działania i układu sił, konieczność przystosowania do aktualne-
go stanu rzeczy, koniunkturalną elastyczność taktyki). Aczkolwiek zachodzi 
oczywiście zależność między tymi wcieleniami pragmatyzmu: postawa prag-
matyzmu pociąga za sobą wyznawanie i praktykowanie zasady pragmatyzmu, 
co z kolei rzutuje na sposób, styl działania. 

Różne oblicza pragmatyzmu w wyborach moralnych 
Przyjrzyjmy się teraz zastosowaniu pojęcia pragmatyzmu jako korelatu 

lub komponentu nader zróżnicowanych postaw ludzkich uwikłanych w wy-
bory i dylematy moralne11 lub w kalkulacje bezpieczeństwa, korzyści lub strat 
w sytuacjach „niezdrowych pokus” albo zagrożeń12. 

10  Nota bene, w znakomitej książce sprzed lat Jerzy Wiatr użył określenia „pragmatysta” by-
najmniej nie z myślą o fi lozofi e, lecz o polityku-praktyku, przywódcy. Zob.: J.J. Wiatr, Socjologia 
zaangażowana. Szkice o socjologii i polityce, Warszawa 1965, rozdz. III: Moralność a polityka. 

11  Defi nicje i systematykę dylematów moralnych zawiera monografi a: B. Chyrowicz, O sy-
tuacjach bez wyjścia w etyce. Dylematy moralne: ich natura, rodzaje i sposoby rozstrzygania, 
Kraków 2008. 

12  Zob.: M. Kosewski, Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia, Warszawa 1985. Zob. 
też: J. Leociak, Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezenta-
cji, Warszawa 2018. 
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Wątek pragmatyzmu przewija się w niemal wszystkich (poza absoluty-
zmem i rygoryzmem moralnym, idealistycznie rozumianym pryncypializmem) 
typach postaw moralnych będących odpowiedzią na potencjalny konfl ikt mię-
dzy wyznawanymi zasadami i wartościami a własnym interesem, wygodą lub 
korzyścią; między powinnością (np. wymogami honoru) a zagrożeniem jakąś 
stratą czy niebezpieczeństwem i głosem rozsądku; między poszczególnymi 
wartościami i zasadami13. 

W modelowym uproszczeniu przyjmiemy tu następującą typologię postaw 
nacechowanych właśnie pragmatyzmem, a nie bezwarunkową, bezwzględną 
pryncypialnością lub rygoryzmem moralnym. O rygoryzmie moralnym można 
mówić wtedy, kiedy nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od świętych za-
sad, jakiejkolwiek rezygnacji z celów zasadniczych i ostatecznych lub odwleka-
nia ich realizacji do czasu, aż powstaną lepsze ku temu warunki, gdy odrzuca się 
jakąkolwiek sytuacyjną relatywizację kryteriów dobra i wymagań moralnych14. 

Wyróżnimy tu postawę realistyczno-pryncypialną, postawę wyważonego 
utylitaryzmu, ale też postawę utylitaryzmu wulgarnego, trywialnego; dalej 
– postawę ideowego, ale zarazem odpowiedzialnego pragmatyzmu; postawę 
makiawelicznego pragmatyzmu; postawę jałowego (pseudo)pragmatyzmu; 
wreszcie – postawy przystosowawcze w postaci lojalizmu, konformizmu lub 
oportunizmu. Większość tych postaw jest z punktu widzenia ideałów etycz-
nych, rygoryzmu moralnego – moralnie ułomna. 

Postawę realistyczno-pryncypialną charakteryzuje dążenie do respekto-
wania nakazów moralnych jako kierunkowej zasady (busoli, a zarazem ramy) 
postępowania, a zarazem realizm w diagnozie sytuacji politycznych i dróg 
wyjścia z sytuacji kłopotliwych, niekorzystnych, pułapek. Determinację w dą-
żeniu do osiągania celów uznawanych za powinność warunkuje realistyczna, 
trzeźwa analiza okoliczności, układu sił, własnej gotowości. Pociąga to za 
sobą zdolność i gotowość do wyjątków, odstępstw od nakazów ideowych 
i moralnych w sytuacjach nasuwających konieczność wyboru – ale na zasa-
dzie kompromisów, wyboru w kategoriach mniejszego zła itd. Dąży się tu do 
realizacji zasad ideowych i wręcz ideałów, ale nie za wszelką cenę. I nie we-
dług zasady: „cel uświęca środki”15. Jest to forma pragmatyzmu w tym sensie, 
że poczucie rzeczywistości i odpowiedzialności powstrzymuje podmiot przed 
pokusą woluntaryzmu, myślenia życzeniowego, zagrania zasadami, wartoś-
ciami i dobrem wspólnoty va banque. 

13  Tego dotyczy wspomniany esej – rozdz. III w cytowanej książce Jerzego Wiatra. Zob. 
J.J. Wiatr, Socjologia…, dz. cyt.

14  Przykład znajdziemy w rozprawie: W. Tatarkiewicz, O bezwzględności dobra, Warszawa
–Kraków 1919. 

15  Zob. rozwiniętą analizę i interpretację tej maksymy: M. Karwat, O wielorakim sensie 
zasady „cel uświęca środki”, „Teoria Polityki” 2017, nr 1. 
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Postawa ideowego pragmatyzmu (zaangażowania w służbie idei, w rea-
lizacji zadań społecznych; szczerze motywowana lub fałszywie usprawiedli-
wiana ideowym zaangażowaniem, dążeniem do osiągania szczytnych celów 
i przestrzegania zasad) oznacza gotowość do realizowania odczuwanego, 
przypisywanego sobie posłannictwa, pod warunkiem że zadania i cele po-
średnie nie zaprzeczają zasadom i celom ostatecznym, lecz jednocześnie 
z założeniem, że o ile „cel jest jeden”, to nie jest on jednak bezproblemowo 
jednoznaczny i oczywisty, a środki i drogi doń prowadzące mogą być i róż-
ne, i nieraz paradoksalne (możliwe jest przybliżanie się do celu ostatecznego 
działaniem doraźnie i pozornie mu zaprzeczającym), a imperatyw służebności 
musi być zrównoważony elastycznością w działaniu. 

Postawa makiawelicznego pragmatyzmu słusznie kojarzona jest z pod-
stępnością działania, przebiegłością – ale to wyróżniki jeszcze niewystarcza-
jące. Esencją makiawelizmu jest przewrotność. W realizacji celu, który jest 
wyrazem określonych wartości, zasad, ideałów, podmiot przejawia gotowość 
(i szokującą inwencję w tym zakresie) do posłużenia się metodami i środka-
mi, które właśnie te zasady i ideały podważają, zaprzeczają im, profanują je. 
A nawet zaprzeczają samemu celowi. Drugim atrybutem makiawelicznego 
pragmatyzmu jest instrumentalizacja idei. Wartości i zasady wykorzysty-
wane są jako preteksty, narzędzie uzasadniania działań „w imię wyższych ce-
lów i konieczności”, jak i działań motywowanych czym innym. Wzniosłe cele 
stwarzają pozór, że naprawdę o nie chodzi, gdy rzeczywiste zamiary i kalkula-
cje są inne, nawet wręcz przeciwne. To swoista „ideokracja”: nie idee rządzą 
swymi depozytariuszami i wykonawcami, lecz to oni czynią te idee własnym 
narzędziem. 

Podobny wydźwięk mają sojusze, przymierza z siłami, które uosabiają ne-
gację naszych własnych zasad, celów16. Podobnym symptomem makiawelicz-
nego pragmatyzmu jest też instrumentalne traktowanie własnych zwo-
lenników, wyznawców, podwładnych. Przywódca, władca, zwierzchnik 
ponoć działa służebnie w ich interesie, w rzeczywistości jednak widzi w nich 
„zasoby ludzkie”, nawet „mięso armatnie”. Łatwo spisuje ich na straty, po-
święca ich „dla dobra sprawy”, a nawet eliminuje ich, gdy upominają się o to, 
co im obiecano. Mamy tu więc jeszcze jeden atrybut – wspólny dla makiawe-
lizmu w służbie racji stanu, rewolucji, dobra Kościoła itp., jak i dla makiawe-
lizmu pasożytniczego: wszystkie chwyty są dozwolone, włącznie z działania-
mi zaprzeczającymi temu, czym są uzasadniane. 

Postawa wyważonego utylitaryzmu wyróżnia się kilkoma cechami: 1) po-
szukiwaniem tego, co użyteczne, a możliwe w ramach tego, co (moralnie lub 
prawnie) dozwolone; 2) preferowaniem tego, co jest możliwie bezpieczne, 

16  Klasyczny historyczny przykład to Pakt Ribbentropp – Mołotow. Zob.: E. Guz, Sojusz 
Hitler – Stalin. Błędy i przeoczenia historyków, Warszawa 2017. 
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a nawet korzystne w tym, co jest obiektywnie konieczne, nieuniknione lub 
3) „wydobywaniem” tego, co użyteczne, co zaspokaja jakieś potrzeby nawet 
w tym, co zostaje narzucone. W jakimś stopniu odpowiadają temu potocz-
ne mądrości w rodzaju „brać to, co dają”, „ciesz się tym, co masz”, „lepszy 
wróbel w garści niż gołąbek na dachu”, „nie ma tego złego, co by na dobre 
nie wyszło”. Niekoniecznie oznacza to minimalizm czy ideowe zaprzaństwo. 
Może być rdzeniem strategii „drobnych kroków na drodze do perfekcyjnego 
celu” albo strategii przetrwania w niesprzyjających okolicznościach, w wa-
runkach opresji. Właśnie w tym sensie jest to forma pragmatyzmu, że np. 
zamiast beznadziejnego buntu straceńców wybiera się posłuszeństwo intratne, 
a zapobiegające większym cierpieniom i stratom. 

Postawę wulgarnego utylitaryzmu zdradza kierowanie się wyłącznie 
wymiernymi, a zwykle doraźnymi, nawet ulotnymi korzyściami, wygodami 
– osiąganymi niekiedy za cenę naruszania wyznawanych norm moralnych, 
sprzeniewierzania się własnym zasadom. Jednym z jej przejawów jest u po-
lityków odchodzenie od reprezentatywności (służebności i pozostawania pod 
kontrolą wspólnoty reprezentowanej, egzekwującej swoje oczekiwania i wy-
magania) na rzecz transakcyjnego modelu polityki; z praktyczną tego kon-
sekwencją (wszystko może być przedmiotem przetargu w transakcji „coś za 
coś”). Jest to pragmatyzm – ale skażony dominacją doraźności, nawet ko-
niunkturalizmu, a także partykularyzmem. Jednostkowa lub wąskogrupowa 
wygoda zapewniana jest w oderwaniu od warunków tożsamości i zasadni-
czych dalekosiężnych interesów wspólnoty. „Wulgarność” takiej orientacji 
polega na tym, że kardynalne wartości i zasady ulegają instrumentalizacji, 
przestają być imperatywem i wartością samą w sobie, a stają się monetą prze-
targową w przeliczaniu idei, zobowiązań na stanowiska. To m.in. przypadek 
karierowiczostwa. 

Postawa jałowego pragmatyzmu na pierwszy rzut oka przypomina po-
przednią, zachodzi tu jednak istotna różnica. Kult doraźnej i wymiernej sku-
teczności, użyteczności, praktyczności – w oderwaniu od celów ostatecznych 
i stałych zasad – niekoniecznie oznacza tu jednak wyzbyte zasad osiąganie 
korzyści realnych i wymiernych, choć nietrwałych. Okazuje się natomiast 
uzasadnieniem i kamufl ażem dla patologicznej formy przystosowania do wy-
muszonej realizacji politycznych eksperymentów, ideologicznych fantasma-
gorii, biurokratycznych szaleństw „reformatorskich” – przystosowania w po-
staci działań pozornych, rytualnej demonstracji posłuszeństwa i gorliwości, 
inwencji w ornamentalnej sprawozdawczości, w fasadowych innowacjach 
i w programowym pustosłowiu. Jest to model przystosowania typowy dla biu-
rokratów i technokratów, ale też i uczonych rozliczanych nie z efektów działa-
nia, z rozwiązania określonych problemów społecznych, lecz z formalistycz-
nej „poprawności”, dyspozycyjności, gorliwości, z „wydajności” sprawdzanej 
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proceduralnie, parametrycznie formalistycznym kalendarzem rozliczeń. Ich 
dewizą mogłoby być powiedzenie znane skądinąd: „cel (i rezultat) niczym, 
ruch wszystkim”. Najważniejsze – to „wykazać się”, nadążać za dyrektywami 
i woltami mocodawców, potwierdzać pozostawanie w obiegu. Podobny cha-
rakter ma politykierstwo – gra dla gry samej w sobie, bez względu na cele, 
skutki i koszty społeczne, władza dla władzy. Jest to niewątpliwie pragma-
tyzm, ale tylko na doraźny osobisty lub dla wąskiej grupy użytek, społecznie 
bezproduktywny i marnotrawny. 

Inne niekonstruktywne formy pragmatyzmu to postawy przystosowaw-
cze: oportunizm oraz konformizm. Niekiedy mylone są ze sobą, choć dzieli 
je jakościowa różnica – mniej więcej taka jak między osobowością i epopeją 
życiową karierowicza a rozpaczliwą mimikrą Piszczyka. 

Postawa oportunizmu polega – wbrew pozorom – na ofensywnym, eks-
pansywnym przystosowaniu do okoliczności, układu sił i wymagań otoczenia 
– przystosowaniu specyfi cznym, gdyż opartym na partykularyzmie i koniunk-
turalizmie (nawet takim, że kolejno zaprzeczamy dotychczasowym swoim 
czynom i deklaracjom), na pozorowaniu zaangażowania lub na gotowości do 
„zgniłych kompromisów”, do zdrady zasad i współtowarzyszy w imię ciągło-
ści statusu, zachowania lub powiększenia własnego stanu posiadania. Opor-
tunista, jak wiadomo, ostatni przyłącza się do danej wspólnoty (gdy już wia-
domo, kto jest zwycięzcą na danym etapie), po czym zachowuje się tak, jak 
gdyby był tu pierwszy i od samego początku, rozlicza innych z podporządko-
wania aktualnym kursom, „linii partii”, a w końcu pierwszy opuszcza tonący 
okręt – i szuka dalszych przygód, kariery na pokładzie nowego statku. Jest on 
pragmatyczny w tym sensie, że może się zmieścić i dobrze czuć, prosperować 
w dowolnym układzie, mając zawsze takie poglądy i osiągnięcia, „za jakie 
dobrze płacą” – dopóki płacą, dopóki nie pachnie to kłopotami. 

Postawa konformizmu to nastawienie na „święty spokój”, „unikanie kło-
potów”, bierne dostosowywanie się do sytuacji i postaw środowiska, wy-
zbycie się własnych poglądów i wyboru – z intencją przerzucenia rozstrzyg-
nięć moralnych i ideowych na innych, zasłonięcia się tendencją powszechną, 
wolą zbiorową itd.)17. Najważniejsze to uniknąć trudnych i ryzykownych de-
cyzji oraz odpowiedzialności za nie, mieć „czyste ręce” i „czyste konto”, gdy 
nastąpi jakaś zmiana bez naszego udziału. Moralista nazwie to patetycznie 
tchórzostwem, podkreśli swój niesmak z powodu czyjegoś wycofania lub 
indyferentyzmu, ale ta emocjonalna reakcja zwykle przesłania mu fakt, że 
za tym kryje się nader pragmatyczna kalkulacja życiowa. Warto zresztą mieć 
świadomość, że motywacja do konformizmu nie zawsze jest „niska”, może 
być reakcją na skrajną opresję i taki stan rzeczy, że ktoś zbyt wiele ma do 

17  Taki poniekąd jest kontekst klasycznej analizy „zbiorowej abdykacji”: E. Fromm, 
Ucieczka od wolności, Warszawa 1997. 



92

Mirosław Karwat 

stracenia, gdyby kierował się potrzebą zachowania tożsamości, godności, do-
konywania wyboru. 

Jak widać, każdy z powyższych typów postawy moralnej czyni inny uży-
tek z zasady pragmatyzmu, z odmiennym kosztem społecznym, jak i kosz-
tem własnym wybranej orientacji. W zrozumieniu pojęcia pragmatyzmu jako 
stylu myślenia o działaniu praktycznym i samego działania praktycznego, 
podyktowanego rozpoznaniem potrzeb podmiotu oraz jego aktualnych możli-
wości (w odróżnieniu od czynności symbolicznych i rytualnych zdetermino-
wanych logiką systemów aksjonormatywnych i konwencjami kulturowymi, 
ideologicznymi) bardzo pomocna jest etyczno-prakseologiczna refl eksja Ta-
deusza Kotarbińskiego. 

Realizm praktyczny w ujęciu Kotarbińskiego 
Nad konstruktywnym i pożądanym społecznie, a „zdrowym moralnie” 

typem postawy pragmatycznej pochylił się swego czasu Tadeusz Kotarbiń-
ski, formułując wzorzec realizmu praktycznego. „Najwyraźniej uwydatniają 
się zarysy realizmu praktycznego, jeżeli się przystępuje do rzeczy tak, jak 
gdyby się sprawozdawca znajdował w sytuacji opiekuna istoty kochanej lub 
istot kochanych, odpo wiedzialnego przed własnym sumieniem, i w ogóle, 
za ich losy”18. Bo też ten wzorzec jest sprzężony z wzorcem osobowym 
opiekuna spolegliwego, wyłożonym w tej samej rozprawie. „Podzieli on 
niewątpliwie maksymę zawodu le karskiego powtarzaną od wieków po łaci-
nie w sło wach: primum non nocere, przede wszystkim – nie szkodzić. Jest 
to głos roztropności, rozwagi, ostroż ności. A z tą przestrogą harmonizuje 
w pełni druga, również w świecie lekarskim szczególnie często po wtarzana: 
zastępować terapię profi laktyką, bardziej z polska: zastępować czynności 
lecznicze czynnościami zapobiegawczymi, podtrzymywać warunki zdro wia, 
a nie wtedy dopiero działać, gdy nastąpi scho rzenie. I w zupełnej zgodzie 
z tym wskazaniem pozostaje trzecia dyrektywa, w której sformułowaniu 
poe ci współzawodniczą z lekarzami. Lekarze doradzają szybką interwencję 
zaraz w początkach choroby, póki się ona nie rozpanoszyła w ustroju, nie 
wzrosła w si łę. A poeta starożytny woła: principiis obsta, sero medicina 
paratur (lepiej zapobiegać niż leczyć – przyp. M.K.), czyli mniej więcej to 
samo, z tą różnicą, że postulat odnosi się nie do choroby spe cjalnie, lecz 
do wszelkiego narastającego stopniowo zła, które łatwiej opanować w fazie 
zaczątków niż później. O takie właśnie rozległe, nie swoiście me dyczne ro-
zumienie wszystkich trzech przytoczonych sentencji idzie nam w obecnym 
roztrząsaniu”19. 

18  T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1975, s. 36. 
19  Tamże, s. 36–37. 



93

Spektrum analizy pragmatyzmu w polityce. Glosa do książki Tadeusza Bodio

Innymi słowy, nacisk jest tu położony na antycypację – zdolność i goto-
wość do przewidywania tego, co może się zdarzyć (w tym skutków własne-
go postępowania, inicjatywy lub zaniechania, jak i ewentualnych przeszkód, 
zakłóceń działania) oraz idącą w parze z tym zdolność unikania pewnych 
niebezpieczeństw, uprzedzania cudzych niekorzystnych i groźnych posunięć, 
zapobiegania temu, co szkodliwe. 

„Te oraz inne dyrektywy realizmu praktycznego są wyrazem stawiania na 
pierwszym miejscu obrony przed złem, a taki wybór znajduje rację dostatecz-
ną w dawaniu pierwszeństwa sprawcom ważniejszym, przed mniej ważnymi 
i w określonej interpretacji po jęcia ważności. Bo cóż to znaczy, że coś jest 
ważniejsze niż coś innego? Trzy narzucają się od razu odmiany sensu takiego 
przeciwstawienia: bądź chcemy w tych słowach powiedzieć, że owo pierw-
sze jest donioślejsze od owego drugiego, czyli pociąga za so bą skutki rozle-
glejsze lub większej miary w dziedzi nie spraw nieobojętnych (np. ważniejsze 
jest wybu dowanie drogi między miastami niż budki na narzę dzia w ogródku 
działkowym), bądź pragniemy dać do zrozumienia, że owo pierwsze trudniej 
zastąpić niż owo drugie (np. trudniej zastąpić utracony wzrok niż utraconą 
wrażliwość węchu), bądź wreszcie stwier dzamy, że owo pierwsze zwalcza 
większe zło już ist niejące lub większemu złu zapobiega (np. ważniejsza jest 
operacja chirurgiczna usuwająca przyczynę chro nicznego cierpienia, niż za-
żywanie środków uśmierza jących doraźnie, lub tylko łagodzących jego ob-
jawy). Otóż realista praktyczny, jako taki, liczy się oczywiś cie z różnicami 
ważności przy wszystkich trzech rozu mieniach tego terminu, ale ma sobie za 
główne wskaza nie działać stale i przede wszystkim wedle hierarchii ważności 
spraw w rozumieniu przytoczonym na ostat nim miejscu”20.

Ukazano tu drugi atrybut omawianej postawy: poczucie ważności zadania 
i własnej powinności oparte jest nie na subiektywnym niewzruszonym poczu-
ciu słuszności i konieczności a priori, lecz na uświadamianym sobie bilansie 
potrzeb i możliwości, na postrzeganiu warunków sprzyjających w kategoriach 
okazji do optymalizacji działania. 

„Do naczelnych kanonów tego kierunku należy li czenie się z możliwoś-
ciami. «Chciej, co możesz» – ra dzi pewien poeta-myśliciel, przeciwstawia-
jąc się pogoni za kapryśną nieprzemyślaną zachcianką. Ale po czym poznać 
granice możliwości? Niemożliwość łatwo nieraz okazać przez analizę pojęć, 
przez sprowadzenie idei do absurdu. Oto domorosły ekonomista z przeję ciem 
głosi zbawcze rzekomo hasło: niechaj rząd na drukuje dość dużo pieniędzy 
i rozdzieli między wszy stkich równomiernie, a nie będzie biednych, lecz sami 
bogaci, nastanie powszechny dobrobyt. Błąd oczywis ty, pomysł niedorzecz-
ny, w obliczu znanych zależności prowadziłby do infl acji, nie do naprawy 

20  Tamże, s. 37–38. 
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stosunków. Choć jednak można z góry dowieść niemożliwości, niepodobna 
z góry dowieść możliwości, że dany pro jekt działania jest wykonalny, tego 
się dowodzi z zupełną pewnością tylko przez udaną próbę jego wyko nania. 
Realiści praktyczni radzą brać to pod uwagę i pamiętać, że istniejący stan 
rzeczy przez samo swoje istnienie okazuje się możliwy, a więc możliwy do 
znie sienia, a więc znośny. Nie potrzebuje on tedy dowodu możliwości przez 
próbę realizacji, wszelka natomiast proponowana zmiana wymaga takiego 
dowodu. Reali sta uczy tedy umiejętności poprzestawania na tym, co się ma, 
w sytuacjach, kiedy zryw ku zmianie trąci fan tasmagorią. Nie doradza on jed-
nak zasadniczego konserwatyzmu. Przeciwnie, domaga się zmiany umyślnej, 
jeżeli stan informacji wskazuje na to, że obstawanie przy istniejącym sta-
tus quo prowadziłoby do pogor szenia sytuacji. Stale jest on nastawiony na 
porówny wanie możliwości z punktu widzenia przewidywane go zła, gotów 
będąc stale wybierać zło mniejsze. Baczy więc pilnie na to, jakie niepożądane 
skutki uboczne pociągałoby za sobą urzeczywistnienie danego zamie rzenia. 
Jeśli jest lekarzem, cofnie się przed zastosowa niem – przy słabej dolegliwości 
– intensywnego środka przeciwbólowego, o ile to grozi wpędzeniem pacjenta 
w nałóg”21. 

Z jednej strony jest to zaprzeczenie zachłanności czy programu „używa-
nia”, rozkoszowania się możliwościami, upajaniem się osiągniętym kom-
fortem, splendorem czy władzą. „Przeciwstawia się z drugiej strony realizm 
praktyczny wszelkim postaciom ryzykanctwa lekceważącego rachunek moż-
liwości. Akceptuje hasło: mierz siły na zamiary, nie zamiary wedle sił, jeżeli 
brać je w sensie dosłownym. Tak bowiem rozumiane zaleca ono tylko, by nie 
poprzestawać na zamiarach o mo żliwości już ustalonej, lecz próbować szerzej 
sięgają cych, ale pod warunkiem uprzedniego rachunku moż liwości [...]. Na-
tomiast zgłasza stanowcze zastrzeżenie przeciwko temu zawołaniu, jeśli – jak 
to często bywa – miałoby ono być rozumiane jako wezwa nie do zrywu wbrew 
wszelkim powściągowym kalku lacjom”22. 

Widoczna jest korelacja tego wzorca z Weberowskim rozróżnieniem ety-
ki przekonań i etyki odpowiedzialności23. A jego skrajnym zaprzeczeniem 
jest „romantyczna” – w tym potocznym czy stereotypowym ujęciu – zasada 
„mierz siły na zamiary, nie zamiary na siły”. I pokrewne jej inne dewizy: 
fi at iustitia et pereat mundus (sprawiedliwości musi stać się zadość, choćby 
świat miał zginąć); „porywanie się z motyką na słońce” po prostu dlatego, że 
tak trzeba, że honor lub idea nie pozwalają inaczej; imperatyw, że ważniej-

21  Tamże, s. 38–39. 
22  Tamże, s. 39–40. 
23  Wyłożonym w kanonicznym eseju: M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, [w:] 

tenże, Racjonalność, władza, odczarowanie, Poznań 2004. Zob. też: M. Weber, Polityka jako 
zawód i powołanie, Kraków–Warszawa 1998.
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sze jest „danie świadectwa” (i to – za wszelką cenę) niż rzeczywista szansa 
osiągnięcia celu lub groźba klęski, nawet zagłady24 itd. Płaszczyzną skrajnego 
przeciwieństwa między pragmatyzmem a heroicznym ucieleśnieniem stylu 
romantycznego jest też stosunek do kompromisu (czy jest on koniecznością, 
a przy tym sukcesem i korzyścią, czy zdradą) i oryginalne pojęcie „moralnego 
zwycięstwa” strony pokonanej. 

Styl działania i uczestnictwa w funkcjonowaniu 
wspólnoty 

W odróżnieniu od wzorców ideologiczno-ustrojowych, które są kodyfi -
kacją celów, form działania i wymagań wobec wyznawców, funkcjonariu-
szy, zwolenników bez względu na ich predyspozycje charakterologiczne, 
uzdolnienia, kwalifi kacje, upodobania, nawyki itd., style myślenia i działania 
rzeczywiście odpowiadają metaforycznemu aforyzmowi „styl to człowiek”, 
przypisywanego Jerzemu Szaniawskiemu, ale chyba ze starszym, oświece-
niowym rodowodem. 

Za skrótem myślowym „styl to człowiek” kryje się splot takich oto po-
wiązań, że w zależności od cech indywidualnych (jednostkowych skłonności, 
upodobań, nawyków, uzdolnień) lub nawet cech mentalności grupowej czy 
– jakby to określił Erich Fromm – cech (typów) charakteru społecznego25, lu-
dzie wybierają (świadomie lub podświadomie, ale właśnie wybierają) okre-
ślone schematy myślenia, formy i metody działania, zwracania się do innych. 
Wybierają albo na zasadzie absolutyzacji – nawet fi ksacji i fetyszyzacji, albo 
na zasadzie preferencji (np. wolę „kupić” ludzi niż ich straszyć i zmuszać; 
wolę dyscyplinę podwładnych niż te dyskusje). 

Widać z powyższego, że styl jest splotem właściwości, który łączy pewne 
kategorie ludzi niejako w poprzek ich przynależności i identyfi kacji ideolo-
gicznej, partyjnej. To znaczy: zwolennicy i przywódcy nawet skrajnie prze-
ciwstawnych tendencji i obozów politycznych – szczerze przekonani, iż ich 
działania są zaprzeczeniem tego, co zwalczają u swoich przeciwników, wro-
gów – wbrew tym swoim wyobrażeniom i intencjom powielają te same ce-
chy sposobu działania, a więc skłonności, nawyki, upodobania. Szczerze 
wierząc, że „my z nimi nie mamy nic wspólnego”, że „nasze działania raz na 
zawsze przekreślą ich haniebne praktyki”, w rzeczywistości często są ze sobą 
spokrewnieni, niekiedy nawet bliźniaczo, właśnie stylem działania. Ideolo-
giczne antypody nie zapobiegają temu, aby antagoniści obiektywnie należeli 

24  W tym kontekście trwa i powraca dyskusja w sprawie politycznego i moralnego sensu 
powstania warszawskiego. 

25  Zob. typologię charakterów społecznych: E. Fromm, Niech się stanie człowiek. Z psy-
chologii etyki, Warszawa–Wroclaw 1996, rozdz. 3: Ludzka natura a charakter. 
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do przedstawicieli tego samego stylu polityki: demokratycznego lub autory-
tarnego; opartego na profesjonalizmie lub dyletanckiego; pryncypialistyczne-
go lub demagogicznego; legalistycznego lub woluntarystycznego; umiarko-
wanego lub ekstremistycznego. 

Styl działania i uczestnictwa w polityce to preferencja (posunięta aż do 
absolutyzowania, fetyszyzowania) dla określonych metod i środków oddzia-
ływania na innych i wręcz predyspozycja psychologiczna do określonego spo-
sobu myślenia i działania politycznego – w kontekście współistnienia, współ-
zależności i współdziałania z innymi, w szczególności w kontekście sprzecz-
ności interesów, przeciwieństwa dążeń, konfl iktu w poglądach.

To pojęcie stylu politycznego odnosi się do: 
– sposobu postrzegania istoty polityki, 
– przyjmowanych kryteriów podziałów politycznych, 
– form wyrażania własnych interesów, dążeń, przekonań,
– form rytualnego, jak i praktycznego wyrażania stosunku do innych, 

zwłaszcza w roli partnerów, sojuszników lub rywali, przeciwników, 
wrogów,

– preferowanych metod osiągania własnych celów. 

Przy zawężeniu do konkretnych typów funkcji i ról politycznych rozpa-
truje się odpowiednio style przywództwa, style kierowania ludźmi, style rzą-
dzenia, style działania zawodowych polityków (jako reprezentantów, preten-
dentów, rywali) lub style działania całych instytucji politycznych (organów 
państwowych, partii, mediów i innych), wreszcie style zachowań zwykłych 
obywateli, zwłaszcza w rolach wyborców. Te zagadnienia doczekały się ob-
szernych charakterystyk w literaturze z zakresu socjologii polityki, psycholo-
gii społecznej, socjotechniki, socjologii organizacji. Spróbujmy zaś zobaczyć, 
co może łączyć – w sposobie myślenia i działania – uczestników o odmien-
nym statusie społecznym i politycznym oraz niejednakowej sytuacji prawnej, 
np. polityków z zawodu i powołania oraz „polityków mimo woli”, rządzących 
i rządzonych, zwolenników i przeciwników określonych idei.

Pragmatyczny styl działania 
W świetle powyższej defi nicji stylu działania/uczestnictwa jako takiego 

oraz stylu działania politycznego spróbujmy uchwycić najbardziej charak-
terystyczne cechy stylu pragmatycznego. Z całą pewnością w grę wchodzą 
tu trzy motywy przewodnie i dominanty. Po pierwsze, wymóg dążenia do 
tego, co jest możliwe, a zaniechania mrzonek, celów nieziszczalnych, za-
dań niewykonalnych. Wystrzeganie się pobożnych życzeń, zamiarów i planów 
skazanych na bariery opłacalności i racjonalności, a tym bardziej na porażkę, 
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klęskę. W przypadku pragmatyka zaangażowanego w realizację jakiejś Wiel-
kiej Idei oznacza to dewizę: „trzeba wierzyć i starać się, ale nie wolno szaleć, 
naśladować pędu ćmy do światła”. Pragmatyk „zdemoralizowany” deklaracje 
ideologiczne, ślubowania traktuje natomiast rytualnie, a praktycznie jedynie 
jako przepustkę do sfery realizacji własnych ambicji i rodzaj alibi („staram 
się” w sprawie, którą sam traktuję trochę z przymrużeniem oka). Po dru-
gie, imperatyw skuteczności – i z tym związane uzależnienie słuszności 
działania lub obowiązku i gotowości do jego wykonania od założenia o jego 
skuteczności. Odpowiada temu porządek oceniania: słuszne jest działanie nie 
samo w sobie i nie ze względu na samoistnie słuszny cel, lecz o tyle, o ile 
przyniosło jakiś efekt, użyteczny już po fakcie, a nie taki, który jest konieczny 
bez względu na wszystko. Po trzecie, oczywiście, wymóg użyteczności. 
Nie ceni się tego, co wprawdzie byłoby skuteczne, ale bez pożytku dla nas 
samych lub dla wspólnoty, której służymy, ani też tego, co byłoby osiągalne 
lub okazało się skuteczną realizacją jakiegoś zamysłu, jeśli koszt tego jest 
wysoki, jeśli korzyść byłaby tyleż symboliczna, co problematyczna, a nie wy-
mierna, produktywna. 

Styl pragmatyczny zakłada kierowanie się bardziej potrzebami, koniecz-
nościami, warunkami rozwiązywania problemów niż wartościami, zasadami 
samymi w sobie, ideałami pozostającymi projekcją marzeń, dobrych chęci. 
Toteż zainteresowania i aktywność podmiotu skupiają się na rozpoznaniu 
konkretnych potrzeb społecznych i własnych zasobów (w sposób możliwie 
nieuprzedzony, tzn. w dążeniu do obiektywizmu, do tego, aby własne emo-
cje i system wartości nie uniemożliwiły trzeźwej analizy stanu faktycznego) 
oraz rozwiązywaniu problemów społecznych. Mniejsza waga przywiązywana 
jest do doktrynalnej systematyzacji i ortodoksyjnej interpretacji idei, celów, 
zasad, do potwierdzania poczucia własnej słuszności i wierności doktrynie 
(ideologii), większa zaś do elastycznego (pod względem repertuaru technik 
i środków) działania na rzecz owych potrzeb społecznych, którym przypisu-
je się prymat nad abstrakcyjnymi wartościami. Pojęcia i normy ideologiczne 
traktowane są jako ramy działania, umowny kierunkowskaz (o ile nie jako 
instrument i pretekst do właściwych celów), a nie jako recepty praktyczne 
i bezdyskusyjne rozkazy. Pouczający pod tym względem jest kontrast między 
stylem przywództwa Mao Zedonga i Deng Xiaopinga. 

Istotnym rysem pragmatycznego stylu funkcjonowania jest też programo-
wa niebezinteresowność podmiotu działającego lub podejmującego decyzję 
wiążącą dla innych. I tym bardziej brak złudzeń w sprawie rzekomej własnej 
bezinteresowności. Tak jest nie tylko w przypadku pragmatyzmu „bezideowe-
go”, ale również w przypadku pragmatyzmu związanego z postawą ideowości, 
zaangażowania, służebności. Podmiot działania z poczuciem pewnej misji czy 
praktycznego zadania (ale w służbie określonej idei) jest umotywowany do 
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działania nie po prostu i nie tylko poczuciem powinności ideowej czy zawo-
dowej, ale również świadomością własnego interesu w realizacji wyznawa-
nych zasad, wartości, ideałów. Nie wstydzi się racjonalnej kalkulacji związku 
między służbą a własną korzyścią, karierą. 

Pragmatyczny styl myślenia i publicznego 
porozumiewania się 

Komponentem stylu działania – działania na własny użytek, jak i oddzia-
ływania na innych, w konsekwencji – stylu uczestnictwa w życiu wspólnoty 
jest równie pragmatyczny styl komunikowania się z otoczeniem – z własny-
mi zwolennikami, współwyznawcami, podwładnymi lub sojusznikami, jak 
i z „postronnymi” oraz z rywalami, oponentami, przeciwnikami. Kierunkową 
charakterystykę takiego stylu przedstawiła swego czasu Urszula Jakubowska, 
w ramach autorskiej typologii na zasadzie typów idealnych i w ramach prze-
ciwstawienia orientacji pragmatycznej oraz ideologicznej26. Skorzystam z tej 
charakterystyki, uzupełniając ją o własne spostrzeżenia. 

Ten pragmatyczny styl myślenia i komunikowania się z innymi opiera się 
na pewnym modelu idealnym (bierzmy więc pod uwagę niedoskonałość i nie-
konsekwencje w jego realizacji), który można by scharakteryzować następu-
jąco. Intencją podmiotu – urzeczywistnianą mniej lub bardziej konsekwen-
tnie – jest uczynienie zadość wymogom realizmu, poczucia rzeczywistości. 
W percepcji zjawisk, jak i w rozmyślnym sposobie ich interpretacji w komu-
nikowaniu z innymi przyznaje się prymat faktom przed ocenami. Dokładniej 
mówiąc, to stan faktyczny ma być przedmiotem i punktem wyjścia dla ocen; 
z zasady podmiot stara się unikać ocen a priori, zamierza panować nad de-
formującym wpływem własnych uprzedzeń i emocji na analizę stanu rzeczy 
i formy zwracania się do innych. 

Przynajmniej na własny użytek, a w zależności od własnego interesu także 
w oddziaływaniu na innych, podmiot „nazywa rzeczy po imieniu”, niekie-
dy sprawiając wrażenie cynizmu lub ocierając się o cynizm, a nie krępując 
się tym, jak co wypada nazywać i interpretować z punktu widzenia kanonów 
ideologicznej czy doktrynalnej poprawności, rytualnej ortodoksji itd. 

Stosowany język ma charakter przede wszystkim opisowy, tzn. służy 
odzwierciedleniu obiektywnych stanów rzeczy, cech zjawisk i zależności 
między nimi. W każdym razie podmiot odróżnia – zarówno na swój własny 
użytek, jak i w dyskursie z innymi – język opisu i interpretacji poznawczej 

26  U. Jakubowska, Preferencje polityczne. Psychologiczne teorie i badania, Warszawa 
1999, rozdz. 4: Cechy mentalności społeczno-politycznej w wyborze pragmatycznej oraz ideo-
logicznej orientacji w polityce (badanie 1). 
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zjawisk od języka ocen oraz normatywnego języka postulatów, żądań, służą-
cego perswazji lub wywieraniu presji. Dostrzega różnicę między zjawiska-
mi samymi w sobie, ich własną oceną, możliwymi ocenami i interpretacjami 
przedstawianymi przez innych. Wypowiedzi (zarówno czysto informacyjne, 
jak i perswazyjne) zawierają dużą dozę informacji, a zarazem jasno wyrażają 
subiektywne przekonania i intencje podmiotu. Spójne są nie tylko argumenty 
(spójność logiczna), ale również same intencje. Odnosi się to do wypowiedzi 
w danym momencie, do wypowiedzi na ten sam temat (zachowań i działań 
w tej samej kwestii) w różnym czasie oraz do relacji między emocjami, sło-
wami i czynami.

Argumentacja na rzecz własnych racji (lub na rzecz samej w sobie su-
gerowanej innym interpretacji zdarzeń, sytuacji, dążeń własnych i dążeń 
współuczestników sytuacji) ma wprawdzie status podobny jak argumenta-
cja aksjologiczna i normatywna w stylu ideologicznym, czyli z logicznego 
punktu widzenia jest uzasadnianiem. To jednak inny typ uzasadniania niż cha-
rakterystyczny dla przekazu ideologicznego, propagandowego, agitacyjnego 
– deontologiczny. W stylu pragmatycznym w grę wchodzi logika dyrektyw 
socjotechnicznych, norm instrumentalnych27. 

W odróżnieniu od ideologicznego zaprogramowania, nawet przesądzenia 
z góry ocen (i odpowiednio – wezwań, nakazów, zakazów) w przypadku prag-
matyzmu polityka, urzędnika, technokraty, menadżera – oceny i dyrektywy 
mają przesłanki i konkluzje utylitarne. A więc odwołują się do kryteriów prak-
tycznej użyteczności proponowanych rozwiązań. 

Podstawą dla zwrotów do otoczenia mają tu być nie doktrynalne oczywi-
stości i dogmaty, nie wymogi spójności poglądów, stwierdzeń i haseł, lecz 
samodzielne przemyślenia i wybory swoiście wyswobodzone przez dystans 
(krytyczny, nierzadko ironiczny) do języka ideologicznego, także do włas-
nych poglądów. Co prawda, obserwując i komentując postępowanie pragma-
tyka, warto zawsze mieć na uwadze odnotowaną przez Stanisława Ossow-
skiego subtelną różnicę między wartościami czy poglądami wyznawanymi, 
deklarowanymi i faktycznie realizowanymi. Styl pragmatyczny komunikowa-
nia ma oczywiście zastosowanie także w działaniu podstępnym (a nie tylko 
prostolinijnym, nacechowanym szczerością, otwartością na dialog itp.), czyli 
w działaniu, w którym innych się zwodzi, dezorientuje, fałszywie sugeruje, 
wprowadza w błąd. 

Urszula Jakubowska zalicza jeszcze do cech pragmatycznego stylu komu-
nikacji publicznej: „bezwyjątkowe respektowanie w życiu społecznym reguł 
równości, pluralizmu, tolerancji, sprawiedliwości, partnerstwa w stosunkach 
międzyludzkich”. Jest to zbyt daleko idące uogólnienie, nadające typologii 

27  Specyfi kę jednej i drugiej (aksjologicznej, deontologicznej oraz instrumentalnej) logiki 
uzasadniania zawiera monografi a: K. Opałek, Z teorii dyrektyw i norm, Warszawa 1974. 
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i charakterystyce stylów cechy defi nicji perswazyjnej. Te właściwości charak-
teryzują, moim zdaniem, jedynie tę odmianę – humanitarno-demokratyczną – 
stylu pragmatycznego, jaka występuje (jest obierana) w ramach demokratycz-
nego wzorca partycypacji politycznej. Możliwy jest jednak również niezupeł-
nie demokratyczny styl pragmatyczny (charakterystyczny np. dla tendencji 
technokratycznych, a więc związany ze wzorcem elitarno-oligarchicznym), 
jak i styl pragmatyczny zupełnie niedemokratyczny (charakterystyczny dla 
niezideologizowanych dyktatur autorytarnych).

Stereotyp dezideologiczności lub bezideowości 
pragmatyzmu 

Nie dajmy się jednak zbyt dosłownie zasugerować terminologii zastoso-
wanej w typologii Urszuli Jakubowskiej. Nazwanie jednego z wielu możli-
wych stylów uczestnictwa w życiu społecznym stylem ideologicznym (na-
leżałoby raczej powiedzieć: par excellence ideologicznym) bynajmniej nie 
oznacza, że pozostałe style są wolne od ideologicznych treści i inspiracji, 
pozbawione ideologicznego zabarwienia. Zwodnicze jest wrażenie ideolo-
gicznej neutralności pojęć obsługujących proces rządzenia i zarządzania28, 
czysto technicznej czy proceduralnej rzeczowości i przejrzystości pewnych 
schematów rozumowania. Jak Pan Jourdain nie wiedział, że mówi prozą, tak 
menadżerowie lub eksperci i „obiektywni analitycy” nieraz nie wiedzą, że 
mówią (i myślą) ideologią29. 

Nie istnieją dosłownie i konsekwentnie aideologiczne formy aktywności 
społecznej (tym bardziej politycznej). Co najwyżej mistyfi kacją ideologiczną 
są więc jakoby wolne od ideologicznej motywacji i wymowy style działania, 
uczestnictwa. I nie mogą realnie istnieć, skoro zawsze u podstaw ludzkiego 
działania leży określone wyobrażenie o rzeczywistości społecznej, jej źród-
łach, mechanizmach, określona wizja przyszłości, mniej lub bardziej skrystali-
zowany system wartości i zasad, preferencje dla określonych metod i środków 
działania, wynikające stąd poczucie powinności realizacji określonych celów. 
A towarzyszą temu także złudzenia, pobożne życzenia, uproszczenia, uprze-
dzenia i przesądy, racjonalizowane właśnie logiką takiej czy innej ideologii30. 

Wiąże się z tym naturalna skłonność do oceny zachowań innych podmio-
tów przez pryzmat naszych wyobrażeń i dążeń, za którymi kryją się – wyra-

28  O tym traktuje pamfl et: A. Bihr, Nowomowa neoliberalna, Warszawa 2008. 
29  Zob. T. Klementewicz, Dylematy ideologiczne współczesnego politologa, [w:] S. Sulow-

ski (red.), Nauki o polityce 2.0. Kontrowersje i konfrontacje, Warszawa 2018. 
30  Por. na ten temat: J. Reykowski, O myśleniu ideologicznym (szkic modelu), „Studia Psy-

chologiczne” 1996, t. 34, z. 2; I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa (red.), Ideologie 
w słowach i obrazach, Wrocław 2008. 
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żone otwarcie lub w formie zakamufl owanej, adekwatnie lub w postaci zmi-
styfi kowanej – nasze interesy grupowe i jednostkowe. 

To zastrzeżenie odnosi się to również do stylów programowo przeciw-
stawionych ideologizacji – do pragmatyzmu i do sceptycyzmu politycznego 
(jako specyfi cznego sposobu myślenia, w którym wartością samą w sobie jest 
„szukanie dziury w całym”, krytyczny dystans do wszelkich dogmatów, uzna-
nie wątpliwości i powątpiewania za wartość samą w sobie)31. Sceptyk nie jest 
wszak człowiekiem, który „w nic nie wierzy”; jego przekora w weryfi kowaniu 
rzekomych oczywistości, dociekliwość, hołdowanie wątpliwościom zwykle 
ma jednak oparcie w sposobie myślenia, który ideowo jest mu najbliższy32.

Natomiast par excellence ideologiczny styl uczestnictwa to taki, w którym 
wszystkie dążenia i zachowania, wszelkie słowa, rytuały, a nawet procedury 
urzędowe podporządkowane są nakazowi ekspresji i realizacji pewnej okre-
ślonej idei (zasady) przewodniej lub wręcz całego, formalnie skodyfi kowa-
nego systemu ideologicznego. To na tej zasadzie „każdy musi się określić”: 
nauka jest burżuazyjna albo proletariacka, literatura i sztuka – narodowa albo 
kosmopolityczna, nawet sklepik z mydłem i powidłem ma wyróżniać się tym, 
że jest chrześcijański itp. Oznacza to nie tylko to, że działania podmiotu mu-
szą doprowadzić do rezultatu zgodnego z założeniami ideologicznymi, ale coś 
więcej – że nie mniej ważne (a czasem nawet ważniejsze) niż praktyczne urze-
czywistnianie jakiejś idei jest jej manifestowanie i propagowanie przez dzia-
łania, które nie tylko mają ją realizować, ale zarazem uosabiać, a w praktyce 
częściej nawet przez – natrętną wręcz – ekspozycję symboli i rytuałów33. 

W przypadku obsesyjnie ideologicznego stylu polityki w centrum uwa-
gi stawiana jest ideowa poprawność (nawet ortodoksja) i wymowa działa-
nia, jego funkcje symboliczne i rytualne, a warunkiem prawowitości i do-
puszczalności samego działania jest zgodność jego formy i formalnego celu 
z samymi zasadami i wzorcami ideologicznymi. Konsekwencją tego jest cią-
gła weryfi kacja i selekcja dążeń, zachowań i działań pod kątem zgodności 
z ostatecznym (a nawet i jedynym dopuszczalnym celem) oraz sekciarska se-
lekcja kręgu uczestników – podyktowana dążeniem, aby pozostali na placu 

31  Credo racjonalnego sceptycyzmu zob. w rozprawie: P. Berger, A. Zijderveld, Pochwała 
wątpliwości. Jak mieć przekonania i nie stać się fanatykiem, Kraków 2010. Błyskotliwą, prze-
korną defi nicję postawy sceptycznej sformułował niegdyś felietonista Daniel Passent: „mój 
światopogląd to maszyna do pisania”. 

32  Przykład niemożliwości wykroczenia poza „samego siebie” (własną tożsamość i orienta-
cję ideową) w najbardziej sceptycznym rozumowaniu: B. Russell, Szkice sceptyczne, Warszawa 
1996; B. Russell, Szkice niepopularne, Warszawa 1997. 

33  Por. na ten temat: I. Colović, Polityka symboli. Eseje o antropologii politycznej, Kra-
ków 2001; L.M. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konfl ikty narodowe i etniczne w wymiarze 
symbolicznym, Warszawa 2006; B. Korzeniewski, Polityczne rytuały pokuty w perspektywie 
zagadnienia autonomii jednostki, Poznań 2006. 
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tylko uczestnicy ideologicznie określeni. W kręgu naszej wspólnoty jedynie 
zwolennicy tej idei, sami swoi – nie ma tu miejsca dla ludzi niewyraźnych, 
niezdecydowanych, jakoby neutralnych czy postronnych (wiadomo, kto nie 
jest z nami, ten jest przeciwko nam). A w otoczeniu – przeciwnicy lub wręcz 
wrogowie – potrzebni jako obiekt walki, jako negatywny układ odniesienia 
wzmagający pozytywną motywację do bycia we wspólnocie, do zwarcia sze-
regów34. Repertuar działań zawężany jest do nawet nie tylko i nie tyle działań 
materializujących daną ideę, ale wręcz do zachowań symbolicznych potwier-
dzających przywiązanie wyznawców do niej, wyrażających zamiar przekona-
nia (nawrócenia) innych. 

To schemat rzeczywiście odmienny niż w przypadku stylu pragmatycz-
nego – nawet tego w służbie wyrazistej idei. Tu zakłada się, że do najwznio-
ślejszego nawet celu prowadzić mogą nader paradoksalne, a nawet i pokrętne 
drogi. A zarazem przyjmuje się, że nie każda aktualna sytuacja i nie każda 
aktualna decyzja musi być etapem na tej drodze do celu ostatecznego; może 
być ona – by tak rzec metaforycznie – przystankiem albo wycieczką na bok. 
Z tego powodu zwolennikom postawy pryncypialnej pragmatyzm nie tylko 
w wersji makiawelicznej, ale nawet i tej powszedniej biurokratycznej czy 
technokratycznej wydaje się potencjalnie podejrzany. Ale to już problem za-
sługujący na osobne pogłębione rozpatrzenie. W tym zadaniu należy z kolei 
wziąć pod uwagę poważny i raz po raz powracający spór w sprawie dezideo-
logizacji polityki35. 

34  Zob. J. Ziółkowski, Syndrom oblężonej twierdzy, Warszawa 2019. 
35  Zob. na ten temat: R. Aron, Opium intelektualistów, Warszawa 2000; J.J. Wiatr, Czy 

zmierzch ery ideologii?, Warszawa 1966; T. Bodio, Polityka jako sztuka bycia wybranym, „Stu-
dia Politologiczne” 2002, vol. 6. 
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Аргументология о политической 
аргументации

Введение

Ф ормирование и развитие демократического и правового госу-
дарства невозможно без совершенствования в нем политической, 

а также правовой, нравственной культуры. Важную роль в обеспечении 
этого процесса играет аргументация (логическая, риторическая, диалек-
тическая), а также ее различные виды, среди которых находится и поли-
тическая аргументация.

Аргументация в целом является одним из средств формирования и раз-
вития демократического государства, совершенствования гражданского 
общества, испытанным инструментом демократии. Вместе с тем такому ее 
оружию, как аргументация в политике или политической аргументации до 
сих пор в политической науке и философии не очень везло. Несмотря на то, 
что еще в 80–90-ые гг. ХХ в. отдельные политологи прозорливо указывали 
на важное значение для политического анализа риторических умений, пуб-
личной делиберации и диалога в парламенте, сколь-нибудь обстоятельных 
и прицельных исследований природы политической аргументации в целом 
все же не проводилось1. Да и в наши дни политическая аргументация, к со-
жалению, все еще не так часто становится объектом специального внима-
ния в политической философии и политической науке2. 

1  T. Klementewicz, Argumentacja polityczna. Język i techniki, Warszawa 1986; G. Majone, 
Evidence, Argument and Persuasion in the Policy Process, New Haven 1989; F. Fischer, J. For-
ester (red.), The Argumentative Turn in Policy Analysis, Durham–London 1993.

2  Zob.: F. Fisher, H. Gottweiss (red.), The argumentation turn revisited. Public policy as 
communicative practice, Durham–London 2012; A. Finlayson, Critique and Political Argu-
mentation, „Political Studies Review” 2013, vol. 11, s. 313–320.
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Это, однако, неоправданно, поскольку именно политическая аргумен-
тация является одним из важнейших условий расширенного воспроиз-
водства культурных и цивилизационных демократических основ любого 
общества и государства. Еще более заметна роль политической аргумен-
тации в современном информационном обществе благодаря активному 
внедрению в его жизнь новейших информационно-коммуникационных 
технологий: социальных сетей, мессенджеров, телеграмм-каналов и т. д. 
Благодаря им сфера действия политической аргументации постоянно 
расширяeтся, что позволяет даже вполне резонно предположить, что в 
перспективе компетенции традиционного и электронного государства 
(е-государства), традиционного и электронного гражданского общества 
(е-гражданского общества), традиционных и е-власти, е-управления, е-
коммуникации, а также традиционной и е-политической аргументации 
будут почти совпадать. Точнее, совпадать в строгом соответствии с огра-
ничениями, установленными теоремой К. Геделя о границах формализа-
ции, т. е. не абсолютно.

Несмотря на то, что уже в наши дни информационно-коммуникатив-
ные перспективы развития современных е-государства, е-гражданского 
общества, е-власти и е-управления формируют потребность в изучении 
природы е-политической аргументации, удовлетворить ее сколь-нибудь 
полно можно лишь опираясь на предварительно проделанную работу по 
глубокому анализу природы традиционной политической аргументации, 
стихией которой является знание, а также естественный и (или) научный 
язык и речь. Для прояснения природы политической аргументации мо-
гут, однако, применяться различные стратегии исследования: общефило-
софская, теоретико-аргументационная, политологическая, философско-
политическая и др.

В рамках политической философии и политической науки, например, 
еще в конце прошлого века в работах итальянского ученого Дж. Майона 
(1989), а также американского профессора Ф. Фишера (1993) справедливо 
заострялось внимание на необходимости аргументационного поворота в 
политической науке. В этом повороте в то время, однако, еще строго не 
различались важнейшие для понимания его специфики понятия дискур-
са и делиберации, риторики и интересующей нас политической аргумен-
тации, и, следовательно, упускалось из вида, что перечисленные выше 
понятия обозначают разные свойства и функции политического процес-
са, хотя все они и являются формами коммуникации3. Вместе с тем, даже 
чуть раньше политологов, о роли аргументации в политическом процессе 
стали рассуждать представители политической философии. Констатируя 

3  F. Fisher, H. Gottweiss (red.), The argumentation…, dz. cyt., s. 8, 9. 
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в этой философии наличие устойчивого интереса к особенностям аргу-
ментационного поворота в политологии и политической аргументации, 
Ф. Фишер вместе с австрийским политологом Г. Готвайсом справедливо 
указывали на следующее. В XXI в. особенности политической аргумен-
тации стали более активно обсуждаться в политической философии и 
сегодня мы в ней можем говорить об «эпистемологически фундирован-
ной плюралистической повестке дня по реализации аргументационно-
го и дискурсивного подхода к политическому анализу и планированию, 
более или менее связанному с политической наукой», повестке, которая 
формируется во „франкфуртски ориентированной критической теории и 
постструктурализме М. Фуко, исследованиях значений институциональ-
ных практик в духе П. Бурдье, а также неограмшианского анализа дис-
курса гегемонии”4.

Очевидно, что контурно обозначенная выше повестка дня в поли-
тической философии в силу ее широкой панорамы свидетельствует об 
отсутствии философской определенности в деле изучения и использо-
вания политической аргументации в рамках современной политической 
философии, и не только в работах Ю. Хабермаса, М. Фуко, П. Бурдье или 
А. Грамши, но также Дж. Ролза, постролзианцев и др. По крайней мере, 
именно на отсутствие философской определенности будет указывать 
даже беглый компаративный анализ философских идей, перечисленных 
выше авторов. По крайней мере, не так сложно показать, что ролзовские 
и постролзовские принципы политической философии и критические 
основания теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса, постмо-
дернистские особенности постструктуралистской концепции дискурса 
М. Фуко, а также учение о габитусе и капитале П. Бурдье и неомарк-
систская интерпретация практики А. Грамши реализуют разные концеп-
ции истины, а также онтологические представления о природе социума, 
права и пр., существенно отличаются друг от друга в методологическом 
отношении. Фактически это означает, что в них будут эксплицитно или 
имплицитно представлены неодинаковые версии концепции политичес-
кой аргументации, подробное и специальное изучение которых еще, как 
нам представляется, ожидает своих авторов5. 

Ничуть, поэтому, не умаляя значения эвристического потенциала пе-
речисленных выше философских и политологических стратегий анализа 
и оценки природы политической аргументации, далее мы попытаемся их 
дополнить в процессе анализа еще одного философского, но при этом не 

4  Tamże, s. 8.
5  H.S. Richardson, P.J. Weithman (red.), The Philosophy of Rawls. A Collection of Essays, 

New York–London 1999; S. Freeman (red.), The Cambridge Companion to Rawls, Cambridge 
2003; A. Edgar (red.), The philosophy of Habermas, Ithaca 2005.
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всегда используемого как в современных теориях аргументации, так и в 
политической науке, эвристического потенциала специальной филосо-
фии теории и практики аргументации, которую в 90-х гг. прошлого века 
мы назвали аргументологией.
Целью данной работы является экспликация некоторых особенностей, 

а также намеков о специфике изучения и использования политической 
аргументации с помощью принципов и категориального аппарата аргу-
ментологии. Цель работы определила две ее взаимосвязанные задачи: 
раскрыть эвристический потенциал использования принципов и катего-
риального аппарата аргументологии в практике аргументации в полити-
ке и посредством этого прояснить некоторые, обычно остающиеся в тени 
в современной политической философии и политической науке, концеп-
циях политического дискурса, политической лингвистики и др. особен-
ности аргументации в политике, или политической аргументации.

Аргументология о сути аргументации
Аргументология как философия является результатом критическо-

го изучения и обобщения особенностей использования аргументации в 
повседневной жизни человека и общества, а также в экономике, праве, 
морали, религии, искусстве, философии, науке и др. 

Как философия, аргументология является метазнанием. Впервые спе-
цифика философского знания как метазнания, под руководством будуще-
го профессора Варшавского университета Т. Бодио мною была эксплици-
рована еще в работе 1979 г6. Позже результаты уже совместной работы 
нами были продолжены, а также дополнены мною7. Проделанная работа 
позволила утверждать, что аргументология как философия является кри-
тическим предельно общим знанием о знании специального изучения 
аргументации в логике и риторике, диалектике, лингвистике, а также в 
многочисленных современных монодисциплинарных и комплексных те-
ориях аргументации. Не приводя исчерпывающего перечня последних, 
в качестве иллюстрации монодисциплинарных теорий аргументации 
здесь сошлемся на лингвистическую теорию аргументации Ж.-К. Аском-
бра и О. Дюкро, а в качестве примера комплексной теории аргументации 
отметим прагма-диалектическую теорию аргументации Амстердамской 

6  T. Bodio, W. Czujeszow, Wokół metod badań fi lozofi i, „Problemy Studenckiego Ruchu 
Naukowego” 1979, nr 6.

7  T. Бодио, В. Чуешов, К вопросу о психологической идентичности IV Речи Посполи-
той: традиции и инновации, „Соцыяльна-эканамічныя і прававые даследаванні” 2006, nr 
2, s. 44–60; B. Чуешов, Понятие философа и философии, или об актуальности метафи-
лософии, „Философия и социальные науки” 2014, nr 1, s. 21–25.
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школы Ф. ван Эемерена и Р. Грутендорста, междисциплинарно ориенти-
рованные информальную логику Р. Джонсона, риторическую концепцию 
аргументации К. Тиндейла8, а также косвенно затрагивающие природу 
аргументации концепции критического мышления (Р. Пола), принятия 
решений (Д. Канемана), искусственного интеллекта и др. 

Аргументология как современная философия аргументации име-
ет преемственные связи с философией логики, риторики, диалектики 
Сократа, Протагора, Аристотеля, Бэкона и Лейбница, Канта и Гегеля. Ее 
современными источниками являются философские принципы истори-
ческой и эпистемологической теории аргументации британского фило-
софа Ст. Тулмина, новой риторики и диалектики, родившегося в Варша-
ве бельгийского философа Х. Перельмана, логики спора С. И. Поварни-
на и диалогизма еще одного русского философа М. М. Бахтина. 

Заметный вклад в принципы и категориальный аппарат, как совре-
менной политической философии, так и аргументологии, внесли, как 
представляется, не только Ю. Хабермас, но также К. Поппер, П. Лоренц, 
Э. Барт, в работах которых, отметим это специально, понятие аргументо-
логии для обозначения философии теории и практики аргументации все 
же не использовалось. Точнее оно все же использовалось в работах ни-
дерландской исследовательницы Э. Барт, но только как синоним понятия 
«теория аргументация», что, очевидно, не одно и то же, как философия 
теории и практики аргументации. 

Аргументология не ограничивается рефлексией теорий аргумента-
ции, а касается также ее обыденного и философского (логического, ри-
торического, диалектического, герменевтического и пр.) уровней. Это 
позволяет ей на основе синтеза полученных результатов с помощью 
конкретно-научной и междисциплинарной рефлексии и здравого смыс-
ла раскрывать многие, остающиеся в тени в моно- и междисциплинар-
ных современных теориях аргументации, а также в концепциях дискур-
са и критического мышления, принятия решений и др. особенности как 
аргументации вообще, так и политической аргументации, в частности. 
Аргументология позволяет лучше понять особенности аргументации, 
как культурного и цивилизационного феномена, ее онтологию, как 
единство в многообразии антропологии человека аргументирующего, 
Homo arguer.

8  Zob.: F.H., van Eemeren, B. Garssen, E.C. Krabbe, F. Snoeck Henkemans, B. Verheij, 
J.H. Wagemans, Handbook of Argumentation Theory,  Dordrecht–Heidelberg–New York–London 
2014. В этом компендиуме по истории и теории аргументации, подготовленным интерна-
циональной группой ученых под руководством нидерландских специалистов, выделено не 
менее восьми основных современных теорий и концептуальных схем изучения и оценки ар-
гументации и несколько десятков схем анализа аргументации, заслуживающих внимания.
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Аргументологический подход к аргументации заостряет наше внима-
ние, во-первых, на том факте, что в русскую и белорусскую культуру 
слово «аргументация», возникшее в латинском языке, вошло через язык 
польский в XVI в. в качестве производного от имени «аргумент». Он, 
во-вторых, связан с реализацией представления о том, что и в наши дни 
в русском и белорусском обыденном дискурсе слово «аргументация» 
сохраняет четыре своих базовых этимологических значения: «убежде-
ние»; «доказательство»; «довод»; «причина».

В соответствии с базовыми значениями, аргументология ориентиру-
ет на понимание того, что если теория аргументации не отрывается от 
практики и здравого смысла, в ней возможны, по меньшей мере, четы-
ре относительно самостоятельных стратегии осмысления и использова-
ния аргументации. Первая из них будет связана с убеждением; вторая 
представлена доказательством; третья реализуется как обоснование, 
или приведение доводов (мыслеречевых конструкций) в поддержку не-
которого основания (точки зрения); а четвёртая будет характеризовать 
аргументацию как объяснение и понимание, т. е. процесс поиска причин 
чего-либо, а также ответов на вопрос, почему некоторая вещь является 
именно такой, а не иной при ее понимании. Выявляемые в аргументоло-
гии четыре смысла имени «аргументация» и четыре относительно само-
стоятельных стратегии ее концептуализации визуально можно предста-
вить в виде квадрата аргументации9.

Сторонами квадрата аргументации будут: аргументация-убеждение, 
аргументация-доказательство, аргументация-обоснование, аргумента-
ция-объяснение (понимание), а сам квадрат можно рассматривать как 
цельный многомерный образ аргументации как сложного исторического 
цивилизационно-культурного явления.

В основанной на практике аргументации теории аргументации в соот-
ветствии с принципами аргументологии также выделяются философские 
предпосылки следующих четырех видов аргументации: персуазивной, 
демонстративной, конфирмативной и экспликативной. 

Аргументологическая рефлексия в целом свидетельствует о том, что 
исторически первой теорией персуазивной аргументации была рито-
рика, а одной из ее новейших философских разновидностей является, 
например, неориторика бельгийского ученого Х. Перельмана. Демонс-
тративная аргументация – традиционный объект изучения формальной 
и современной математической логики. Особенности конфирмативной 
аргументации в истории культуры чаще всего исследовались в старой и 
новой диалектике. В частности, в диалектике Гераклита, Зенона Элей-

9  В. Чуешов, Об ориентирах аргументологии в информационном обществе, „Рацио.
ru” 2016, nr 17, s. 10–29.
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ского, Сократа, Аристотеля, Гегеля, а также в современной диалектике 
М. М. Бахтина, Д. Уолтона, Ф. ван Эемерена и др. На статус теории экс-
пликативной аргументации в истории первоначально претендовали как 
герменевтика, так и не сохранившаяся до наших дней методика Арис-
тотеля. В наши дни востребованной теорией экспликативной аргумен-
тации по-прежнему остается герменевтика, к которой присоединяются 
теория познания (эпистемология) и методология.

Важно при этом иметь в виду, что в современной риторике, логике, 
диалектике, герменевтике, методологии чаще всего общие категории для 
обозначения сложной природы и многомерной природы аргументации 
не используются. Следовательно, такие категории теории и практики 
аргументации, как персуазивная, демонстративная, конфирмативная, 
экспликативная аргументации должны использоваться в теории дискур-
са и критического мышления, искусственного интеллекта только после 
их предварительной аргументологической обработки. По крайней мере, 
после такой обработки будет более понятно единство аргументации в ее 
многообразии, а также ее фундаментальная роль в культуре и цивилиза-
ции, как, впрочем, и методологические возможности и ограничения при-
менения данных различных современных монопредметных (логической, 
риторической и т. д.) и комплексных, междисциплинарных теорий аргу-
ментации в науке и жизни.

Аргументологическая рефлексия позволяет нам более строго анали-
зировать особенности «аргументация-убеждения», именуя ее персуазив-
ной аргументацией, «аргументации-доказательства», называя ее демонс-
тративной аргументацией, «аргументации-обоснования», как конфир-
мативной аргументацией, и «аргументации-объяснения (понимания)», 
как аргументации экспликативной. 

Эвристический потенциал аргументологического подхода к анализу 
и оценке аргументации не исключает, а включает в себя преимущест-
ва различных конкретно-научных стратегий ее исследования, оценки 
и применения. Которые обычно оформляются в виде определенной 
ее теории и(или), что более методологически точно, концепции, что 
также позволяет нам ответственно раздвигать узкие рамки индивиду-
ального и ограниченные возможности цивилизационного обыденного 
сознания аргументации. Это позволяет, например, разобраться с тем, 
почему в русском языке слову «убеждение» в английском и французс-
ком языках соответствуют два разных существительных: «persuasion» и 
«conviction», и, следовательно, нацеливает исследователя и пользовате-
ля аргументации на более строгую идентификацию убедительной, но не 
доказательной аргументации, или аргументации доказательной, но не 
убедительной и т. д., и т. п.
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Аргументологическая рефлексия также объясняет почему в латинс-
ком языке, чуть ли не единственном языке науки в эпоху Возрождения 
и Нового времени, понятие аргументации (argumentatio) понималось 
по современным меркам очень узко. И, наоборот, понятие «обоснова-
ние» – предельно широко, вбирая одновременно в себя смыслы таких 
понятий, как probatio («испытание»), demonstratio («доказательство»), 
confi rmatio («подтверждение») и др.10 Аргументологическая экспертиза 
философских предпосылок различных конкретно-научных подходов к 
аргументации также выявляет и другое важное методологическое об-
стоятельство. Несмотря на то, что выражение «теория аргументации» и 
используется широко в современных меж- и трансдисциплинарных ис-
следованиях ее природы (на английском языке, как аргументационная 
теория – «argumentation theory»), методологическим фактом является и 
плюрализм таких теорий, и существенные рассогласования в трактовке 
понятия теория применительно к современным исследованиям аргумен-
тации.

Аргументологический подход к исследованию и использованию ар-
гументации, таким образом, заметно отличается от подходов и в конк-
ретно-научных теориях аргументации, и в политической философии, и 
политической науке и является достаточно эвристичным для выявления, 
по меньшей мере, некоторых особенностей аргументации вообще, а так-
же аргументации в различных сферах жизни человека и общества, в том 
числе, и в интересующей нас в данной работе области политики.

С этой точки зрения, аргументология не исключает, а дополняет по-
литическую философию и политическую науку, позволяя нам получить 
достаточно глубокие ответы на два фундаментальных вопроса современ-
ной теории политики: является ли в наши дни Zoon politicon также и 
Homo arguer, а если является, то в каком именно смысле?

Отвечая на первый вопрос только с помощью философии политики, 
по-видимому, недостаточно будет ограничиться простой констатацией 
явной и интимной связи аргументации и антропосоциогенеза, или вза-
имосвязи аргументации, с одной стороны, и демократии, переговоров, 
коммуникации, с другой стороны, как, впрочем, и поучительными осо-
бенностями бытия животного политического, как человека аргументиру-
ющего в Древнем мире11. Хотя и без них, очевидно, по меньшей мере на 
ранних стадиях исследования природы политической аргументации все 

10  H. Lausberg, Handbook of Literary Rhetoric. A Foundation for Literary Study, Leiden
–Boston–Cologne 1998.

11  J. Ober, Mass and Elite in Democratic Athens. Rhetoric, Ideology, and the Power of the 
People, Princeton 1989; J. Dunn (red.), Democracy. The Unfi nished Journey, 508 BC to Ad 
1993,  New York 1992.
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же, по-видимому, и не обойтись. Прежде всего потому, что специальных 
работ, посвященных природе политической аргументации в современной 
политической науке все еще чрезвычайно мало, а в уже опубликованных 
из них, повторимся, ее особенности иногда неоправданно без остатка де-
лятся на специфику политического дискурса и(или) делиберации, поли-
тической лингвистики и риторики и пр., т. е. принимают в расчет только 
особенности отдельных видов аргументации, например, доказательства 
в политической науке, не давая ответа на вопрос о том, что представляет 
собой политическая аргументация как цельное и многомерное цивилиза-
ционно-культурное явление.

Вместе с тем, только опираясь на определенный цельный образ ар-
гументации, мы можем лучше понять сферу использования формаль-
ной логики и(или) риторики в политике, необходимость интегриро-
вания лингвистических и семиотических, психологических и др. ис-
следований особенностей политической аргументации для понимания 
ее подлинной роли в политической науке и процессах политической 
коммуникации. Это означает, что политическая аргументология су-
щественно дополняет предметную область современной политической 
философии, позволяет корректно сопрягать друг с другом результаты 
исследования политического дискурса, риторики, лингвистики и т. п. 
с помощью принципов и категориального аппарата аргументологии, 
обогащает нас важной информацией также и о природе политической 
аргументации.

В противном случае мы будем в соответствии с доаргументационны-
ми традициями политической науки неоправданно недооценивать роль 
аргументации и в антропосоциогенезе, и в демократии, и в политической 
коммуникации, взаимодействии ее различных акторов в результате доар-
гументологической фрагментации и дефилософизации бытия человека 
политического в качестве человека аргументирующего.

Еще одним, даже более неприемлемым и антигуманным следствием 
подобной фрагментации и дефилософизации аргументации будет сохра-
нение и реконструкция между человеком политическим, с одной сторо-
ны, и его alter ego человеком аргументирующим (Homo arguer), со сто-
роны другой, новой китайской стены. Стены, которая не убережет совре-
менное человечество от последствий даже легитимного использования 
летального оружия, не говоря уже о его нелегитимном использовании 
террористами и другими троглодитами и монстрами в XXI в., обрекая 
тем самым современную цивилизацию, культуру и человечество в целом 
на погибель.
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О некоторых аргументологических особенностях 
аргументации в политике

Выявление общей природы и специфики аргументации в политике 
или политической аргументации, что для нас в этой работе одно и то же, 
достаточно сложная в методологическом отношении задача, прежде все-
го, в контексте плюрализма мнений относительно сущности политики, 
представленного в современной политической науке. Этот плюрализм 
имеет два уровня: политико-философский и собственно политологичес-
кий уровень. На политико-философском уровне плюрализм политоло-
гических определений политики проявляются, например, тогда, когда 
сфера политики поспешно распространяется за пределы человеческого 
общества, например, в мир териологии (науки о приматах), в том слу-
чае, когда, по мысли нидерландского ученого Ф. де Вааля (F. de Waal), 
сексуальное поведение шимпанзе рассматривается, как политическое. 
Мнение, справедливо обратившего на это внимание А. Лефтвича, мож-
но было бы также усилить, указав на логическую ошибку у Ф. де Ва-
аля слишком широкого определения политики. Сходная ошибка также 
присуща и точке зрения американского политолога Г. Лассуэла, который 
в знаменитой работе «Политика: кто что получает, когда и как» (1936), 
интерпретировал политику, на что также обратил внимание А. Лефтвич, 
очень широко, как любое влияние12. Вполне убедительно критически 
оценить приведенные выше метатеоретические основания определений 
политики можно было бы с помощью отсылок к аристотелевскому вы-
делению человека из животного мира через указание на политику, или, 
что то же самое, на необходимые социальные (цивилизационные, куль-
турные) предпосылки политики: знания (по терминологии Аристотеля, 
опыт, искусство, науку и философию) и язык (речь). Опосредствование 
политики, как социального влияния знанием и языком13, не является, 
поэтому, чересчур академическим. Метатеоретическая, философская 
экспертиза природы политики, что также неплохо показал А. Лефтвич, 
позволяет зафиксировать диадный характер плюрализма ее понимания 
в виде двух философских моделей. В одной модели, политика будет рас-
сматриваться как атрибут человеческого общества или, фактически, как 
социальное управление, реализуемое всегда и везде где есть социум и ко-
операция. Во второй философской модели, политика рассматривается не 
как необходимая сторона жизни человеческого сообщества, его атрибут, 
а как не необходимая сторона человеческой жизни, или, также выража-

12  H.D. Lasswell, Politics. Who Gets What, When, How, New York 1972. 
13  A. Leftwich, Thinking politically: on the politics of Politics, [w:] A. Leftwich, What is 

politics? The Activity and its Study, Cambridge 2004, s. 1–16. 
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ясь языком классической философии, ее модус. Во второй философской 
модели политики, отрицается ее наличие не только в догосударственном, 
доклассовом обществе или, о чем писал К. Маркс, при коммунизме, но 
и в обычной жизни современного человека, утверждающего, что он по-
литикой не занимается (не интересуется и пр.). В этой философской мо-
дели, политика имплицитно признается, что она является относительно 
самостоятельной сферой жизни общества и человека, в которой отража-
ется, например, конфликт интересов классов, а политика представляет 
собой завоевание, удержание и контроль власти, которые так или иначе 
опосредствуются знанием и языком, но могут базироваться, по преиму-
ществу, на грубом физическом насилии.

В такой философии политики, политика государственной машины, 
единственно легитимного источника применения различных форм фи-
зического насилия в современном обществе, при условии его домини-
рования в процессах управления, будет только косвенно и неявно опос-
редствоваться знанием и языком, и, следовательно, будет отделяться от 
политической аргументации. Следовательно, в разных философских 
моделях политики, в которых она понимается, например, как приоритет 
природного (биологического) над социальным в оппозиции природное/
социальное, а также отделяется от закономерностей социума, рассмат-
ривается как модус жизни общества, она, отделяясь от знания и языка 
также будет отделяться и от аргументации, будет, так сказать, политикой 
без аргументации.

В тех философских моделях политики, в которых мы ее понимаем 
как власть и(или) управление, исторически преходящий или инвариан-
тный феномен человеческого сообщества, мы человека политического 
не будем противопоставлять человеку аргументирующему. При этом, в 
большей степени, если политику будем понимать, как управление или в 
степени меньшей, когда будем трактовать ее как власть. Следовательно, 
философско-политический подход к политике, дополненный аргументо-
логической рефлексией аргументации, как способа осуществления чело-
веческого в человеке, Homo sapiens, и политической аргументации, как 
способа реализации политики в жизнедеятельности человека полити-
ческого, не является излишне тривиальным, как кому-либо могло пока-
заться, приоткрывая в современном аргументационном повороте в поли-
тической философии и политической науке новые методологические и 
мировоззренческие возможности.

Аргументологически отрефлексированное философско-политическое 
понимание политики Платоном и Аристотелем в Древнем мире, К. Мар-
ксом, М. Вебером, а в наши дни в политической философии Р. Даля, Дж. 
Ролза, Л. Штрауса, А. Лефтвича и мн. др., позволяют нам выработать 
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следующее общее определение политической аргументации, как соци-
альной, вербальной, разумной (рациональной) деятельности управления 
достижением общего блага через влияние в обществе. 

Попытаемся далее чуть подробнее остановиться на особенностях по-
нимания влияния в политической аргументации на примере концепции 
власти и плюралистической демократии, полиархии американского по-
литолога Р. Даля.

Американский политолог в своих концепциях политики, власти, де-
мократии стремился к объединению рационального дискурса и полити-
ческого знания с плюрализмом, демократией. Тем самым он выявлял не-
которые, обычно остающиеся в современной политической науке в тени 
аспекты концепций политики, власти, демократии, рассматривая их ме-
татеоретические основания, применимые, на наш взгляд, для пояснения 
специфики политической аргументации как влияния. Известно, что сам 
Р. Даль выделял несколько форм политического влияния, или, по нашей 
терминологии, управления как основания, побуждающей А делать то, 
что хочет В. 

Начнем с того, что для самого Даля, как, впрочем, и для Г. Лассуэла, 
такие термины, как влияние, контроль (infl uence, control) являлись более 
предпочтительными по сравнению с понятием власти (power). Эту мысль 
Даль иллюстрировал, ранжируя различные виды социального влияния 
(контроля) с помощью шкалы14. В нашей свободной интерпретации, по 
его мнению, для плюралистической демократии, использующей полити-
ческое знание, наилучшей формой влияния будет рациональное убежде-
ние, или, в свете категориального аппарата аргументологии, некоторая, 
назовем ее так, гибридная форма одновременно демонстративной и пер-
суазивной политической аргументации. В соответствии с особенностями 
данной формы влияния, в политике следует стремиться говорить прав-
ду, объяснять, почему кто-либо должен что-либо сделать подобно тому, 
например, каким образом врач доказывает и убеждает своего пациента 
бросить курить. 

Для Р. Даля от рационального убеждения, или для нас гибридной 
демонстративно-персуазивной аргументации будет отличаться манипу-
лятивное убеждение, или, по нашей терминологии, персуазивная аргу-
ментация, включающая в себя эмоциональные средства влияния и меха-
низмы бессознательного. В такой форме влияния нередко используется 
ложь, или, как сегодня говорят, фейки, постправда, полученные с помо-
щью технологий информационной войны с целью заставить определен-
ную аудиторию что-либо сделать вопреки ее воле. Аргументологическая 

14  R.A. Dahl, Режим доступа, https://wikichi.ru/wiki/ [дата доступа: 1.04.2021].
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экспертиза природы так называемого манипулятивного убеждения, сви-
детельствует о том, что оно также представляет собой гибрид, микст пер-
суазивной политической аргументации и различных нерациональных, 
нанотаргетированных технологий влияния, в которых используются не 
столько знания, делиберация, сколько мнения, а также эмоции, подсозна-
ние, бессознательное аудитории аргументации. 

Такая форма политического влияния, как подстрекательство распола-
гается на шкале влияния после манипулятивного убеждения. Как нару-
шения формальных институциональных условий в политике, она пред-
ставляет собой склонение человека политического к правонарушениям 
с помощью, например, обещаний вознаграждения или угроз наказания: 
потери работы, тюремного заключения и т. д. 

В шкале влияния Р. Даля выделялись как угрозы применения силы, 
или, согласно терминологии риторической теории аргументации персуа-
зивные аргументы к силе, и по сравнению с ними уже менее вербальное 
и знаниевое принуждение, или использование такой силы (не обязатель-
но физической), от пут которой невозможно освободиться, поскольку це-
ной освобождения от нее человека политического нередко является его 
собственное политическое бытие. 

На шкале влияния Р. Даля уже как почти а также почти невербальное 
и знаниевое влияние и уже как антипод политической аргументации рас-
полагалась и грубая физическая сила, которая иногда все же сопровож-
дается угрозами по ее применению с помощью отдельных политических 
персуазивных аргументов мягкой силы принуждения. 

Согласно Р. Далю, в современном мире наилучшими из правительств 
будут те, которые используют рациональное убеждение15, и продолжим 
эту мысль, наихудшими, очевидно те, которые почти не используют поли-
тическую аргументацию, выстраивая свою политику на основе исполь-
зования грубой физической силы. Естественной и наилучшей средой ре-
ализации рационального убеждения, согласно Р. Далю, будет, очевидно, 
плюралистическая демократия. 

Раскрывая природу демократии как полиархии, Р. Даль в работе «На-
сколько демократична конституция США» (2001) ссылался на несовер-
шенство признаваемого почти идеальным в современном мире амери-
канского формального института, полагая, что ее авторы действовали с 
«позиции невежества» относительно будущего16. В далевской концепции 
демократии, как известно, выделялось несколько ее специфических при-
знаков, или критериев, которые, очевидно, позволяют лучше понять так-
же и некоторые особенности политической аргументации как влияния: 

15  Tamże.
16  Tamże.
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эффективное участие, равенство голосов, просвещенное понимание, 
контроль повестки дня, инклюзивность17.

Вместе с тем, для выявления не столько общих, но и специфических 
особенностей политической аргументации, одного эвристического по-
тенциала аргументологии и политической философии явно недостаточ-
но. Недостаточно, прежде всего, потому, что провести четкую специфи-
кацию аргументации в политике, т. е. показать ее отличие от аргумента-
ции в праве, морали, религии, философии, науке и пр., можно только ис-
пользуя методологический потенциал различных теорий аргументации, 
например, теории аргументации Амстердамской школы, новой риторики 
Х. Перельмана и др., а также, как было проиллюстрировано на примере 
концепций влияния и демократии Р. Даля, политической науки. Не рас-
крывая здесь методологические особенности различных современных 
теорий аргументации, что является относительно самостоятельной ис-
следовательской задачей18, далее постараемся чуть расширить рамки ана-
лиза специфики политической аргументации, используя выработанные в 
политической науке концепции политики.

Как справедливо констатирует профессор Варшавского университе-
та Т. Бодио, в современной политической науке существует плюрализм 
концептуальных моделей политики: классических, конфликтных, кон-
сенсусных, коммерческих19. Характеризуя данный плюрализм, со своей 
стороны заметим, что в нем представлены и концептуальные модели по-
литики как рационального выбора, и сохраняющие свое значение в наши 
дни марксистская концепция политики, как борьбы за завоевание и удер-
жание власти, а также более древняя по сравнению с ней, так сказать, 
классическая концепция политики как достижения консенсуса, общего 
блага, и сохраняющая с ней преемственные связи более современная 
концепция политики как управления, коммуникации.

В каждой из этих концепций политики используются такие метапред-
посылки, которые не всегда четко артикулируются в политологических 
исследованиях. Если, например, в концепции политики как рациональ-
ного выбора роль принципа рациональности фиксируется практически 
всеми ее сторонниками и критиками, то другие ее метапредпосылки, на-
пример, связи политики с экономикой и(или) идеологией и др. нередко 
остаются в тени. 

17  Tamże. H. Blokland, Pluralism, Democracy and Political Knowledge: Robert A. Dahl 
and his Critics on Modern Politics, Burlington, VT–Farnham 2011.

18  Т. Жмакина, Прагма-диалектическая концепция аргументации и модели политики, 
„Проблемы управления” 2019, nr 1, s. 144–149.

19  T. Bodio, Polityka jako sztuka bycia wybranym, „Studia Politologiczne” 2002, nr 6, 
s. 43–56.
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Экономика, как социальное явление, конечно, не может не быть свя-
занной с политикой. Еще А. Смит справедливо обращал внимание на 
социальную природу экономики, ссылаясь на то, что собаки никогда не 
обмениваются сахарными косточками. В концепции политики как раци-
онального выбора она рассматривается, как производная от экономики, 
или антропология смитовского человека экономического, технология 
калькуляции им и обществом плюсов и минусов собственного поведе-
ния. В концепции политики как рационального выбора она, как убеди-
тельно показывает Т. Бодио, отделяется от идеологии20. Вместе с тем, в 
марксистской концепции политики, в которой она рассматривается, по 
словам В. И. Ленина, как «концентрированное выражение экономики», 
политика рассматривается в стихии классовой борьбы, в которой она не 
может не иметь первенства над экономикой и в таких ее трех формах, как 
экономическая, политическая и идеологическая. При этом в марксизме 
подчеркивается, что только в области идеологии в борьбе за завоевание и 
удержание власти нет места для компромиссов и консенсуса, поскольку 
политика без идеологии невозможна.

Рассматривая концепцию политики как достижения общего блага, ее, 
конечно, не следует отрывать от исторического контекста реализации. В 
условиях рыночной экономики, достижение общего блага, например, в 
области здравоохранения, образования, строительства инфраструктуры, 
коммуникации и т. п., нередко предполагает использование таких объ-
емов экономических (финансовых) ресурсов и такие трансакционные 
издержки, которые могут превышать возможности как частных субъ-
ектов рыночной экономики, так и их альянсов. В концепции полити-
ки как достижении общего блага невозможно, поэтому, игнорировать 
значение управленческого агрегирования частных ресурсов, процесса 
поиска союзов частных и общих интересов для достижения общего бла-
га, особенностей использования государственной власти в интересах 
социального управления со всеми вытекающими отсюда последствия-
ми для понимания природы самой политики и ее связей с политической 
аргументацией. 

Следовательно, каким бы образом мы концептуально не понимали 
политику как процесс, активность, деятельность, она как социальное яв-
ление всегда опосредствуется различными социальными институтами, 
или правилами жизни в обществе, обеспечивающими сохранение и вос-
производство человеческой социальности.

Назначением институтов как правил игры является, например, ко-
ординация связей социальных ролей человека политического с различ-

20  Tamże, s. 48–50.
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ными контекстами их реализации. Эти правила, с одной стороны, спо-
собствуют уменьшению степени неопределенности и величины рисков 
в процессе принятия управленческих политических решений. С другой 
стороны, они формируются с помощью не столько политической, сколь-
ко правовой аргументации, которая оказывает на политику и прямое, и 
косвенное влияние. 

Институциональные условия реализации политической аргументации 
можно условно поделить на три уровня: микро-, макро- и мега уровни, а 
также на два вида: формальный (государственный) и неформальный.

На микроуровне институциональные особенности политической 
аргументации включают в себя внутренние правила игры в различных 
организациях, корпорациях, университетах и т. д. Макроуровень инсти-
тутов политической аргументации представлен правилами игры в поли-
тических партиях, общественных объединениях, но, в первую очередь, 
национального государства. Мегауровень политической аргументации в 
наши дни характеризуется не только микро- и макро уровнями, но также 
правилами игры различных интеграционных объединений националь-
ных государств, международных организаций и пр. 

Формальные институты политической аргументации являются правом 
и оформляются как юридические законы. Неформальные институты и во 
власти, и в социальном управлении действуют как традиции, привычки, 
стереотипы, предрассудки и пр. В одних концепциях политики, напри-
мер, рационального выбора, политики без идеологии, роль формальных 
институтов будет определяющей. В других концепциях политики роль 
неформальных институтов может быть соизмеримой с ролью институтов 
формальных или даже более значимой.

Например, профессор Т. Бодио, прицельно исследуя, начиная с 
90-х гг. ХХ в., сначала силами руководимого им коллектива сотрудников 
Института политических наук Варшавского университета В. Яубовского, 
А. Вежбицкого, П. Заленского, К. Козловского, а, начиная с 1997–1998 гг. 
и интернациональных исследовательских сообществ, насчитывавших в 
своих рядах около 250 ученых из разных стран, убедительно раскрыл со-
циально-исторические особенности трансформации формальных и не-
формальных институтов политики сначала в государствах Центральной 
Азии: Казахстане, Узбекистане, Киргизстане, Таджикистане и Туркме-
нистане, а затем и в кавказском регионе Российской Федерации. В ходе 
его исследований была эксплицирована более сложная, по сравнению с 
тем, что обычно описывается в академических работах по политической 
науке и философии, взаимосвязь формальных и неформальных инсти-
туциональных (религиозных, образовательных, цивилизационных и пр.) 
условий реализации политической аргументации политическими лиде-
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рами, элитами, а также различными политическими акторами централь-
но-азиатских государств. Полученные под руководством профессора 
Т. Бодио интернациональным исследовательским сообществом резуль-
таты были во многом достигнуты благодаря разработке оригинальной 
политологической методологии критического синтеза результатов ис-
следования политики в государствах Центральной Азии силами их собс-
твенных ученых, с одной стороны, и ее изучения коллективом Института 
политических наук Варшавского университета, а также представителей 
международного научного сообщества, с другой стороны. 

В этой методологии были соединены в одно целое институциональные 
преимущества «внутреннего» и «внешнего» политологического взгляда 
на одни и те же политические процессы. В ней было также достигнуто 
преодоление крайностей методологии европоцентризма и азиатоцент-
ризма (востокоцентризма), четко эксплицированы противоречивые взаи-
модействия формальных институциональных, например, официального 
политического дискурса, контролируемого цензурой, и неформального 
институционального, например, неофициального дискурса, корректиру-
емого уже по преимуществу автоцензурой условий политической аргу-
ментации на основе социально-исторического, контекстуального анализа 
политических фактов, как «алфавита (лексики) и грамматики» политоло-
гических исследований. Как нам представляется, перечисленные выше 
достоинства политологической методологии центрально-азиатских ис-
следований проф. Т. Бодио вполне применимы не только к анализу фор-
мальных и неформальных институциональных условий политической 
аргументации в регионе Центральной Азии, а также в Восточной Евро-
пе21, но и применительно к особенностям политической аргументации в 
США, Западной Европе. 

Дело заключается в том, что политологическая методология про-
фессора Т. Бодио позволяет нам получать не только богатый и репре-
зентативный эмпирический материал по компаративной политике, но и 
предлагает оригинальную метатеоретическую конструкцию анализа ин-
ституциональных условий политической аргументации, позволяющих 
глубже понять специфику социально-исторических, цивилизационных, 
культурных условий реализации политической аргументации в полити-
ческом процессе. В этой конструкции связи политической аргументации 
и демократии в жизни государств Центральной Азии раскрываются в 
результате политологического анализа, например, борьбы в них кланов 
и элит, дискуссий о путях дальнейшего социально-экономического и по-

21  T. Bodio, A. Wierzbicki, Badania transformacji ustrojowej w państwach Azji Centralnej, 
[w:] T. Bodio, J. Marszałek-Kawa (red.), Z badań nad historią i współczesnością Rosji, Azji 
Centralnej i Kaukazu, Toruń 2019, s. 103, 105. 
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литического развития, демократизации жизни общества и др. Как нам 
представляется, такая методология позволяет более точно определять 
болевые точки взаимодействия политики и права, а также особенности 
единства и различия аргументации в политике и праве.

Право, как базис формальных институтов, представляет собой сово-
купность общеобязательных, публично определенных, гарантированных 
государством норм и правил повеления, которые выступают в качестве 
регулятора общественных отношений, закрепляют основы политики. 
Оно, обязывая совершать определенные положительные действия, спо-
собствует развитию общества. Практическая деятельность различных 
государственных органов, и, в первую очередь, судов, является критери-
ем оценки поведения человека и социальных групп как правомерного и 
неправомерного, является основанием применения мер государственно-
го принуждения к нарушителям правопорядка. Тесная связь института 
права и аргументации специально подчеркивается в формальной логике 
и риторике, аргументологически осмысливается в концепциях аргумен-
тации Ст. Тулмина, в которой право рассматривается как философская 
парадигма, имплицитная модель логики, Х. Перельмана, который пара-
дигмой практики аргументации считал юридическую логику, которую он 
называл также новой риторикой и диалектикой. 

В современной юридической науке, так же как и в политологии, отно-
сительно политики нет единства в понимании природы права. В одних 
философских моделях права оно, например у Г. Кельзена, понимается как 
рафинированное социальное явление, в других моделях право, например 
в англосаксонском мире, растворяется в практике его применения. Фило-
софия права при этом рассматривается или как политическая философия 
справедливости или, по существу, как прагматическая аргументация, та-
кая концепция политики и права, руководствуясь которой определяется 
сфера правомерного применительно к военным условиям, в которых фи-
зическое насилие в XX в. превалировало над аргументацией22.

Заключение
Современный аргументационный поворот в политической филосо-

фии и политической науке, для того чтобы утвердиться в качестве пер-
спективного тренда их дальнейшего развития, должен, как показал наш 
анализ, сопровождаться и опосредствоваться включением в орбиту инте-
реса современных политологов и представителей политической филосо-
фии не только принципов и категорий теории политического дискурса, 

22  B. Чуешов, Аргументология в морали и праве, [w:] Е.Лисанюк (red.), Аргументация 
в морали и праве, Санкт-Петербург 2018, s. 47–58. 
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принятия решений, политической лингвистики, но также как теории ар-
гументации, так и философии теории и практики аргументации или ар-
гументологии. Это позволило бы, с одной стороны, обогатить лексикон 
политической философии и науки понятием политической аргументации 
как социальной, вербальной, разумной (рациональной) деятельности уп-
равления достижением общего блага через влияние в обществе, так и 
прояснить особенности ее различных видов: демонстративной, персуа-
зивной и др. аргументации, а также более прицельно и компетентно ос-
мысливать природу различных видов политического влияния, в том чис-
ле и популярных в наши дни мягкой и умной силы Дж. Ная. Прицельное 
и компетентное изучение специфики политической аргументации также 
предполагает использование методологии современной политической 
науки и теории права. Эта методология, в частности, критическая по-
литологическая методология анализа взаимосвязей формальных и не-
формальных институциональных условий реализации политической ар-
гументации, разработанная под руководством профессора Т. Бодио, как 
нам представляется, обладает высоким эвристическим потенциалом для 
исследования взаимосвязей микро-, макро- и мегаинституциональных 
условий реализации политической аргументации.
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Konfl ikt Gorbaczow – Jelcyn: 
konsekwencje dla pieriestrojki 
i rozpadu imperium

N iejednokrotnie stawiane pytania o wpływ liderów i ich działań na bieg 
wydarzeń własnego państwa i narodu mają odniesienie także do szcze-

gólnego konfl iktu, który zdominował końcowy okres istnienia ZSRR, mię-
dzy ówczesnym prezydentem tego państwa i sekretarzem generalnym KPZR 
Michaiłem Gorbaczowem a pretendentem do władzy, wówczas prezydentem 
RFSRR, Borysem Jelcynem.

Oczywiście personalny konfl ikt1 „na najwyższych szczytach władzy” był 
niejako efektem zarówno wewnętrznych sprzeczności, które zaistniały wśród 
ówczesnych elit radzieckich, a wynikały ze struktury i sposobu ich działania, 
jak i dynamicznie następujących zmian wewnątrz systemu politycznego, eko-
nomicznego i społecznego. Niewątpliwie zapoczątkowana przez Gorbaczowa 
pieriestrojka2 w kwietniu 1985 roku wyzwoliła zmiany, ale warto przypo-

1  Konfl ikt polityczny to „walka dwóch lub większej ilości podmiotów polityki posiada-
jących wzajemnie sprzeczne interesy […]. Dynamika konfl iktu politycznego analizowana jest 
m.in. poprzez kryteria jego natężenia i gwałtowności”. A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Lek-
sykon politologii, Wrocław 1998, s. 160–161.

2  Mianem pieriestrojki (przebudowy) określono reformy, które w latach 1985–1991 pro-
wadził Michaił Gorbaczow, ówczesny sekretarz generalny KPZR. Obejmowały one sferę ży-
cia gospodarczego w ramach polityki uskorienija (przyspieszenia), głasnosti (jawności) życia 
publicznego, nowogo myszlienija (nowego myślenia) w polityce wewnętrznej i zagranicznej. 
W tej ostatniej sferze realizowane były polityka zbliżenia z Zachodem, proces denuklearyzacji 
(Plan Gorbaczowa) i rozbrojenia. Pieriestrojka dotyczyła także zmian systemowych, zmierza-
jących do wprowadzenia pewnych form demokratyzacji systemu (budowy socjalizmu z ludzką 
twarzą). Próby reform okazały się nieefektywne, doprowadziły do pogłębienia zjawisk kryzy-
sowych we wszystkich sferach życia społecznego, gospodarczego i politycznego, a następnie 
do upadku imperium.  
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mnieć, że poparcie dla niej nie było nigdy powszechne i dominujące. Zwo-
lennicy i przeciwnicy pieriestrojki znajdowali się praktycznie we wszystkich 
grupach społecznych, choć szczególnie ją poparli mieszkańcy dużych miast, 
znaczna część inteligencji, dla której dalsza degradacja państwa i utrata jego 
pozycji w świecie była trudna do zaakceptowania. Uznaje się, że na początku 
tego procesu około połowy społeczeństwa popierało ideę przebudowy socjali-
stycznego państwa, a wraz z nią podjęte próby przyspieszenia w gospodarce, 
a także głasnost’, ideę jawności życia publicznego i nowe myślenie w poli-
tyce zagranicznej. Procesy te były niezwykle dynamiczne, ponieważ w cią-
gu zaledwie 6 lat doprowadziły w ówczesnym ZSRR do zmian praktycznie 
w każdej sferze życia państwa. Były to jednak zmiany obnażające kryzysy 
(społeczny, narodowościowy, ekonomiczny)3. Założeniem Gorbaczowa była 
reforma systemu, który miał powstrzymać jego dalszą degradację. Jeden z bli-
skich współpracowników Gorbaczowa – Anatolij Czerniajew – zanotował: 
„Początkowo nie doceniliśmy głębi przepaści, w której znajdowało się w tym 
momencie państwo, opamiętaliśmy się zbyt późno, daliśmy rozwinąć się pro-
cesom kryzysowym […]. W rezultacie doszło do rozerwania w przejściu mię-
dzy jedną formą gospodarki a drugą, między jednym społecznym systemem 
a drugim, od jednej państwowości do drugiej”4. 

Wbrew założeniom reformatorów nie udało się zreformować gospodarki ani 
systemu państwa, wprost przeciwnie – sytuacja niestabilności instytucji, kadr, 
a także brak jasności przekazu głównych idei i działań władzy pogłębiała prob-
lemy i sprzeczności wewnątrz systemu, prowadząc do jego rozpadu. W drugiej 
połowie lat 80. XX stulecia w ZSRR nałożyły się na siebie trzy kryzysy: legi-
tymizacji politycznej, kryzys produkcji gospodarczej i świadczeń społecznych 
oraz kryzys w stosunkach etnicznych i kulturowych. „Między tymi formami 
kryzysu – pisał Paul Kennedy – istniała znaczna współzależność, gdyż każdy 
pogłębiał pozostałe i przyspieszał upadek”5. Ze względu na rozległość kryzy-

3  Referując na posiedzeniu prezydium Akademii Nauk ZSRR wyniki badań przeprowadzo-
nych wśród społeczeństwa latem 1990 r., Tatiana Zasławska – ówczesny ekspert i doradca Gor-
baczowa – wskazała, że 43% respondentów określało, iż „utraciło zaufanie do życia w przyszło-
ści”, 37% określiło, że „występuje kryzys w stosunkach narodowościowych”, 29% uważało, że 
w kierowaniu państwem „występuje chaos”, 28% stwierdzało, że nastąpiło „pogłębienie kryzysu 
gospodarczego”. Znamienne, że na pytanie, czy po 1985 r. życie dla obywateli stało się lepsze, 
tylko 7% odpowiedziało twierdząco, 57% uznało, że ich życie osobiste się pogorszyło, a 22%, że 
nie uległo zmianie. Ok. 60% pytanych było przekonanych, że sytuacja gospodarcza się pogorszy, 
a relacje polityczne będą bardziej napięte. Większość respondentów była przekonana, że sytuacja 
ta doprowadzi do powiększenia się różnic między bogatymi i biednymi. Świadczy to, zdaniem 
T. Zasławskiej, „o kruszeniu nadziei ludzi na poprawę życia, efektywny rozwój gospodarki, roz-
wiązanie problemów społecznych”. Т. Заславская, Социализм, перестройка и общественное 
мнение, „Социологические исследования” 1991, nr 8, s. 14 i nast. 

4  Два путча и распад СССР. Горбачевские чтения, Москва 2011, s. 143.
5  P. Kennedy, U progu XXI wieku. Przymiarka do przyszłości, Londyn 1994, s. 615–616.
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sów i nieudolność elit w procesie reformowania, katastrofy państwa nie udało 
się powstrzymać i z końcem 1991 roku pieriestrojka i imperium przestały ist-
nieć. Wspominając ten czas, Michaił Gorbaczow w rozmowie ze swoim przy-
jacielem z lat uniwersyteckich, późniejszym czeskim dysydentem Zdenkiem 
Młynarzem, mówił: „Byliśmy pozbawieni mechanizmów politycznego rozwią-
zywania sprzeczności, które w systemach demokratycznych stają się częścią 
procesu rozwojowego, a nie doprowadzają do kryzysu systemowego […]. Do-
puszczenie przez ideę głasnosti do pluralizmu wyrażania poglądów, musiało 
doprowadzić do zakwestionowania bezalternatywności jako zasady radzieckie-
go systemu, a w konsekwencji jego zakwestionowania”6. 

Znamienne, że w rozrywanym konfl iktami państwie niewielu obywate-
li doceniało działania Gorbaczowa, które prowadziły do pokojowej zmiany 
w stosunkach międzynarodowych. Jedynie co piąty obywatel w tym czasie 
uważał za ważną „normalizację w stosunkach międzynarodowych i politykę 
pokojową w stosunkach z zagranicą”. A przecież te bezprecedensowe działa-
nia przyniosły nową jakość w stosunkach z zagranicą, przyczyniły się do za-
kończenia wojny w Afganistanie, zjednoczenia Niemiec, powstania niezależ-
nych państw regionu i zakończenia zimnej wojny. Bez tej perspektywy bilans 
pieriestrojki byłby niepełny. 

***
W ówczesnym systemie ZSRR działania elit, w tym elit centralnych jako 

inicjatora zmian, były jedyną formą reformowania państwa. Stąd tak ważną 
kwestią jest to, aby ocenić, jaką rolę w realizacji zadań pierestrojki odgrywa-
ły elity polityczne skupione wokół ówczesnej KPZR i jej gremiów. Kolejne 
zagadnienie to, w jakim stopniu tworzyły się, właśnie w wyniku pieriestrojki, 
grupy opozycyjne wobec władzy, które z czasem doprowadziły do podziału 
w samej partii, a następnie do konfrontacji wśród elity rządzącej: konserwaty-
stów i demokratów. Początkowo pełzający konfl ikt, zyskujący coraz większe 
poparcie wśród niezadowolonych mas, rozgorzał na dobre w drugiej poło-
wie roku 1991 i trwał jeszcze długie lata po rozpadzie państwa związkowe-
go. Wówczas już przywódcą był Borys Jelcyn, a Gorbaczow jedynie z oddali 
mógł obserwować działania swojego konkurenta i przeciwnika.

W niniejszym rozdziale przyjmuję tezę, że konfl ikt liderów był odbiciem 
konfl iktu w elitach, który narastał wraz z przebiegiem pieriestrojki w końcowym 
stadium istnienia ZSRR i przyczynił się do zdynamizowania wydarzeń politycz-
nych w końcu 1991 roku, a tym samym do ostatecznego rozpadu państwa.

Był to etap, w którym rosnące w siłę grupy konserwatywne i demokratycz-
ne ścierały się ze sobą o władzę i o kształt przyszłego systemu. Borys Jelcyn 

6  Второй разговор М. Горбачева и З. Млынажа о том, как мы стремились возродить 
социализм, [w:] М. Горбачев, В интересах большинства. Социал-демократический 
проект для России, Москва 2007, s. 212–214.
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poczynając od 1989 roku stał na czele demokratów, natomiast Michaił Gor-
baczow nie stanął na czele konserwatystów, starał się być pośrodku konfl iktu 
politycznego. W związku z tym nie miał poparcia ani u jednych, ani u drugich. 
Z czasem coraz mniej mógł liczyć na wsparcie aparatu i dotychczasowych 
swoich współpracowników. Stało się to szczególnie wyraźne po puczu sierp-
niowym w 1991 roku. Wówczas jedynie nominalnie był przywódcą ZSRR, 
podczas gdy elity, opinia publiczna i aktorzy zewnętrzni właśnie w jego do-
tychczasowym konkurencie widzieli nowego przywódcę. Oczywiście, kryzys 
radzieckiego państwa, który doprowadził do jego upadku, to splot wielu pro-
cesów i wydarzeń mających swe źródło, jak twierdzą badacze tego problemu, 
w szerokim kontekście procesów wewnętrznych, jak i zewnętrznych7. Kon-
fl ikt liderów to także konsekwencja kryzysu przywództwa, jaki uwidocznił 
się w końcu lat 80. XX w. i który w pewnym sensie trwa w Rosji i w innych 
państwach poradzieckich do chwili obecnej. W walce o władzę i przywódz-
two następowała także konfrontacja nietuzinkowych osobowości Michaiła 
Gorbaczowa i Borysa Jelcyna8. 

Gorbaczow i Jelcyn: drogi na szczyt władzy 
To, co łączyło obu liderów, to ten sam wiek. Obaj urodzili się w roku 1931 

w biednych rodzinach wiejskich. Doświadczenia wojny, w której bezpośrednio 
nie uczestniczyli, odcisnęły jednak na nich swoje piętno. Z poparciem rodzi-
ny podjęli trudny wysiłek zdobywania wyższego wykształcenia, jako drogi do 
lepszego życia. A następnie jak miliony ich rówieśników wstąpili w szeregi 
partii, stając się – po kilku zaledwie latach – przedstawicielami jej aparatu. 
Nawet początki dalszej kariery obu radzieckich przywódców nie były zbyt róż-
ne, gdyż obaj przez pierwsze lata podobnie awansowali w partyjnej hierarchii. 
Gorbaczow w rolniczym Stawropolu, a Jelcyn w przemysłowym Swierdłow-
sku pełnili funkcje I sekretarzy swoich obwodów. To właśnie wtedy się poznali 
i, jak należy sądzić, niejednokrotnie się spotykali podczas moskiewskich narad 
partyjnych, nierzadko świadcząc sobie wzajemne usługi, wymieniając artykuły 
rolne na niezbędne surowce, w które obfi tował uralski okręg przemysłowy. 
Kontakty Michaiła Gorbaczowa9 z decyzyjnym centrum były wcześniejsze 

7  A. Czajowski, Demokratyzacja Rosji w latach 1987–1999, Wrocław 2001; A. Stelmach, 
Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji, Poznań 2003; A. Jach, Rosja 
1991–1993. Walka o kształt ustrojowy państwa, Kraków 2011; A.R. Bartnicki, Borys Jelcyn. 
Przywództwo w pułapce uwarunkowań. Mechanizmy zmiany i kontynuacji, Białystok 2016; 
A. Stępień-Kuczyńska, Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki, Łódź 2016.

8  Na ten temat: A.R. Bartnicki, Borys Jelcyn…, dz. cyt. 
9  Michaił Siergiejewicz Gorbaczow urodził się 2 marca 1931 r. we wsi Priwolnoje 

w Kraju Stawropolskim. Od najmłodszych lat pracował z ojcem w kołchozie. Szkołę zakoń-
czył z wyróżnieniem i w roku 1955 podjął naukę na wydziale prawa Uniwersytetu im. Łomo-
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niż Jelcyna i z pewnością bardziej nieformalne, ze względu na studia odby-
wane w Moskwie, ale też z uwagi na fakt, iż w trakcie letnich wakacji mógł 
on w licznych uzdrowiskach swojego obwodu gościć ówczesnych przedsta-
wicieli elit. Tutaj przyjeżdżała partyjna wierchuszka władzy radzieckiej: Ju-
rij Andropow, Michaił Susłow, a wcześniej Leonid Breżniew. Dość szybko 
Gorbaczow dał się poznać jako dobry organizator, gospodarz tego terenu. Po-
czątkowo był identyfi kowany z drużyną Breżniewa, a następnie Andropowa. 
Zwłaszcza ten ostatni będąc sekretarzem generalnym, stworzył mu warunki 
awansu w Moskwie, do której Gorbaczow wraz z rodziną przeprowadził się 
chętnie, upatrując w tym szansę na dalszą polityczną karierę. 

W połowie lat 80. XX w. dla Borysa Jelcyna10 pojawiły się możliwości 
awansu w strukturach partyjnych stolicy. Gorbaczow niemal natychmiast po 
powołaniu na funkcję sekretarza generalnego tworzył swoją drużynę i zapro-

nosowa w Moskwie. W 1967 r. ukończył także Stawropolski Instytut Gospodarki Rolnej na 
kierunku ekonomia. Był działaczem Komsomołu, wstąpił do partii, będąc jeszcze na studiach. 
Na uniwersytecie poznał swoją przyszłą żonę Raisę Titarenko. Po studiach małżonkowie wy-
jechali do Stawropola, gdzie Gorbaczow początkowo podjął pracę w wyuczonym zawodzie, 
a następnie w regionalnym Komsomole (w latach 1955–1962 pracował jako I sekretarz Sta-
wropolskiego Komitetu Miejskiego Komsomołu). Rozpoczął pracę w aparacie partyjnym, 
w latach 1966–1968 był I sekretarzem Komitetu Miejskiego Partii w Stawropolu, a następnie 
w latach 1970–1978 I sekretarzem Komitetu Obwodowego. Od 1971 r. był członkiem Komite-
tu Centralnego KC KPZR, w latach 1978–1985 sekretarzem KC KPZR, a od 1980 r. członkiem 
Biura Politycznego. W 1985 r. po śmierci Konstantina Czernienki został sekretarzem general-
nym KC KPZR, którą to funkcję pełnił do 22 września 1991 r. W roku 1990 przyznano mu Po-
kojową Nagrodę Nobla. W marcu 1990 r. został wybrany prezydentem ZSRR. Urząd ten zaj-
mował do 25 grudnia 1991 r., kiedy podał się do dymisji. Przez wiele lat prowadził wykłady, 
organizował konferencje, publikował. Wraz z córką Iriną od 1992 r. prowadzi Międzynarodo-
wą Fundację Studiów Społeczno-Gospodarczych i Politologicznych (Fundacja Gorbaczowa), 
w 1993 r. założył międzynarodową organizację ekologiczną „Zielony Krzyż”, działającą pod 
auspicjami ONZ. Związany jest z ruchem socjaldemokratycznym w Rosji. W 2000 r. został 
jego liderem (Rosyjska Zjednoczona Partia Socjaldemokratyczna), w roku 1996 bez powodze-
nia uczestniczył w wyborach prezydenckich. 

10  Borys Nikołajewicz Jelcyn (ur. 1 lutego 1931 r. we wsi Butka w Obwodzie Swierdłow-
skim, zm. w 2007 r. w Moskwie). Ukończył Uralski Instytut Politechniczny (inżynier budowni-
ctwa). Ożenił się z Nainą Giryną. Pracował w kombinatach budowlanych na Uralu. W 1961 r. 
wstąpił do KPZR; od roku 1968 stał na czele Wydziału Budownictwa Swierdłowskiego Ko-
mitetu Obwodowego KPZR. W latach 1976–1985 pełnił funkcję I sekretarza komitetu obwo-
dowego partii w Swierdłowsku (obecnie Jekaterynburg). W latach 1978–1989 był deputowa-
nym Rady Najwyższej ZSRR, a w 1981 r. został wybrany do Komitetu Centralnego KPZR. Po 
przyjeździe do Moskwy kierował Wydziałem Budownictwa KC i został sekretarzem KC partii. 
Od grudnia 1985 do listopada 1987 r. był I sekretarzem Komitetu Moskiewskiego partii, a po 
odwołaniu z tej funkcji został wiceprzewodniczącym Państwowego Komitetu ds. Budownictwa 
ZSRR. Stanowisko to pełnił do 1989 r. W marcu 1990 r. został deputowanym ludowym RFSRR. 
W maju 1990 r. został wybrany na przewodniczącego Rady Najwyższej RFSRR, a następnie 
12 czerwca 1991 r. w wyborach powszechnych został prezydentem republiki. 3 lipca 1996 r. 
w II turze został ponownie wybrany na prezydenta Federacji Rosyjskiej. Odszedł ze stanowiska 
31 grudnia 1999 r., wskazując swojego następcę, ówczesnego premiera, Władimira Putina.       
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sił do niej Jelcyna. W przeciwieństwie do Gorbaczowa, Jelcyn nie był jednak 
szczególnie zainteresowany przenoszeniem się do Moskwy. Utrwalona od 
kilku lat pozycja dawała mu w Swierdłowsku wygodne życie, w którym był 
własnym szefem, a jednocześnie człowiekiem bogatym i wpływowym w re-
gionie. Był tam najważniejszą osobą11, włączaną w pracę tzw. kompleksu 
przemysłowego, w którym Ural i jego „czerwoni dyrektorzy” odgrywali de-
cydującą rolę. Rodzina Jelcyna, w przeciwieństwie do Gorbaczowa, nie była 
zainteresowana wyjazdem, ale podporządkowanie się decyzjom partii było 
w tamtym czasie rozstrzygające. Oczywiście, o ile Gorbaczow czuł się na ko-
rytarzach Komitetu Centralnego swobodnie, można powiedzieć, że nie miały 
one przed nim żadnych tajemnic, o tyle Jelcyn zdawał sobie sprawę z tego, 
że dla moskiewskich aparatczyków był prowincjuszem; czuł się z tym źle, 
obco12. Nie miał dotychczasowej swobody i choć pracował bardzo sumiennie 
na stanowiskach, które mu powierzano, to jednak powszechnie obowiązu-
jące zasady krępowały go i utrudniały działania. Początkowo, jak stwierdza 
sam Jelcyn, stosunki z Gorbaczowem były dobre, choć w tym pierwszym 
okresie obowiązująca hierarchia władzy nie dawała okazji do zbyt częstych 
spotkań.

Wkrótce jednak, by kontynuować dalsze zmiany kadrowe i chcąc pozbyć 
się ostatecznie starych breżniewowskich kadr, Gorbaczow zaproponował 
Jelcynowi funkcję I sekretarza Moskiewskiego Komitetu Partii. Wspomina-
jąc ten moment, Jelcyn twierdził, że „propozycja była dla niego całkowitym 
zaskoczeniem”, uznał jednak, że trzeba „ratować moskiewską organizację 
partyjną”13. Ta nowa sytuacja była niewątpliwie szansą dla Jelcyna, który mógł 
się wykazać swoimi umiejętnościami i uzyskać wpływ na dalsze losy swojej 
kariery. Oczekiwania wobec niego były ogromne, miał dokonać znaczącej 
wymiany kadr (co uczynił, wymieniając ok. 60% moskiewskiego aparatu), 
wprowadzić porządek, nowego ducha pieriestrojki w szeregi moskiewskiej 
organizacji partyjnej i zmienić wizerunek miasta – stolicy państwa. Gorba-
czow zakładał, że człowiek nowy, niepowiązany układami, może wykonać 
to trudne zadanie. Jelcyn pracował z pełnym zaangażowaniem, a nawet – jak 
wspomina ówczesny jego ochroniarz Aleksander Korżakow – często ponad 
swoje siły14. W tym czasie brał udział w pracach ścisłego kierownictwa partii 

11  „Pierwszy sekretarz obkomu (komitetu obwodowego) partii, wspominał Jelcyn, to bóg, 
car. Gospodarz obwodu […]. Zdanie pierwszego sekretarza praktycznie w każdej kwestii było 
decyzją ostateczną”. B. Jelcyn, Wyznania, Warszawa 1990, s. 57 (tytuł oryginalny: Б. Ельцин, 
Исповедь на заданную тему, Москва 1990).

12  „Snobizm, wyniosłość wobec prowincji, nie były ukrywane. […] nigdy nie marzyłem 
ani też po prostu nie pragnąłem pracować w Moskwie”. Tamże, s. 72.

13  Tamże, s. 87. W 9-milionowej Moskwie było wówczas ok. 1,2 mln członków partii. 
14  A. Korżakow, Borys Jelcyn od świtu do zmierzchu, Warszawa 1998 (tytuł oryginału: 

А. Коржаков, Б. Ельцин: от рассвета до заката). 
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– Biura Politycznego. Tutaj spotkania z Gorbaczowem były częste, ale i po-
wodów do rozbieżności znacznie więcej.

Najbardziej znaczący w tym okresie był konfl ikt Jelcyna z Jegorem Liga-
czowem. Wspominał po latach: „nie mogłem pogodzić się z jego uporem i dy-
letanctwem”, w efekcie „czułem jakieś wyobcowanie, ostro pokłóciłem się, 
gdy zażądano w związku z walką z pijaństwem zamknięcia browaru w Mos-
kwie. […] Pokładałem nadzieje w Gorbaczowie […], ale poparcia od kogokol-
wiek nie miałem”. Narzekał: „Potrzebne są konkretne czyny i niezbędne kro-
ki. A Gorbaczow tych kroków nie chce uczynić. Najbardziej ze wszystkich boi 
się dotknąć machiny partyjno-biurokratycznej, największej świętości naszego 
systemu. […] stosunki między nami stawały się coraz gorsze” – przyznawał15. 
Jelcyn pracując w BP, postrzegał działania Gorbaczowa i ówczesnego kierow-
nictwa jako zbyt powolne, niedostateczne, a efekty tych działań uznawał za 
pozorne, w „starym stylu”. Początkowo łudził się, że „pragmatyzm i wrodzo-
na intuicja Gorbaczowa wystarczą, ażeby zrozumieć, że przyszedł czas wydać 
bitwę aparatowi. Dogodzić nomenklaturze i narodowi nie da się”16. 

W niedługim czasie Jelcyn zaczął się pozycjonować jako przywódca 
ludu, który reprezentuje jego interesy przeciw ówczesnej nomenklaturze 
i kierownictwu. Do pierwszej utarczki z Gorbaczowem na posiedzeniu BP 
doszło podczas omawiania referatu, który Gorbaczow miał tradycyjnie wy-
głosić z okazji 70. rocznicy rewolucji październikowej. Jelcyn wykorzystał 
ten moment, by uzasadnić swoje krytyczne stanowisko wobec działań aparatu 
partyjnego i jego kierownictwa, podkreślił słabe tempo pieriestrojki, niesku-
teczność władz centralnych, w tym również działań Gorbaczowa. Po latach 
wspominał, że właśnie wtedy Gorbaczow „po prostu znienawidził go”, był 
też przekonany, że Gorbaczow „specjalnie wziął go do BP jako człowieka, 
który nie będzie zachowywał posłuszeństwa”17. Wystąpił przeciwko dotych-
czasowemu stylowi pracy w BP, ale i w całej partii. Za niezbędne uważał 
znaczące ograniczenie aparatu partyjnego, potrzebę wprowadzenia nowych 
ludzi do BP „myślących nieszablonowo”, by przyspieszyć reformy. Czując się 
coraz bardziej przywódcą, człowiekiem „bliskim masom”, wyczuwał nastroje 
społeczne skierowane przeciw partyjnej nomenklaturze. Popierał tych, którzy 
opowiadali się za ograniczeniem przywilejów kierownictwa partyjnego. „Na-
leży skończyć z przywilejami partyjnymi” – powtarzał wielokrotnie podczas 
wystąpień wśród załóg przemysłowych. Jego zdaniem, błędem było nieroz-

15  B. Jelcyn, Wyznania…, dz. cyt., s. 102–103.
16  Tamże, s. 103.
17  Tamże, s. 104. Z rozżaleniem stwierdzał: „Aby zrobić partyjną karierę […], trzeba kom-

binować, przystosowywać się, być dogmatykiem, robić jedno, a myśleć co innego”. Tamże, 
s. 121.
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poczęcie pieriestrojki od partii i reformy jej aparatu18. Wówczas w kręgach 
decydentów okazał się odosobniony. Po pewnym czasie Gorbaczow stracił do 
niego cierpliwość i spodziewana dymisja była tylko kwestią czasu. Odwoła-
nie Jelcyna z funkcji I sekretarza partii w Moskwie i członka BP w listopadzie 
1987 roku nie było zaskoczeniem ani dla niego samego, ani także dla tych, 
z którymi w stolicy zaczął nawiązywać kontakty. Od tego momentu drogi obu 
liderów zaczęły się rozchodzić w sposób gwałtowny. Wprawdzie Gorbaczow 
pozostawił go w Moskwie, ale – jak sam stwierdził w rozmowie z Jelcynem: 
„do polityki cię nie wpuszczę”. 

Był to okres, w którym Gorbaczow starał się reformować partię, a tak-
że system polityczny. Obywatele nie mieli wątpliwości, pisała w tym czasie 
Tatiana Zasławska, „że przywileje nomenklatury są zbyt duże i społecznie 
niesprawiedliwe”19. Aparat partyjny z jednej strony był krytykowany za „nie-
dostateczne wyniki pieriestrojki”, z drugiej zaś coraz bardziej odczuwał nega-
tywne nastroje społeczeństwa20. W tej atmosferze toczyły się obrady zwołanej 
latem 1988 roku XIX konferencji partyjnej, w której wzięło udział prawie 
4 tysiące delegatów, wśród nich wybrany z Karelii Borys Jelcyn. W swoim 
wystąpieniu Jelcyn skoncentrował się na reformach w partii, wprowadzeniu 
polityki kadencyjności w organach partii i państwa, wprowadzeniu granicy 
wieku w sprawowaniu funkcji, w tym na stanowisku sekretarza generalnego, 
do 65 lat, jawności fi nansów budżetu partyjnego, opowiadał się przeciwko 
przywilejom, jak to określał „głodującej nomenklatury”, za ograniczeniem 
liczebności aparatu komitetów obwodowych i Komitetu Centralnego partii. 
Odniósł się do młodych działaczy Komsomołu: „Trzeba wdrażać ich śmiało 
do kierowania procesami na wszystkich szczeblach, trzeba śmiało oddawać 
całe warstwy kierownicze absolutnie wszystkich szczebli dla młodzieży”21. 
Było to pierwsze przemówienie Jelcyna po odsunięciu go od bezpośredniego 
udziału we władzy, w którym zwrócił się o rehabilitację i przekonał się o moż-
liwości swojego wpływu na rozchwiane wówczas znacząco gremia partyjne22. 
Jak oceniał jeden z uczestników tego gremium F. Burłackij, po wystąpieniu 
Jelcyna „w sposób jawny zagościł duch konfrontacji: starej partokracji i no-
wych demokratycznych powiewów. Rów, który był między Jelcynem i Gor-
baczowem, stał się jeszcze bardziej szeroki i głęboki”23. 

18  Tamże, s. 123 i nast.
19  Т. Заславская, Социализм…, dz. cyt., s. 17.
20  A. Stępień-Kuczyńska, Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki, Łódź 2016, 

s. 210 i nast.
21  Wystąpienie Jelcyna na XIX konferencji partyjnej przytaczam za: B. Jelcyn, Wyzna-

nia…, dz. cyt., s. 170 i nast. 
22  M. McCauley, From Perestroika towards a new order, 1985–1995, [w:] G.L. Freeze 

(red.), Russia a History, Oxford–New York 1997, s. 391.
23  Cyt. za: Н. Зенкович, Борис Ельцин: разные жизни, Москва 2001, t. 1, s. 364.
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Zdaniem R. Pichoi, atak na Jelcyna po jego wypowiedzi doprowadził 
nie tylko do podziałów w partii, ale zapoczątkował proces „wyrzucania go 
z partii”24. Na konferencji zatwierdzono powstanie nowego organu: Zjazdu 
Deputowanych Ludowych, do którego delegatów miano wybierać na drodze 
alternatywnej – zaistniała możliwość zgłaszania kandydatów nie tylko z par-
tii, ale i z organizacji społecznych. W dyskusji zaproponowano wprowadzenie 
kadencyjności organów władzy. Rada Najwyższa miała składać się z dwu izb 
i stać się organem stale działającym. Podjęto kwestie oddzielenia legislatywy 
od egzekutywy oraz władzy sądowniczej. 

Kilka miesięcy później Gorbaczow został wybrany przewodniczącym 
Rady Najwyższej, łącząc to z funkcją sekretarza generalnego KC KPZR. 
W szeregach partii rozgorzała dyskusja co do przyszłości reform i kształtu 
państwa. Wyraźne stawały się podziały. 13 marca 1988 roku na łamach 
„Sowietskoj Rossii” ukazał się list Niny Andriejewnoj Nie mogę zrezyg-
nować z zasad, który był sygnałem, że stary aparat i część elit czują za-
grożenie dla siebie i dla systemu. Z drugiej strony zaczęła organizować się 
grupa demokratów, którzy uważali, że pieriestrojka postępuje zbyt wolno, 
sympatyzowali z nimi wprowadzeni do gremiów partyjnych nowi działacze 
związani z inteligencją, którzy zaczęli wysuwać także inne polityczne, spo-
łeczne i gospodarcze postulaty. Części demokratycznej elity proponowane 
przez Gorbaczowa reformy nie mogły już zadowalać. Areną dla toczących 
się dyskusji były spotkania i mitingi organizowane w ramach kampanii wy-
borczej na I Zjazd Deputowanych Ludowych, w których Jelcyn był nie-
zwykle aktywny. Toczące się dyskusje w kręgach partyjnych świadczyły 
o ostrości sporu. Istotna była walka o mandaty na zjazd. Odsunięty od ści-
słego kierownictwa Jelcyn starał się pozyskać zaufanie nowych demokra-
tycznych elit.

Gorbaczow i Jelcyn: narastanie konfl iktu 
w szeregach partii

Narastanie konfl iktu w partii i brak efektów reform doprowadzały do 
zmniejszenia poparcia dla pieriestrojki i jej autora. Gorbaczow zdaniem 
jego współpracownika G. Szachnazarowa: „Nie chciał słyszeć o zagroże-
niach […] zwiodło go przyrodzone mu poczucie bezpieczeństwa i fanatycz-
na wiara w swoją gwiazdę [...]. Coraz częściej krytykował aparat, zarzucając 
mu opieszałość, kompromitowanie przebudowy”. Zyskiwał na tym Jelcyn, 
który w swych „radykalnych wystąpieniach stawał się bardziej wiarygodny 

24  Tamże, s. 372.
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niż autor pieriestrojki”25. Gorbaczow wprawdzie bezustannie wymieniał lu-
dzi w aparacie partyjnym, tym samym wprowadzając poczucie destabilizacji 
i tymczasowości, ale ci, którzy mieli pracować po nowemu, nie widzieli jasno 
sformułowanych celów. Bez wątpienia aparat był Gorbaczowowi potrzebny, 
by przeprowadzić zmiany, z drugiej jednak strony wprowadzanie do niego 
stałej niepewności tę zmianę w konsekwencji uniemożliwiało. Towarzyszyło 
temu także przekonanie ludzi o ciągłych tarciach i konfl iktach na szczytach 
władzy. Przeprowadzanie reform schodziło na drugi plan, a walka między li-
derami, coraz bardziej jawna, zajmowała opinię publiczną. W tej walce Jelcyn 
wykorzystywał niewątpliwy atut, jakim była jego umiejętność przemawiania 
na wiecach, prowadzenie dyskusji z wielotysięcznymi załogami zakładów 
przemysłowych, gdzie posługiwanie się populistyczną retoryką było po-
wszechne. 

Środowisko demokratów było bardzo zróżnicowane. Była to głównie inte-
ligencja, w tym pisarze, dziennikarze, artyści i naukowcy, ale w tej grupie byli 
też przedstawiciele aparatu, dla których stanowczy Jelcyn był bardziej prze-
konywający od chwiejnego Gorbaczowa. Do nich dołączyli przedstawiciele 
wpływowej elity, jak: Andriej Sacharow, Aleksander Sołżenicyn i w końcu 
grudnia 1988 roku również Borys Jelcyn. W tym czasie – pisze Nikołaj Zien-
kowicz – w Jelcynie walczyły dwie osobowości: „jedna to partyjny aparatczyk 
przywykły do władzy i kiedy nastąpiło pozbawienie go tej władzy, niemogący 
się z tym pogodzić”, z drugiej strony „buntownik odrzucający, a właściwie 
dopiero rozpoczynający odrzucać obowiązujące w tym środowisku zasady 
gry” wynikające z systemu. I te dwie osobowości zaczęły w nim „walczyć 
w sposób bezpardonowy. I nawet wtedy, kiedy zdawać się mogło, że odniósł 
zwycięstwo, okazało się, że był z tym systemem związany”26.

Na przełomie maja i czerwca 1989 roku obradował I Zjazd Deputowanych 
Ludowych27. W sposób zasadniczy pojawiły się wówczas konfl ikty wewnątrz 
partii, wyraźne różnice między konserwatystami, wśród których aktywna była 
grupa „Sojuz” (Związek)28, a utworzoną Międzyregionalną Grupą Deputowa-

25  Г. Шахназаров, Цена свободы. Реформация Горбачева глазами его помощника, 
Москва 1993, s. 16–17.

26  Н. Зенкович, Борис Ельцин…, dz. cyt., s. 341.
27  W Zjeździe, który w systemie radzieckim tworzył namiastkę zgromadzenia przedstawi-

cielskiego, uczestniczyło ponad 2000 delegatów, przy czym 1/3 z nich była po raz pierwszy 
wybrana przez organizacje społeczne o zasięgu ogólnopaństwowym, wśród nich prawie 88% 
miało legitymacje partyjne. Na zjeździe Gorbaczow został wybrany przewodniczącym Prezy-
dium Rady Najwyższej. „Правда”, 5 kwietnia 1989.

28  Grupa Deputowanych „Sojuz” powstała na I Zjeździe Deputowanych Ludowych, na 
IV Zjeździe w grudniu 1990 r. liczyła już 561 członków, a do kolejnego zjazdu liczba jej człon-
ków wzrosła do 700. Jej współprzewodniczącymi byli: J. Błochin, A. Czechow, W. Ałksnis, 
G. Komarow. 



135

Konfl ikt Gorbaczow – Jelcyn: konsekwencje dla pieriestrojki i rozpadu imperium

nych29. Na zjeździe bezpośrednio poddano krytyce Gorbaczowa30, a Andriej 
Sacharow w imieniu 140 deputowanych Grupy ogłosił ofi cjalne utworzenie 
opozycyjnej frakcji. Podczas wystąpienia na zjeździe Sacharow ostrzegał: 
„W państwie podczas nadciągającej gospodarczej katastrofy i tragicznego 
[…] zaostrzenia stosunków międzynarodowych […] następują silne i niebez-
pieczne procesy. […] Jednym z nich jest powszechny kryzys zaufania oby-
wateli do władzy. […] narastające napięcia mogą doprowadzić do wybuchu 
w naszym społeczeństwie z samymi tragicznymi następstwami”. Opowiadał 
się za wzięciem władzy w ręce deputatów zjazdu oraz za silnymi radami, któ-
re umożliwią dalsze prowadzenie reform31. Demokraci głosili potrzebę wpro-
wadzenia własności prywatnej w gospodarce, wartości demokratycznych do 
systemu, w tym praw człowieka, wolności mediów i stowarzyszeń, państwa 
prawa, demokratycznego systemu wyborczego. W konsekwencji inicjatywa 
na zjeździe w zakresie dalszych reform systemu przeszła w ręce demokratów, 
mimo że byli mniejszością. Ich koncepcja zmian szła w kierunku demokra-
tyzacji partii, wprowadzenia pluralizmu partyjnego, odpartyjnienia państwa, 
poprzez odejście od art. 6 konstytucji32. 

29  Utworzona w trakcie zjazdu frakcja demokratyczna wokół deputowanych z Mos-
kwy: A. Sacharowa, Ju. Afanasjewa, G. Popowa licząca 140 deputowanych. 29–30 lipca 
1989 r. odbyła się pierwsza konferencja z udziałem ponad 300 delegatów, na której wybrano 
25-osobową Radę Koordynacyjną i 5 współprzewodniczących; byli to: Ju. Afanasjew, B. Jel-
cyn, G. Popow, W. Palm (Estonia), A. Sacharow; sekretarzem został A. Murasziew. Przyjęto 
też dokument zatytułowany: Tezy i program praktycznych działań w celu pogłębienia i rea-
lizacji pieriestrojki. W trakcie spotkania rozpoczęto działania na rzecz likwidacji 6 artykułu 
konstytucji. Jelcyn był już nieformalnym liderem Grupy. Ponadto członkami aktywnymi 
byli: Ju. Bołdyriew, A. Sobczak,, G. Burbulis, T. Zasławska, E. Pamfi łowa, M. Połtoranin, 
J. Ryżow, S. Stankiewicz, G. Starowojtowa, S. Szuszkiewicz, J. Jakowlew. Wśród uczestni-
ków byli umiarkowani zwolennicy przeprowadzenia ewolucyjnych zmian oraz radykałowie 
opowiadający się za jak najszybszym przeprowadzeniem reform ekonomicznych i politycz-
nych. Członkowie wchodzący w skład Grupy utworzyli w późniejszym czasie kilka ugrupo-
wań, np. członkowie KPZR frakcję „Demokratyczna platforma”, a w styczniu 1990 r. został 
utworzony ruch „Demokratyczna Rosja”. 

30  S.G. Umałatowa mówiła z trybuny zjazdu: „Wy Michaile Sergiejewiczu przynosicie 
krajowi głód, zimno, krew, łzy, śmierć niewinnych ludzi. W kraju nie ma gospodarza. Pod 
oklaski Zachodu Michaił Siergiejewicz zapomniał, czyim jest prezydentem i zupełnie nie 
wyczuwa pulsu kraju”. Deputowana złożyła wniosek o wotum nieufności wobec Gorbaczo-
wa. Wysunięty kontrkandydat na stanowisko przewodniczącego Prezydium RN A. Oboleński 
uzyskał ok. 20% poparcia delegatów. Cyt. za: J. Sobczak, Zmierzch ery Gorbaczowa i triumf 
Jelcyna. Mój znikający świat… (Z „Dziennika moskiewskiego” 1990–1992), Warszawa 1992, 
s. 233. 

31  А. Сахаров, Тревога и надежда, Москва 1990, s. 260–262.
32  A. Sacharow w ostatnim swoim wystąpieniu 14 grudnia 1989 r. podczas Spotkania 

Międzyregionalnej Grupy Deputowanych na Kremlu mówił o jak najszybszym procedowaniu 
odejścia od art. 6 konstytucji: to „teraz najważniejszy akt polityczny, który jest szczególnie 
teraz potrzebny państwu”. Tamże, s. 334. 
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W formułowaniu tych postulatów i pozyskiwaniu zwolenników wśród de-
putowanych aktywną rolę odgrywał Jelcyn, który ofi cjalnie został jednym ze 
współprzewodniczących Grupy, a po śmierci Sacharowa niekwestionowanym 
jej liderem. Zdaniem D. Furmana: „Jelcyn wśród demokratów znalazł gotową 
«armię» oddanych zwolenników, a demokraci – wodza, psychologicznie ro-
zumianego przez masy, którym imponowało jego «zdecydowanie», grubowa-
tość, autorytarny styl zachowania w nomenklaturowej elicie. Jednocześnie był 
on bliższy «prostemu ludowi» niż inteligenckiej «klasie średniej». W pewnym 
sensie Jelcyn «zmiękczył strach przed rewolucją» i «skokiem w nieznane». 
Niewątpliwie pojawienie się takiego lidera «zwiększyło siłę demokratyczne-
go ruchu». […] Wyobrazić sobie zwycięstwo demokratów bez Jelcyna było 
bardzo trudno”33. 

Demokraci zaproponowali także podpisanie nowej umowy związkowej, 
uwzględniającej zmiany, które zachodziły w republikach i regionach ówczes-
nego ZSRR. W tym czasie separatystyczne deklaracje przyjmowano na forach 
Rad Najwyższych republik bałtyckich, ale także Mołdawii, Armenii czy Gru-
zji. Powstanie Międzyregionalnej Grupy Deputowanych zainspirowało utwo-
rzenie Bałtyckiego Klubu Deputowanych czy Ukraińskiego Klubu Deputo-
wanych. Zwolenników demokratów wybierano w  radach miejskich: G. Po-
powa w Moskwie czy A. Sobczaka w Leningradzie34. Działania te były coraz 
wyraźniej skierowane przeciw związkowemu centrum, a także bezpośrednio 
przeciw jego kierownictwu na czele z Gorbaczowem. Zaniepokojony atmo-
sferą konfrontacji gensek w wystąpieniu w trakcie obrad zjazdu mówił: „Ka-
tegorycznie odrzucam napaści na partię […] partia służy narodowi”. Z drugiej 
strony dodawał: partia „odpowiada za politykę i dlatego nie może być poza 
krytyką i oceną narodu”35. Z kolei na odbytej wkrótce naradzie z pierwszymi 
sekretarzami partii apelował: „kraj przeżywa w istocie krytyczny etap pie-
riestrojki […] pogłębia się polaryzacja i dyferencjacja poglądów i nastrojów 
[…]. Pieriestrojka w partii nie nadąża za zmianami w społeczeństwie. Partia 
powinna być otwarta na zmiany, na alternatywne rozwiązania, współpracować 
z organizacjami społecznymi”36. Mimo tych zapowiedzi do Rady Najwyższej 
nie wybrano przedstawicieli demokratów, a Jelcyn znalazł się w niej na skutek 
rezygnacji na jego rzecz deputowanego z Krasnojarska Aleksija Kazannika. 

Zjazd i następujące po nim wydarzenia odbywały się w atmosferze straj-
ków i protestów w dużych zakładach pracy pod hasłami poprawy sytuacji 

33  Д. Фурман, Движение по спирали. Политическая система России в ряду других 
систем, Москва 2010, s. 46.

34  Odrzucanie kandydatur dotychczasowych decydentów partyjnych wywołało, zdaniem 
Gorbaczowa, nastroje paniki i defetyzmu. Wyciągali oni często „pochopny wniosek, że pierie-
strojka poniosła klęskę”. M. Gorbaczow, Sam ze wspomnieniami, Warszawa 2014, s. 344. 

35  „Правда”, 26 kwietnia 1989. 
36  „Правда”, 19 lipca 1989.
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ekonomicznej; coraz częściej żądano również usunięcia nieudolnego kierow-
nictwa. Obawiano się też „aktywności zakulisowych sił”, które mogą wpły-
wać na działania Gorbaczowa i doprowadzać do „odejścia z drogi reform i de-
mokratyzacji systemu”37. 

W tle sytuacji wewnętrznej w ZSRR rozgrywały się wydarzenia między-
narodowe, z których niewątpliwie najważniejszym był rozpad państw sateli-
ckich i zapoczątkowanie w tych państwach zmian systemowych. Symbolami 
były obrady Okrągłego Stołu w Polsce, jak i przeprowadzone wybory kon-
traktowe do sejmu 4 czerwca 1989 roku. Przekaz międzynarodowy wzmac-
niał konfl ikty wewnątrz ZSRR. Nabierały tempa wydarzenia zwane „paradą 
suwerenności”, w których obecność przedstawicieli demokratów stale nara-
stała. Nie było wątpliwości, że zapoczątkowana na zjeździe konfrontacja jest 
walką o zwycięstwo którejś ze stron i o kształt przyszłego państwa. Na jej tle 
prowadzona była wyniszczająca walka Gorbaczowa i Jelcyna o przywództwo 
w partii i państwie.

Ostatnim etapem zmierzania Jelcyna do władzy była jego aktywność i zdo-
bycie pozycji lidera w republice rosyjskiej. Uzyskując mandat deputowane-
go na I Zjazd Deputowanych Ludowych RFSRR odbywający się w czerwcu 
1989 roku, aktywnie działał wśród tych, którzy zaproponowali deklarację su-
werenności RFSRR (12 czerwca), a on sam został wybrany na zjeździe prze-
wodniczącym Rady Najwyższej republiki. Był to niewątpliwie przełomowy 
moment w jego karierze, już jako działacza związanego ze środowiskiem 
demokratów. Mając tak znaczące zaplecze i piastując nową ważną funkcję, 
Jelcyn rozpoczął zacieśnianie współpracy z innymi republikami i regiona-
mi ZSRR. Aktywnie włączył się w proces osłabiania centrum związkowego; 
„bierzcie tyle władzy, ile możecie” – mówił na jednym ze spotkań. Wykorzy-
stał też separatystyczne dążenia republik bałtyckich, podkreślając poparcie dla 
ich inicjatywy. Jako lider suwerennej Rosji podjął też pierwsze próby na niwie 
międzynarodowej, choć nie mogły być one porównywalne wówczas z dzia-
łaniami Gorbaczowa. Istotną rolę w karierze Jelcyna odegrał XXVIII zjazd 
partii (2–13 lipca 1990), kiedy to w trakcie obrad – z grupą deputowanych 
opozycyjnych: G. Popowem, A. Sobczakiem – ostentacyjnie opuścił szeregi 
KPZR. Nie ulega wątpliwości, że to posunięcie, mające niewątpliwie także 
symboliczny charakter, rozpoczęło nowy etap konfrontacji elit i obu przywód-
ców38. Nie przeszkodziło mu to w zabraniu głosu na kolejnym zjeździe partii 

37  А. Сахаров, Тревога…, dz. cyt., s. 290 i nast. 
38  Narastające napięcie między liderami zawężało pole do prowadzenia skutecznych dzia-

łań. Pojawiały się głosy, także wśród demokratów, o konieczności zbliżenia stanowisk obu 
liderów. Akademik Oleg Bogomołow w jednym z wywiadów stwierdzał: „Widzę wyjście z za-
istniałej sytuacji […] we współpracy między centrum i Rosją, a mówiąc bardziej konkretnie, 
między dwoma liderami – Gorbaczowem i Jelcynem”. „Огонёк” 1990, nr 45. 
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w końcu 1990 roku, gdzie mówił: „procesy rozpadu wymykają się z pod kon-
troli […]. Parlament znajduje się na peryferiach polityki […]. Nie ma wyzna-
czonego dalszego kursu reform […]. Rosja nie zgadza się na dyktat Kremla”39. 
Podczas obrad jeden z delegatów powiedział: „naród nie wie, za kim iść […] 
czy za Gorbaczowem, czy za Jelcynem. Dwóch prawd nie ma”40. 

Dla opozycji rozpoczął się okres, którego fi nałem, było przeprowadzenie 
12 czerwca 1991 roku powszechnych wyborów prezydenckich w republikach. 
Wybrani wówczas prezydenci Rosji, ale także Tatarstanu, mer Leningradu/ 
Petersburga wywodzili się z demokratycznych szeregów i podjęli konfron-
tację z dotychczasowym systemem i jego władzą. Poczynając od roku 1990 
system radziecki ulegał przeobrażeniom. Gorbaczow od marca 1990 roku był 
prezydentem ZSRR, wybranym podczas III nadzwyczajnego Zjazdu Depu-
towanych, na którym, zgodnie z postulatami demokratów, usunięto artykuł 
6 konstytucji, przez co pozycja partii komunistycznej lawinowo się obni-
żała, a w jej szeregach zapanował chaos. Związany z partią Gorbaczow nie 
był w stanie sprawnie prowadzić polityki wewnętrznej państwa. Musząc się 
zmagać z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym, rosnącym niezadowo-
leniem społecznym i licznymi konfl iktami narodowościowymi, coraz mniej 
skutecznie był w stanie wypełniać rolę koordynatora spraw całego związku. 
Było dla niego jasne, że dotychczasowy system państwa należy zmienić, 
uwzględniając potrzeby i aktywność regionalnych liderów. Miało temu służyć 
przeprowadzenie referendum związkowego (kwiecień 1991), a w jego następ-
stwie przyjęcie nowego porozumienia o odnowionym związku suwerennych 
republik (9 plus 1), który miał być podpisany 19 lipca 1991 roku, powstrzy-
mując rozpad państwa i powszechny kryzys. Wydawało się, że Gorbaczow 
miał wówczas poparcie liderów republik, w tym również Borysa Jelcyna. 

 

Konfl ikt prezydentów i rozpad państwa
Borys Jelcyn w wyniku wyborów powszechnych 12 czerwca 1991 roku zo-

stał wybrany prezydentem RFSRR41. Podczas inauguracji zapewniał: „Wielka 
Rosja podniesie się z kolan. My na pewno przekształcimy ją w rozwinięte, 
demokratyczne, pokojowe, suwerenne państwo prawa”42. Uczestniczący w tej 

39  „Правда”, 20 grudnia 1990.
40  Tamże.
41  Borys Jelcyn uzyskał 57,3% głosów i został wybrany w pierwszej turze głosowania, przy 

frekwencji 74,66%; Nikołaj Ryżkow zdobył 16,85% głosów. „Российская газета”, 20 czerw-
ca 1991. Komentując zwycięstwo Jelcyna, Dmitrij Furman stwierdził: „Jelcyn był wybrany 
nie jak głowa państwa, a bardziej jak główny oponent dla głowy państwa, który w tym czasie 
zaczął być uznawany jako zbyt miękki i niezdecydowany”. Д. Фурман, Движение…, dz. 
cyt., s. 50.

42  „Российская газета”, 11 lipca 1991.
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uroczystości Michaił Gorbaczow z kolei powiedział: „Jako prezydent państwa 
opowiadam się za federacją demokratyczną, silną, zintegrowaną. Taka Rosja 
jest potrzebna swoim narodom, które żyją na jej terytorium. Bez takiej Rosji 
nie jest możliwe odnowienie naszego wielonarodowego państwa”43. 

Od samego początku relacje Gorbaczowa i Jelcyna, jako dwu prezyden-
tów, układały się niepomyślnie. Konfl iktowy charakter miało rosnące napięcie 
między centrum a regionami, zwłaszcza Rosją. Pogłębiał się kryzys gospodar-
czy, rosło społeczne niezadowolenie. Zauważano to również na Zachodzie. 
„W przeciwieństwie do Gorbaczowa – pisano na łamach «The Economist» 
– Jelcyn miał całe rzesze zagorzałych zwolenników […]. Krytykował Gorba-
czowa za zbyt wolne tempo pieriestrojki, za zbyt mały radykalizm, wzywał 
władze ZSRR do ustąpienia”44. Przypominano, że na przełomie lat 1990/1991 
skierowano List do Gorbaczowa w imieniu 53 prominentnych osób, m.in. 
patriarchy Aleksego i gen. Michaiła Mojsiejewa, by „wziął sprawy w swo-
je ręce”. W liście sugerowano podjęcie natychmiastowych działań „przeciw 
działalności wywrotowej, separatyzmowi, prowokacjom, a nawet wprowa-
dzenie stanu wyjątkowego w strefach dużych konfl iktów”45. Wśród najbliż-
szych współpracowników Gorbaczowa byli także ci, którzy starali się na nim 
wymóc bardziej zdecydowane działania, by walczyć z  kryzysem i powstrzy-
mać widmo rozpadu państwa46. 

Niewątpliwie czynnikiem zaogniającym sytuację wewnętrzną była nasila-
jąca się suwerenizacja republik, skierowana przeciwko rządzącemu centrum. 
W tych działaniach Jelcyn występował po stronie republikańskich liderów, 
wzmacniając ich pozycje. Demokraci wykorzystywali bezsilność Gorbaczo-
wa, jako głównych wrogów wskazywali centrum, przywódcę ZSRR i aparat 
partyjny. Doprowadzało to do silnych wstrząsów zarówno w samym apara-
cie, niezdolnym do wypełnienia powierzonych mu funkcji, jak i wśród sze-
regowych członków partii. Noblistka Swietłana Aleksijewicz wspominając 
ten okres, w książce Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka pi-
sała: „Jedni przynosili i oddawali legitymacje w milczeniu, drudzy trzaskali 
drzwiami. Byli i tacy, którzy legitymacje rzucali nocą pod budynkiem komite-
tu […]. Taki to był czas. Ludzie zaczynali wszystko zmieniać”47. 

Degradacja aparatu partyjnego nasiliła się po puczu sierpniowym. Kilka 
dni później, 23 sierpnia 1991 roku, doszło na Starym Placu w Moskwie w sie-

43  „Правда”, 11 lipca 1991.
44  Welcome to Boris Yeltsin’s Russian circius, „The Economist”, 2 czerwca 1990.
45  B.W. Nelan, J. Carney, Broadside from the right, „Time”, 31 grudnia 1990. 
46  Występując na 4. sesji RN, premier N. Ryżkow uznał, że siły antyreformatorskie dopro-

wadzą do „zniszczenia ZSRR”.
47  S. Aleksijewicz, Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka, Warszawa 2018, 

s. 73.
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dzibie Komitetu Centralnego do incydentów z udziałem tłumów48. Demokra-
ci, w tym i Jelcyn, jako głównych prowodyrów zamieszek uznali komunistów 
i reprezentującą ich partię – Komunistyczną Partię Związku Radzieckiego. 
Jelcyn 6 listopada wydał dekret o zakazie działalności KPZR, rozwiązaniu 
struktur i przejęciu majątku partii jako konsekwencji udziału w puczu komu-
nistów. Bezsilny Gorbaczow złożył dymisję z funkcji generalnego sekretarza 
partii i mógł jedynie protestować49. 

Mimo zaostrzającej się konfrontacji i narastającego kryzysu państwa ani 
Gorbaczow, ani Jelcyn nie chcieli rezygnować ze swoich ambicji politycz-
nych. W październiku na posiedzeniu Rady Najwyższej Gorbaczow mówił 
o „zaostrzającej się walce politycznej”, „walce o władzę”, „konfrontacji z wy-
korzystaniem wszelkich środków”. W rozmowie z ówczesnym ambasadorem 
Stanów Zjednoczonych Jackiem Matlockiem Gorbaczow określał tę sytuację 
jako „cichą kontrrewolucję”, „państwo na granicy wojny domowej”50. Rosło 
zaniepokojenie społeczeństwa. Prowadząca w tym okresie badania socjolo-
giczne Tatiana Zasławska uważała, iż nastąpił wyraźny wzrost liczby przeko-
nanych, że wobec „pogłębiającej się słabości władzy” zwiększyło się poparcie 
dla „rozwiązań silnej ręki i zaprowadzenia porządku”51. 

Ostatni etap konfrontacji Gorbaczowa i Jelcyna był próbą urzeczywist-
niania przez prezydenta ZSRR związkowego porozumienia, przyjęciem na 
okres przejściowy porozumień gospodarczych i wspólnych działań w sferze 
bezpieczeństwa. Gorbaczow był wówczas przekonany, że jak najszybsze pod-
pisanie porozumienia powstrzyma rozpad ZSRR. Jelcyn do 25 października 
1991 roku miał popierać to stanowisko. Na posiedzeniu Rady Państwa mówił 
już jednak o „nowych momentach, które nie pozwalają na parafowanie pro-
jektu umowy w przedstawionym kształcie”. Stanowisko Jelcyna poparli wów-
czas S. Szuszkiewicz i I. Karimow52. Wprawdzie zapewniano Gorbaczowa, że 
potrzebna jest kilkudniowa zwłoka, ale było jasne, iż czekano na wyniki ukra-
ińskiego referendum niepodległościowego. Wynik referendum, w którym po-
nad 90% obywateli poparło niepodległość Ukrainy, dał prezydentowi Kraw-

48  „Wśród szpaleru tysięcy ludzi szli, biegli pracownicy aparatu KC, przede wszystkim 
szeregowi: sekretarki, maszynistki, obsługa, referenci, instruktorzy […]. Ich opluwano, rzuca-
no w nich różnymi przedmiotami, wygwizdywano […]. Jeśliby nie wcześniej wezwana duża 
grupa milicji, mogłoby dojść do samosądów”. Два путча…, dz. cyt., s. 25. 

49  13 lutego 1993 r. Sąd Konstytucyjny uznał ustawę za niezgodną z konstytucją; po za-
rejestrowaniu 24 marca Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej weszła do Dumy Pań-
stwowej, wygrywając w 1995 r. wybory parlamentarne. Od tego czasu jest reprezentowana 
w parlamencie Rosji jako partia opozycyjna. Jej lider Gienadij Zjuganow przegrał z Jelcynem 
w II turze wybory prezydenckie w 1996 r. zaledwie o ok. 3% głosów.

50  Cyt. za: A. Graczow, Gorbaczow, Warszawa 2003, s. 345.
51  Т. Заславская, Социализм…, dz.cyt., s. 13.
52  А. Галкин, „Сто дней” Горбачёва, [w:] Два путча …, dz. cyt., s. 81 i nast.
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czukowi niewątpliwie silną pozycję. Gdy Gorbaczow 8 grudnia zwracał się do 
Ukraińców o poparcie dla wspólnego państwa, w tym czasie w Wiskuli trzej 
przywódcy: Borys Jelcyn, Leonid Krawczuk i Stanisław Szuszkiewicz podjęli 
kontrowersyjną decyzję o rozwiązaniu ZSRR i powołaniu struktury Wspól-
noty Niepodległych Państw53. Gorbaczow komentując ten krok w rozmowie 
z sekretarzem stanu USA Jamesem Bakerem 16 grudnia, powiedział: „Co 
to znaczy, że nie ma ZSRR, nie ma państwa, granic, podpisywanych umów, 
miejsca w ONZ […], losy państwa decydują się na podstawie improwizacji”54. 
Postanowiono wówczas uznać, że Federacja Rosyjska przejmuje rolę ZSRR 
w realizacji zobowiązań z zagranicą. Przed swoim telewizyjnym wystąpie-
niem 25 grudnia, w którym powiadomił o rezygnacji, Gorbaczow zadzwonił 
do George’a Busha55. 

Ofi cjalnie akt rozwiązania ZSRR podpisano 21 grudnia 1991 roku w Ałma 
Acie. Gorbaczow, który nie został zaproszony na to spotkanie, skierował do 
jego uczestników 19 grudnia posłanie, w którym zwrócił uwagę na szczegól-
nie trudną sytuację wewnętrzną, gospodarczą i polityczną, a także złożoną 
sytuację międzynarodową. Przemawiając do obywateli 25 grudnia w wystą-
pieniu telewizyjnym, mówił: „Twardo występowałem za samodzielnością 
i niezależnością narodów, za suwerennością republik. Ale równocześnie opo-
wiadałem się za utrzymaniem państwa związkowego, za integralnością kraju. 
Wypadki potoczyły się innym torem […]. Odchodzę ze stanowiska z trwogą. 
Ale i z nadzieją, z wiarą w was, w waszą mądrość i siłę ducha. Jesteśmy po-
tomkami wielkiej cywilizacji, i teraz od wszystkich i każdego z nas z osobna 
zależy, by ona odrodziła się w nowej rzeczywistości”56.

Tego samego dnia podjęto decyzję o zmianie nazwy RFSRR na Federację 
Rosyjską, przyjęto herb dwugłowego orła, fl agę i hymn Rosji. W przeddzień 

53  Analizując to posunięcie trzech przywódców, D. Furman pisał: „Rosyjskie społeczeń-
stwo nie dało «mandatu» dla tego porozumienia, ale i nie było przygotowane na nie […]. 
Białowieskie porozumienie, decydujące o losach państwa w sposób tajny, bez jakiejkolwiek 
konsultacji z narodem i bez jakiegokolwiek mandatu społecznego, było absolutnie niedemokra-
tyczne i niekonstytucyjne […]. I właśnie ta sytuacja jest tym zarzewiem, z którego bierze swój 
początek rosyjski imitacyjno-demokratyczny system polityczny”. Д. Фурман, Движение…, 
dz. cyt., s. 51–53.

54  Отвечая на вызов времени. Внешняя политика перестройки. Документальные 
свидетельства, Москва 2010, s. 304.

55  „Obecnie my wszyscy […] powinniśmy zrobić wszystko co jest możliwe, żeby pod-
trzymać Rosję, która wzięła na siebie główne brzemię przyspieszenia reformy w państwie”. 
Na zakończenie rozmowy Bush zapewnił: „W ten szczególny dzień w roku, w dzień historycz-
nej zmiany, dziękuję Tobie, dziękuję za wszystko, co zrobiłeś dla zachowania pokoju, dziękuję 
za przyjaźń”. Tamże, s. 304–305.

56  Wystąpienie telewizyjne Gorbaczowa 25 grudnia 1991 r. Występując zaś przed komi-
sją parlamentarną 5 czerwca 1995 roku, Gorbaczow stwierdził: „Moja odpowiedzialność jest 
ogromna [...]. Przy tym mam na myśli nie tylko Związek, ale wszystkie reformy”. 
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w Hadze i Brukseli opublikowano oświadczenie Wspólnoty Europejskiej 
O zasadach uznania nowych państw.

Walka dwu liderów została zakończona. W tle pozostały zgliszcza upadłe-
go imperium, powszechna niepewność jutra wśród obywateli i dezorientacja 
elit. Trudno mówić o jednoznacznym zwycięstwie Borysa Jelcyna w tej kon-
frontacji i brutalnej walce o władzę57, ponieważ kilka lat później, w paździer-
niku 1993 roku, stanął on przed wyborem podobnym do tego, jaki miał przed 
sobą Gorbaczow, ale rozstrzygnął go w jednoznacznie autorytarnym stylu. 

57  Borys Jelcyn wspominając po latach ten moment, gdy wszedł do gabinetu Gorbaczowa, 
miał pomyśleć: „No i co dalej? My nie tylko zdobyliśmy gabinet, ale i całą Rosję. I sam się 
wystraszyłem tej karkołomnej myśli”. Б. Ельцин, Записки президента, Москва 1994, s. 33.
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Профессор Тадеуш Бодио 
и польская конституция 
глазами узбекского юриста

Профессор Тадеуш Бодио – некоторые штрихи 
к творческому портрету

И звестный польский ученый, масштабный политолог, организатор 
многочисленных международных конференций и научных семи-

наров профессор Тадеуш Бодио отмечает 70-летний юбилей. Т. Бодио 
известен своими работами по теории и методологии политических наук, 
психологии политики, теории и практики трансформации в странах Вос-
точной Европы, Центральной Азии и Кавказа. Читал лекции и проводил 
консультативные встречи в Узбекистане, России, Казахстане, Кыргызста-
не. Председатель программного совета „Nowa Polityka Wschodnia”, член 
научного совета „Polish Political Science Yearbook”, „Caucasian Science 
Bridge”, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne – Central European Political 
Studies”, „Cywilizacja i Polityka” и других журналов. С 2013 г. является 
членом редколлегии узбекского журнала «Демократизация и права че-
ловека» («Demokratization and Human Rights»). С 1997 г. руководитель 
международной программы «Трансформация в странах Центральной 
Азии», с 2010 г. – «Трансформация политических элит и лидерства на 
постсоветском пространстве» и других. Редактор серии «Современная 
Центральная Азия» и «Власть – элита – лидерство», грантодатель Наци-
онального научного центра. Научный руководитель и куратор диплом-
ных работ стипендиатов польского правительства в Узбекистане, Бело-
руссии, Украине, Казахстане и Кыргызстане. Рецензент кандидатских и 
докторских диссертаций, защищающихся в научных центрах стран Цен-
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тральной Азии. Надо признать, что эти научные исследования являются 
результатом большой организаторской и научной деятельности профес-
сора Тадеуша Бодио. 

Новый Узбекистан: политологический взгляд 
с Польши

Профессор Т. Бодио внимательно отслеживает и анализирует ход по-
литических событий в Узбекистане. С его слов, поляки находятся под 
впечатлением от изменений, которые произошли в последнее время в Уз-
бекистане. В настоящее время активизировалось сотрудничество между 
двумя странами и многие видят большие перспективы в налаживании 
сотрудничества с партнерами из Узбекистана.

Т. Бодио имел возможность несколько раз посетить Узбекистан. При-
нимал участие в качестве международного наблюдателя от Польши за 
ходом парламентских и президентских выборов в Узбекистане. Он так-
же является участником международных конференций и научных се-
минаров, в том числе польско-узбекских конференций, посвященных 
Конституции и Аральскому морю. Принимал участие в Международной 
конференции Подготовка образованного и интеллектуально развитого 
поколения – как важнейшее условие устойчивого развития и модерни-
зации страны (16–17 февраля 2012 г., Ташкент). Так, в феврале 2012 г. 
прочитал курс лекций для студентов Университета мировой экономики 
и дипломатии.

В марте 2004 г. получил личную благодарность от первого Президен-
та Республики Узбекистан И.А. Каримова за реализацию научно-иссле-
довательской программы Узбекистан. История – Общество – Поли-
тика. Редактор польского издания книг И.А. Каримова Узбекистан на 
пороге XXI века (2000 г.). В своих публикациях Т. Бодио подчеркивает 
значительное улучшение социально-экономического положения в Узбе-
кистане за последние годы, что, по его мнению, является итогом кропот-
ливого и каждодневного труда Президента Ш.М. Мирзиёева.

Профессор Т. Бодио провел большую исследовательскую работу, по 
итогам которой в августе 2020 г. опубликовал статью Узбекистан: го-
сударство в процессе тотальнаго преобразования (Uzbekistan: A State 
Undergoing Total Reconstruction („Polish Political Science Yearbook” 
2020, vol. 49(2), s. 11–40). В своем исследовании Т. Бодио подверг глу-
бокому и объективному анализу Стратегию действий реализуемых в 
Узбекистане реформ по пяти приоритетным направлениям развития в 
2017–2021 гг.
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Профессор Т. Бодио отметил: „Стратегический курс, предложенный 
новым руководством страны, нашедший свою реализацию в принятой 
«Стратегии действий Узбекистана на период 2017–2021 годы», выдвигает 
Узбекистан в число активно и динамично развивающихся стран Азии, на-
полняет новым содержанием существо реализуемых крупномасштабных 
реформ, основой которых является востребованность их народом, их не-
посредственная связь с реальными потребностями и интересами людей”.

Определяющую роль в этих процессах профессор Т. Бодио отводит 
деятельности архитектора реформ – Президенту Узбекистана Ш.М. Мир-
зиёеву. Подчеркивается, что „политика главы государства и проводимые 
им реформы вписываются в модель трансформационного лидерства. Это 
реформаторский, миссионерский и патриотический стиль руководства, 
отвечающий ожиданиям общества, но одновременно обремененное вы-
сокой ответственностью и рисками”.

Т. Бодио пишет о социально-политических и экономических измене-
ниях в Узбекистане, коснувшиеся всех ключевых сфер общественной 
жизни. Этот процесс он называет полной практической реконструкци-
ей, целью которой является построение государства на основе модели, 
отвечающей стандартам современного государства и ожиданиям граж-
дан многонационального Узбекистана. Также подчеркнул особую роль 
Узбекистана в обеспечении стабильности и безопасности в Централь-
ной Азии. По его словам „Узбекистан, являясь самой сильной и мощ-
ной страной региона, выполняет все свои обязательства, вытекающие из 
подписанных им международных правовых документов. В то же время 
Ташкент призывает и другие страны региона к беспрекословному соблю-
дению общепризнанных принципов и норм международного права, в т.ч. 
в вопросах экологической безопасности и использования трансгранич-
ных водных ресурсов”.

Тот факт, что эти реформы также вписываются в Стратегию Евро-
пейского Союза по Центральной Азии, стал импульсом для переговоров 
между Евросоюзом и Узбекистаном по заключению всеобъемлющего 
Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Профессор Т. Бодио подчеркивает, что результаты реформаторской 
деятельности Президента Ш.М. Мирзиёева получают широкое призна-
ние в узбекском обществе. Приводятся следующие оценки международ-
ного экспертного сообщества:

1. В 2018 г. высокая оценка Центра „StrategEast” (Вашингтон), содейс-
твующего верховенству закона и экономической трансформации госу-
дарств, созданных после распада СССР.

2. В 2018 г. – присуждение Президенту Узбекистана награды за реали-
зуемую им программу реформ.
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3. В декабре 2019 г. еженедельник „The Economist” назвал Узбекис-
тан „страной года”, высоко оценив динамику и первые результаты от де-
ятельности правительства.

4. В начале 2020 г. Президент Узбекистана был удостоен награды вли-
ятельного Совета по сотрудничеству тюркоязычных государств за выда-
ющийся вклад в возрождение „тюркского мира”.

Это, по мнению Т. Бодио, свидетельство достигнутого прогресса в ре-
ализации реформ, инициированных Президентом страны, прежде всего, 
в области совершенствования принципов разделения властей и сокра-
щения бюрократии, либерализации социальной и экономической жизни, 
соблюдения гражданских прав и свобод, деятельности СМИ, верховенс-
тва закона и функционирования служб общественного порядка, финан-
совой политики.

Профессор Т. Бодио отмечает, что принятию Стратегии развития 
страны в феврале 2017 г. предшествовали широкие консультации, в том 
числе с зарубежными учреждениями и экспертами. Принятие данного 
Стратегического документа имело фундаментальное значение для Узбе-
кистана, учитывая накопившиеся социально-экономические проблемы, 
угрожающие глубоким кризисом с непредсказуемыми последствиями.

Еще один важный документ, отраженный в анализе профессора Т. Бо-
дио принятая в 2019 г. Стратегия комплексного социально-экономичес-
кого развития Республики Узбекистан до 2030 г., которая нацелена на 
продолжение реформ, начатых в 2017 г., и состоящая из семи приорите-
тов. Главная цель реформ, по мнению Т. Бодио, вхождение Узбекистана 
в группу высокоразвитых стран мира.

Анализируя основные результаты реформ последних лет, профессор 
Т. Бодио отмечает налаженный диалог между государством и обществом, 
укрепивший доверие народа к власти и придавший импульс процессам 
борьбы с бюрократией, коррупцией, обеспечивший прозрачность влас-
ти, эффективно реализуемую реформу государственного управления, 
требующую дальнейшего укрепления кадрового потенциала, демонтаж 
административно-распределительной системы, ограничение монополис-
тического положения государства в экономике и внедрение рыночных 
механизмов. 

Т. Бодио отмечает наличие прогресса в следующих областях:
–  адаптации законодательства и институтов к стандартам рыночной 

экономики;
–  внедрении цифровых технологий в систему управления; 
–  экономическом мониторинге и реконструкции статистических 

служб:
–  создании полноценного рынка товаров и услуг;
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–  рационализации распределения бюджетных средств; 
–  интеграции с международным финансовым рынком;
–  реструктуризации и диверсификации банковской системы; 
–  конвертации национальной валюты;
–  создании благоприятных условий для иностранных инвестиций; 
–  либерализации цен и упрощении налоговой системы;
–  большей экономической независимости регионов;
–  совершенствовании налоговой системы и налоговых служб;
–  реформе системы образования с учетом потребностей рынка труда; 
–  социальной и профессиональной активизации женщин и молодежи;
–  модернизации коммуникационной и транспортной инфраструктуры;
–  искоренении коррупционных практик;
–  развитии предпринимательства и малого бизнеса;
–  совершенствовании кредитной политики.

Рассматривая изменения во внешней политике, профессор Т. Бодио 
отмечает радикальный поворот в данной сфере, отказ от „самоизоляции” 
и открытие государства глобализирующемуся миру. Он отмечает поло-
жительный эффект от политики активной деятельности и укрепления 
доверия и престижа Узбекистана в регионе и на международной арене.

Сотрудничество с мировыми и региональными державами Т. Бодио 
оценивает как „сбалансированное, отвечающее интересам государства, 
а взаимодействие с целым рядом международных партнеров – коммер-
чески и инвестиционно успешным”. Далее он отмечает, что становление 
конструктивного политического диалога с соседними странами, нейтра-
лизация тлеющих конфликтов и напряженности из-за исторических спо-
ров, связанных с вопросами делимитации границ, миграцией населения, 
логистикой транзитных маршрутов, энергетикой, экологией и доступом 
к воде – влияют на изменение политического климата, благоприятног 
дщля азиатской интеграции и активизации развития региона.

Т. Бодио считает очевидным, что фундаментальный пересмотр Пре-
зидентом Ш.М. Мирзиёевым политики в отношении государств Цент-
ральной Азии с акцентом на укрепление мира, безопасности м стабиль-
ности в регионе приносит ощутимые выгоды для реализуемой Страте-
гии реформ. По его мнению, результаты регионального сотрудничества 
последних лет подтверждают правильность лозунга, сформулированно-
го Президентом Ш.М. Мирзиёевым: „Сотрудничество лучше конкурен-
ции”. Т. Бодио также подчеркивает, что польская экономика положитель-
но отреагировала на реформы в Узбекистане. В 2019 г. произошел рост 
двустороннего товарооборота на 119,7%, а в первой половине 2020 г., 
несмотря на пандемию, зафиксирован рост товарооборота на 131,8%.



148

Акмаль Саидов

Польский учёный указывает на рост дипломатической активности 
между Польшей и Узбекистаном, а также активизацию двустороннего 
сотрудничества в сферах образования и науки, туризма и здравоохране-
ния.

Резюмируя анализ демократических преобразований, проведенных 
в Узбекистане под руководством лидера-реформатора Ш.М. Мирзиёе-
ва, профессор Т. Бодио пишет, что своими действиями Президент начал 
вписывать новую главу в историю независимого Узбекистана. Глава го-
сударства воспринимает свою должность как миссию национально-госу-
дарственной службы, что свидетельствует о твердой решимости прово-
дить реформы, нацеленные на перспективу. Президент публично выска-
зывает критические слова в адрес высших должностных лиц государства 
за недостатки в исполнении власти, затягивание реформ. Он является 
системным лидером, демонстрируя умение управлять в условиях кризи-
са, открыт для людей и их проблем.

Польская конституция: историко-
ретроспективный и современный взгляд 
узбекского юриста

Польша является первопроходцем европейского конституционализ-
ма. 3 мая 1791 года Сейм Речи Посполитой принял первый в Европе Ос-
новной закон, получивший название Конституция 3 мая1, официально 
именовавшаяся «Правительственным законом» («Ustawa Rządowa z dnia 
3 maja»). Она была принята Чрезвычайным сеймом Речи Посполитой 
3 мая 1791 года, начавшим свою работу в 1788 году и вошедшим в ис-
торию польского государства под названием четырёхлетнего конфедера-
тивного сейма2. Принятие новой Конституции явилось победой так на-
зываемой «патриотической партии», объединявшей в своем составе сто-
ронников реформ государственного управления. Принятие Конституции 
3 мая формально прекратило действие Люблинской унии, объединившей 
в 1569 году Королевство Польское и Великое княжество Литовское в еди-
ное конфедеративное государство Речь Посполита.

К этому времени относится и определение формы государства как 
Речи Посполитой (Rzeczpospolita). В современных условиях этот тер-

1  Zob.: М. Васильевский, Польская конституция 3 мая 1791 года, [w:] Энциклопеди-
ческий словарь Брокгауза и Ефрона, т. 82, 4 доп., Санкт-Петербург 1906; К.Е. Ливанцев, 
Польская конституция 3 мая 1791 года, „Вестник Ленинградского университета” 1958, 
vol. 23, s. 136–143. 

2  Zob.: M. Васильевский, Польская…, dz. cyt. 
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мин, употребляемый в названиях польского государства, переводится 
как „республика”. Следует отметить, что первая Речь Посполита, хотя и 
обладала рядом признаков республиканского государства, была вместе с 
тем своеобразной выборной монархией.

Конституция 3 мая установила единые органы государственной влас-
ти и управления для всей территории страны. Таким образом оконча-
тельно ликвидировался конфедеративный характер Речи Посполитой и 
относительная самостоятельность, в том числе и в сфере правового регу-
лирования, Великого Kняжества Литовского.

В основу Конституции 3 мая был положен принцип разделения влас-
тей (законодательная, исполнительная и судебная), а также были провоз-
глашены гражданские свободы, по существу подтверждавшие привиле-
гированное положение магнатов, шляхты и духовенства и предусматри-
вавшие некоторые льготы для зажиточной части мещанства.

Принципы Конституции 3 мая носили ограниченный характер и не 
повлияли существенно на изменение общественного строя, в котором до-
минирующее значение продолжали занимать феодальные устои. Другими 
словами, конституционная реформа означала изменение формы государс-
твенного правления, то есть провозглашала конституционную монархию.

Конституция 3 мая, касаясь вопросов общественного строя, прежде 
всего сохраняла все основные привилегии и вольности духовных и свет-
ских феодалов и в первую очередь владетельной шляхты, за которой со-
хранялись даже привилегии времен „Артикулов Генриха” („Генриковы 
артикулы”) от 20 мая 1573 года3.

Конституция 3 мая определяла подробный перечень действовавших 
в стране судов и содержание их компетенции. Судебная организация в 
основном сохраняла свой сословный характер. Суды первой инстанции 
учреждались как постоянно действующие в целях более быстрого разре-
шения судебных дел.

Польская Конституция 3 мая 1791 г. считается вторым в мире конс-
титуционным законом такого вида после Конституции США 1787 годa. 
В современной Польше 3 мая празднуется как Национальный праздник 
Третьего мая (с 1919 года, в 1990 году восстановлен), в память о Консти-
туции 3 мая 1791 года.

Действия тарговицкой конфедерации, поддержанной открытой во-
енной интервенцией России, привели к отмене Конституции 3 мая и 

3  „Генриковы артикулы” (статьи) – документ об ограничении королевской власти в 
речи Посполитой, утвержденный Сенатом и посoльской палатой (Палатой Депутатов), 
который на избирательном Сейме 20 мая 1573 года подписал представитель новоизбран-
ного Короля Генриха Валуа. Zob.: Артикулы Генрицианские, [w:] Энциклопедический сло-
варь Брокгауза и Ефрона, т. 82, 4 доп., Санкт-Петербург 1906.
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ликвидации созданных на ее основе органов власти в 1792. В марте 
1794 началось восстание под руководством Тадеуша Костюшко, целя-
ми которого было восстановление территориальной целостности, су-
веренитета и Конституции 3 мая, однако весной того же года оно было 
подавлено. После подавления восстания в 1795 произошел третий 
раздел Речи Посполитой (по договору, заключенному между Россией, 
Пруссией и Австрией) и польское государство на долгое время исчезло 
с политической карты Европы.

Вехи развития польского конституционализма
В июне 1793 г. в Гродно был созван новый Сейм, который 23 нояб-

ря того же года принял новую Конституцию. Гродненская Конституция 
вновь поставила во главе государства Постоянный совет Сейма и вернула 
феодалам те привилегии, которые были отняты у них Майской Консти-
туцией. К сожалению, в 1795 г. состоялся третий раздел Польши между 
Пруссией, Австрией и Россией, и независимое Польское государство на 
столетие с четвертью перестало существовать. 

Поражение Германии и Австро-Венгрии в Первой мировой войне и 
революция в России создали возможность для восстановления польской 
национальной государственности. Ее возрождение состоялось в октяб-
ре-ноябре 1918 г., а 20 февраля 1919 г. Учредительный сейм принял так 
называемую Малую Конституцию, урегулировавшую систему высших 
органов власти на период до утверждения Конституции, которая была 
принята 17 марта 1921 г. 

Польская конституция 1921 года (иногда также называется „Мар-
товской конституцией”) принята учредительным сеймом под влияни-
ем сильного демократического движения, развернувшегося в Польше 
после окончания советско-польской войны. Она утверждала в Польше 
республиканский строй и устанавливала двухпалатный парламент – На-
циональное собрание, в составе Сейма и Сената, избиравшийся сроком 
на 5 лет всеобщим, равным и тайным пропорциональным голосованием 
(статьи 11 и 36). Сейм утверждал Правительство и отдельных министров 
и имел право их смены. Процедура досрочного роспуска Сейма была 
очень сложна, тем самым в государстве закреплялась его особая позиция. 
Избирательное право предоставлялось для выборов в Сейм гражданам, 
достигшим 21 года, а в Сенат – 30 лет (статьи 12 и 36). Военнослужащие 
голосовать права не имели (статья 12).

Согласно статье 39, исполнительную власть в стране осуществлял 
Президент, избиравшийся Сеймом и Сенатом на 7 лет. Он выдвигал кан-
дидатуры Премьера и министров, представлял государство на междуна-
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родной арене. Акты Президента подлежали контрасигнатуре4. Прави-
тельство было ответственно перед парламентом.

Конституция 1921 года, сохраняя право частной собственности, раз-
решалa государству проводить принудительный выкуп земли, регулиро-
вать ее куплю и продажу (статья 99).

Конституция 1921 года также провозглашала и закрепляла основные 
демократические права граждан – свободу слова, организаций, печа-
ти, собраний, а также равенство всех граждан перед законом. Одно-
временно ограничивала их определенными условиями и оговаривала 
право государства их отменять (статья 124). Согласно Конституции, 
римско-католическое вероисповедание занимало ведущее положение 
среди равноправных конфессий. В Конституции также имелись статьи 
об охране труда, о социальном обеспечении граждан в случае болезни, 
безработицы.

В 1926 г. после государственного переворота в Мартовскую Консти-
туцию 1921 года были внесены изменения. Усилились полномочия ис-
полнительной власти, прежде всего Президента, который получил право 
распускать парламент по предложению Совета министров, издавать в 
неотложных случаях указы, имеющие силу закона, и вводить в силу пра-
вительственный проект бюджета, если он не принят, но и не отвергнут 
палатами парламента. На практике реальная власть сосредоточилась в 
руках Правительства. 

Продолжение этой линии нашло свое выражение в принятии парла-
ментом 23 апреля 1935 г. новой Конституции, оформившей авторитар-
ный политический режим, который к этому времени сложился в стране. 
Польская конституция 1935 года (ustawa konstytucyjna 23 kwietnia 1935) 
так же известная как Апрельская конституция (Konstytucja kwietniowa) 
– принята Сенатом 16 января 1935 года и подписана Президентом 23 ап-
реля 1935 года.

4  Контрасигнатура (лат. contrasignatura – министерская скрепа, подпись) – порядок 
при котором утвержденные главой государства или парламентом законы подлежат обя-
зательному заверенью подписью Премьер-министра или уполномоченного министра 
для придания этому акту юридической силы. Без контрасигнатуры соответствующий 
акт обычно считается недействительным. Правила контрасигнатуры в Англии предус-
мотрены в акте об утроении 1701 и конкретизированы в постановлении Палаты Лор-
дов в 1711 году. Принцип контрасигнатуры закреплен в конституциях США 1787 г., ФРГ 
1949 г., Японии 1946 г., Франции 1958 г., и др. Институт контрасигнатуры чаще применя-
ется в государствах с парламентской формой правления, нежели в президентской респуб-
лике. В Конституции Республики Узбекистан институт контрасигнатуры не предусмот-
рен. Zob.: А. Страшун (ред.), Конституции буржуазных стран, т. 1, Москва–Ленинград 
1935; Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Особенная часть: 
учебник, 3-е изд., пересмотр. и доп., Москва 2008, s. 629.
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Основные принципы государственного строя, являвшиеся отраже-
нием определенных идейных доктрин, были изложены в так называе-
мом „Декалоге” – первых десяти статьях Апрельской конституции. Они 
отражали точку зрения авторов Конституции на государство, его зада-
чи и организационную структуру, а также на отношение государства к 
обществу и к личности. В то же время они являлись директивами, ин-
терпретирующими отдельные положения Конституции. Апрельская кон-
ституция сохраняла прежнее название государства – Речь Посполитая 
(Rzecz Pospolita), а также принцип единства государства с одним лишь 
исключением – автономии Силезии. Новая концепция государства была 
заключена в ст. 1 Конституции, гласившей, что „польское государство яв-
ляется общим достоянием всех граждан”. Государство рассматривалось 
создателями Конституции как достояние общества в целом. Туманным 
и многозначным понятием „общее достояние” в соответствии с идеями 
солидаризма авторы Апрельской конституции стремились прикрыть ис-
тинные цели государства, которые являлись прежде всего целями и инте-
ресами господствующих классов.

Устанавливая отношения между личностью и коллективом, Апрель-
ская конституция признавала превосходство коллективных интересов 
над индивидуальными. При этом усиленно подчеркивались обязаннос-
ти личности по отношению к государству, а не ее права. Право граждан 
участвовать в общественной жизни ставилось в зависимость от заслуг 
„во имя всеобщего блага”. Тем самым Конституция отвергала принцип 
всеобщих равных политических прав. Государству Конституция обеспе-
чивала руководящую роль в обществе, открывая перед ним широкие воз-
можности для вмешательства в область общественных, экономических и 
культурных отношений.

Источником и носителем государственной власти Конституция 1935 
года признавала Президента. Она приняла принцип концентрации госу-
дарственной власти в лице Президента. Этот принцип выражала ст. 2, 
гласившая: „Во главе государства стоит Президент Республики... В его 
лице сосредоточивается единая и неделимая государственная власть”. 
Президент не нес ни конституционной, ни политической ответственнос-
ти за свою деятельность. На нем лежала только „ответственность перед 
Богом и историей за судьбы государства”. В формулировках „Декалога” 
проявлялось стремление создателей конституции следовать принципам 
тоталитарного государства.

Принцип концентрации государственной власти в руках Президента 
не означал, что только он один с помощью чиновничьего аппарата дол-
жен осуществлять все и всякие функции государства. В ст. 3 перечисля-
лись такие государственные органы: Правительство, Сейм, Сенат, воо-
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руженные силы, суды, государственный контроль. Все они были, однако, 
подчинены Президенту Республики. Каждый из них имел четко опреде-
ленный Конституцией круг полномочий, причем полномочия, не закреп-
ленные за другими органами, принадлежали Правительству5.

1 сентября 1939 г. гитлеровская Германия напала на Польшу, начав 
тем самым Вторую мировую войну, и оккупировала большую часть 
польских земель. Восточные земли тогдашней Польши, населенные пре-
имущественно украинцами и белорусами и отошедшие к Польше после 
польско-советской войны 1920 г., по тайной договоренности Советского 
Союза с Германией были заняты советскими войсками и присоединены 
к Советской Украине и Советской Белоруссии (Виленская область была 
передана Литве)6. 

Во Франции сформировалось польское Правительство в изгнании, 
которое после поражения Франции летом 1940 г. переехало в Великоб-
ританию. На территории Польши были созданы подпольные органы 
эмигрантского правительства, руководившие сопротивлением оккупан-
там. Эмигрантскому правительству подчинялась созданная в подполье 
в 1942 г. Армия крайова (Армия страны), а кроме того, в составе войск 
западных участников антигитлеровской коалиции на различных фронтах 
сражались польские части. 

Однако силы сопротивления были в политическом отношении не-
однородны, что стало заметно после нападения Германии на СССР в 
июне 1941 г. и особенно после разрыва в 1943 г. отношений эмигрант-
ского правительства с Советским Союзом. Советское руководство стало 
поддерживать ту часть сил сопротивления, которая ориентировалась на 
создание в будущем прокоммунистического режима в стране. Эти силы 
создали в подполье Армию людову (Народную армию). На советско-гер-
манском фронте действовали две польские армии, сражавшиеся вмес-
те с Советской Армией и в ходе освобождения страны объединившие-
ся в единое Войско польское. Последнее подчинялось образованному в 
1944 г. Польскому комитету национального освобождения, который на 
освобожденной от оккупантов территории осуществлял правительствен-
ные функции и в конце 1944 г. был преобразован во Временное прави-
тельство. На основе решений Ялтинской конференции СССР, США и 
Великобритании (февраль 1945 г.) было образовано Временное прави-
тельство национального единства, в состав которого вошли некоторые 
деятели эмигрантского правительства. Правительство национального 
единства получило международное признание. Впрочем, «пришельцы» 

5  Zob.: Ю. Бардах, Б. Леснодорский, М. Пиетрчак, История государства и права 
Польши, Москва 1980.

6  Zob.: Ф. Зуев, Польша 1918–1939 годов, Москва 1950.
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из Лондона были вскоре из него удалены, и Польша начала под советс-
ким давлением движение к социализму7. 

Первоначально признавалось, что в стране восстанавливается дейс-
твие Мартовской Конституции 1921 г., за некоторыми исключениями (на-
пример, на основании проведенного референдума был упразднен Сенат). 
В феврале 1947 г. были приняты Декларация прав и свобод и вторая так 
называемая Малая Конституция – Конституционный закон о структуре 
и компетенции высших органов Польской Республики. Законодательная 
власть по этому закону принадлежала однопалатному Законодательному 
сейму. Он образовывал из своего состава постоянно действующий орган 
– Государственный совет (Rada Państwa – буквально: Совет государства), 
председатель которого являлся Президентом Республики. Правительс-
тво формировалось на основе парламентского большинства, а его фи-
нансовая деятельность контролировалась Верховной палатой контроля, 
которая также образовывалась Законодательным сеймом. Ряд положений 
Конституции 1921 г. сохранял при этом свое действие.

В 1950 г. была устранена прежняя система местного управления и 
самоуправления и заменена по советскому примеру системой „местных 
органов единой государственной власти” – формально выборных наци-
ональных советов, почти все полномочия которых осуществлялись их 
постоянно действующими президиумами. 

В послевоенные годы в стране была ликвидирована политическая оп-
позиция. Безраздельно правящей партией стала партия коммунистов – 
Польская объединенная рабочая партия (ПОРП), под руководством кото-
рой действовали две „подручные” партии – Объединенная крестьянская 
партия и Демократическая партия. Следует отметить, что коммунисти-
ческий режим в Польше, хотя и имел многие признаки тоталитаризма, 
был менее жестким, чем в СССР, ГДР и большинстве других социалис-
тических стран. Польским коммунистам не удалось коллективизировать 
сельское хозяйство, ликвидировать частный сектор в торговле и мелкой 
промышленности, подмять католическую церковь, под влиянием кото-
рой находилось более 80% населения. 

Свое политическое господство ПОРП оформила юридически, органи-
зовав принятие Законодательным сеймом 22 июля 1952 г. новой Консти-
туции Польского государства, получившего название Польская Народная 
Республика (ПНР). 

Конституция 1952 года была написана по образцу Конституции СССР 
1936 года8. Декларировались основные права, свободы и обязанности 
граждан, в первую очередь экономические, социальные и культурные. В 

7  Zob.: Ф. Зуева (ред.), Краткая история Польши, Москва 1993.
8  Б.А. Страшун (ред.), Конституционное…, dz. cyt., s. 632.
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Конституции не говорилось о частной собственности, но гарантирова-
лась охрана личной собственности граждан и индивидуальной собствен-
ности крестьян, ремесленников и кустарей9.

Ликвидировалось разделение властей, верховным органом и выра-
зителем воли трудящихся города и деревни объявлялся Сейм. Предус-
матривалась подчиненность Cейму судебных органов и прокуратуры. 
Сейм также назначал и отзывал Правительство. В период между сесси-
ями Сейма его замещал Государственный совет, в том числе имевший 
право издавать декреты, обладающие силой закона. Состав Верховного 
суда определялся Государственным советом, судьи назначались сроком 
на пять лет.

В 1976 году была принята новая редакция Конституции. Подход к опи-
санию прав и свобод граждан и положения о верховных органах власти 
не претерпели серьезных изменений10. В Конституции был закреплен 
принцип руководящей роли Польской объединенной рабочей партии.

От социалистического конституционализма 
к демократической Конституции современной 
Польши

В 80-е годы XX века под давлением объединения профсоюзов „Соли-
дарность” появился ряд демократических институтов: Высший админис-
тративный суд, Конституционный трибунал, Государственный трибунал, 
Уполномоченный по гражданским правам11. Из подчинения Правитель-
ству была выведена Верховная палата контроля. В Конституцию были 
внесены положения о референдуме.

После апрельской конституционной реформы 1989 года был восста-
новлен Сенат. Однако Сейм продолжал считаться „верховным органом 
государственной власти”. Сейм и Сенат составили Национальное собра-
ние. Вводился пост Президента, избираемого Национальным собранием 
на 6 лет. Президент должен был контролировать соблюдение конститу-
ции. Он подписывал законы, принятые Сеймом и Сенатом, и имел право 
отлагательного вето (преодолевалось 2/3 голосов в Сейме)12. Наиболее 
важные акты Президента требовали заверения Председателем Совета 
министров, Президент имел исключительное право представления кан-
дидатуры председателя.

9  Tamże, s. 633.
10  Tamże. 
11  Tamże, s. 634.
12  Tamże, s. 635.
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Председатель Совета министров предлагал Сейму кандидатуры ми-
нистров. Сейм утверждал кандидатуры при согласии Президента, но мог 
отказать в назначении. Если кандидатуры не назначались в течение трех 
месяцев, президент мог распустить Сейм. Конституцией также вводился 
принцип несменяемости судей13.

Как и в сталинской Конституции, раздел об основных правах и обя-
занностях граждан помещался после разделов, определявших организа-
цию власти, и начинался с провозглашения экономических, социальных 
и культурных прав – права на труд, понимаемого как право на получение 
работы с оплатой по количеству и качеству труда, права на отдых, права 
на охрану здоровья и на помощь в случае болезни или потери трудоспо-
собности. Примечательно, что отношения собственности регулировались 
не в данном разделе Конституции, а во втором ее разделе, посвященном 
общественно–экономическому строю, где гарантировалась охрана инди-
видуальной собственности крестьян, ремесленников и кустарей и лич-
ной собственности граждан (ст. 12, 13). О частной собственности речи не 
было, ибо она считалась основой эксплуатации человека человеком. 

В отношении политических прав, записанных в Конституции в тра-
диционном наборе, обращает на себя внимание, что гражданам право на 
объединение в организации обеспечивалось государством в целях разви-
тия политической, социальной, хозяйственной и культурной активности 
только „трудящихся города и деревни”, а все политические и иные объ-
единения граждан должны были быть только общественными органи-
зациями трудящихся (ст. 72). Из личных прав провозглашались только 
неприкосновенность личности и жилища и тайна переписки. 

Типичным для всех социалистических конституций, включая Кон-
ституцию ПНР, было возложение на граждан таких обязанностей, как 
обязанности соблюдать социалистическую дисциплину труда, беречь и 
укреплять общественную собственность, проявлять бдительность по от-
ношению к врагам нации, строго сохранять государственную тайну. 

31 декабря 1989 г. была принята новая редакция Конституции. Из на-
звания государства было убрано слово „Народная”, исключена идеологи-
зированная Преамбула, объединены первые два раздела о политическом 
и социально-экономическом строе, имевшие 19 статей, в один, состояв-
ший из восьми статей. Из Конституции были выброшены всякие упоми-
нания о социализме и почти вся связанная с этим терминология.

Республика стала определяться как демократическое правовое госу-
дарство, осуществляющее принципы социальной справедливости. Ука-
зывалось, что власть принадлежит нации, которая осуществляет ее через 

13  Tamże.
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своих представителей в Сейме, Сенате и национальных советах, а также 
путем референдума, а политические партии объединяют граждан на при-
нципах добровольности и равенства в целях влияния демократическими 
методами на формирование государственной политики. Гарантирова-
лись собственность, ее наследование и свобода хозяйственной деятель-
ности. Прокуратура была подчинена министру юстиции, который стал 
осуществлять функции Генерального прокурора. 

Следующая существенная конституционная реформа состоялась в 
марте 1990 г. Были исключены полномочия Президента в отношении 
национальных советов и был полностью изменен текст раздела о мест-
ной власти, который урегулировал основы территориального самоуправ-
ления, определенного как основная форма публичной жизни в общине 
(гмине). Это означало ликвидацию выборной власти на уровне воеводс-
тва. Общинные представительные органы стали называться просто со-
ветами. 

В сентябре 1990 г. подвергся изменению конституционный статус 
Президента Республики: основная новелла заключалась в установлении 
прямых выборов Президента, срок полномочий которого был уменьшен 
до пяти лет. В декабре первым всенародно избранным Президентом стал 
лидер „Солидарности” Л.Валенса, который принял символы власти из 
рук Р. Качоровского – эмигрантского Президента довоенной республи-
ки, подчеркнув тем самым нелегитимность социалистической власти, 
существовавшей в Польше с 1944 г. 

Стремление принять новую Конституцию Польского государства про-
явилось сразу же, и в 1989 г. уже была образована Конституционная комис-
сия с тем, чтобы можно было принять новую Конституцию к 200-летию 
первой Конституции, однако острая борьба политических сил затянула 
этот процесс на восемь лет, вследствие чего Польша приняла новую Кон-
ституцию предпоследней из постсоциалистических стран: сегодня лишь 
Венгрия сохраняет Конституцию, формально датируемую еще 1949 г. 

1989 год показал необходимость дальнейших изменений существую-
щей Конституции, а также принятие новой. 23 апреля 1992 г. был принят 
Конституционный закон о взаимных отношениях между законодательной 
и исполнительной властью Польской Республики, а также территориаль-
ном самоуправлении (Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 
r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym) или Малая конс-
титуция – Основной закон Польской республики в 1992–1997 годах. Доку-
мент имел важное значение для развития польского конституционализма14.

14  Таmże, s. 637.
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Документ объявлял о прекращении (за некоторым исключением) 
действия Конституции 1952 года. Сохраняли действие старые положе-
ния об основах политического и экономического строя, о правах и свобо-
дах граждан, об устройстве судебной власти, о порядке внесения в кон-
ституцию изменений и некоторые другие. Закон также предусматривал 
принятие новой Конституции Сеймом и Сенатом15.

С 1989 г. велась работа по подготовке новой Конституции, которая 
завершилась через 8 лет. Составы Конституционной комиссии, форми-
ровавшиеся Национальным собранием после каждых выборов, в 1993 и 
1994 гг. получали по семь конституционных проектов, подготовленных 
различными политическими силами.

Новая Конституция была принята Национальным собранием 2 апре-
ля 1997 г. (451 голос „за” и 40 голосов „против”), а 25 мая утверждена 
референдумом (56,8% голосов против 43,2% при всего 38,9% участия 
избирателей), результаты которого Верховный суд 15 июля признал 
действительными. На следующий день Конституция была подписана 
Президентом и вступила в силу 17 октября того же года. Таким образом, 
в польской конституционной истории было принято, начиная с 1791 г., 
девять конституционных актов.

Конституционный образ Республики Польша
Конституция Республики Польша 1997 года состоит из Преамбулы и 

243 статей, объединенных в 13 разделов, включая последний – „Переход-
ные и заключительные предписания”. Она подразделяет граждан на тех, 
кто верит в Бога как источник правды, справедливости, добра и красоты, 
и тех, кто не разделяет этой веры, но уважает подобные универсальные 
ценности как возникающие из иных источников (Преамбула Конститу-
ции).

Действующая Конституция Польши при довольно традиционном на-
боре норм и принципов дает конституционный образ страны. Можно 
указать на следующие штрихи конституционного образа современной 
Польши.

Первый штрих. Она открывается Преамбулой, в которой, в частнос-
ти, отмечается, что Третья республика продолжает наилучшие традиции 
Первой и Второй республик и памятует „о горьком опыте времен, когда 
основные свободы и права человека были в нашей Отчизне попраны”. 
Конституция в Преамбуле определяется „как основные законы для го-
сударства, опирающиеся на уважение свободы и справедливости, взаи-
модействие властей, общественный диалог, а также на принцип допол-

15  Таmże.



159

Профессор Тадеуш Бодио и польская конституция глазами узбекского юриста

нительности, укрепляющий правомочия граждан и их сообществ”. При-
нцип дополнительности (субсидиарности), выведенный из христианско-
го социального учения, означает, что применительно к экономическим и 
социальным проблемам общество имеет приоритет перед государством, 
которое призвано оказывать помощь там, где местные сообщества не 
способны решать проблемы самостоятельно.

Второй штрих. Конституция Республики Польша 1997 г. закрепляет:
–  во-первых, характер польской государственности как демократи-

ческой и правовой, осуществляющей принципы социальной спра-
ведливости;

–  во-вторых, форму государства в виде парламентско-президентской 
республики;

–  в-третьих, принцип разделения властей;
–  в-четвертых, политический, идеологический плюрализм;
–  в-пятых, широкий круг личных, политических, экономических, со-

циальных и культурных прав и свобод;
–  в-шестых, статус двухпалатного Национального собрания, состоя-

щего из сейма и сената;
–  в-седьмых, унитарную природу государства (в стране 12 воеводств, 

307 уездов и большое число низовых административно-территори-
альных единиц – волостей).

Конституция провозглашается верховным правом Республики Поль-
ша, ее предписания применяются непосредственно (ст. 8).

Третий штрих. В Конституции Польши 1997 г. подчеркнуто, что ис-
точником прав и свобод человека и гражданина является естественное 
и неотчуждаемое достоинство человека. Оно нерушимо, а его уважение 
и охрана являются обязанностью публичных властей (ст. 30 Конститу-
ции Польши).

Конституционные нормы гарантируют широкий круг личных, по-
литических, экономических, социальных и культурных прав и свобод. 
Однако на первое место законодатель ставит личные права и свободы. 
Среди них: 

–  правовая охрана жизни (ст. 38); 
–  право на личную неприкосновенность и личную свободу (ч. 1 ст. 

41); 
–  право на справедливое и открытое рассмотрение дела без необос-

нованной задержки компетентным, независимым и беспристраст-
ным судом (ч. 1 ст. 45); 

–  право на правовую охрану частной, семейной жизни, чести и доб-
рого имени, а также на принятие решений о своей личной жизни 
(ст. 47); 
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–  право на свободу и охрану тайны коммуникаций (ст. 49); 
–  право на неприкосновенность жилища (ст. 50);
–  право на свободу передвижения, выбор места жительства и пребы-

вания (ст. 52). 

Четвертый штрих. В качестве интересной особенности Конституции 
Польши 1997 г. следует отметить весьма оригинальный, хотя и неболь-
шой (всего восемь статей), раздел III „Источники права”, который, как и 
предыдущий, посвященный свободам, правам и обязанностям человека 
и гражданина, напоминает изложение в форме конституционных статей 
учебника конституционного права. Надо признать, однако, что четкое 
определение в данном разделе иерархии нормативных актов и процедур 
введения их в действие должны способствовать упорядочению нормот-
ворчества различных органов власти и усилению режима законности. 
Примечательно, что постановления Совета Министров и приказы его 
председателя и министров обязывают только подчиненные им организа-
ционные единицы и не могут служить основанием решений в отношении 
граждан, юридических лиц и иных субъектов. 

Пятый штрих. Ядро современной системы польского права состав-
ляет демократическая Конституция 1997 г. Согласно ст. 87 источниками 
общеобязательного права Республики Польша являются: Конституция; 
законы; ратифицированные международные договоры; распоряжения. 

Источниками права на территории деятельности органов, которые их 
издали, являются акты местного права. Ратифицированный междуна-
родный договор после его официального опубликования образует часть 
правопорядка страны и применяется непосредственно, поскольку это не 
поставлено в зависимость от издания закона. 

Распоряжения издаются указанными в Конституции органами на ос-
нове особого уполномочия, содержащегося в законе, и с целью его ис-
полнения. Постановления Совета министров, а также приказы Председа-
теля Совета министров и министров имеют внутренний характер и обя-
зывают только структурные единицы, подчиненные органу, издавшему 
эти акты.

Вопрос о признании роли источника права за обычаем, судебной прак-
тикой, а также доктриной является в польской правовой науке спорным. 
Это роднит польскую правовую систему с узбекской, подчеркивая общие 
черты романо-германской правовой семьи.

Основные отрасли права, как в Польше, так и в Узбекистане схожи. 
Это конституционное право, гражданское право, налоговое право, уго-
ловное право, семейное право, трудовое право и другие отрасли права, 
характерные для романо-германской правовой семьи. В отдельные отрас-
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ли права в Польше развились такие правовые нормы как авторское право, 
право средств массовой информации, коммерческое право, что отражает 
особенности демократического развития Польши за последнее время. 

Шестой штрих. Польская правовая система представляет собой раз-
деление частного права на гражданское право и торговое право. Особен-
ностью правовой системы Польши, можно считать вступление Польши 
в Европейский союз. 13 декабря 2002 года на заседании Совета Евро-
пы в Копенгагене переговоры Польши о принятии в ЕС были окончены 
(одновременно с остальными государствами-кандидатами). Логическим 
последствием окончания переговоров было подписание 16 апреля 2003 г. 
Афинской декларации. После ее ратификации Польша и 9 остальных го-
сударств 1 мая 2004 г. вошли в состав членов Европейского союза. Поль-
ша стремится играть активную роль в Европейском Союзе. При этом сле-
дует отметить наднациональный характер Европейских правовых норм.

К функциональным принципам относятся принцип верховенства пра-
ва и принцип прямого действия. Принцип верховенства права Европей-
ского Союза означает приоритет норм права Европейского Союза над 
нормами национального законодательства государств-членов. Правовые 
нормы национального права государств-членов не должны противоре-
чить нормам права Европейского Союза. Указанный принцип распро-
страняется не только на учредительные договоры Европейского союза, 
но и на ряд других нормативных актов Европейского союза. Гарантом 
соблюдения данного принципа выступает Европейский суд. 

Принцип прямого действия права Европейского Союза означает не-
посредственное применение права Европейского Союза на территории 
государств-членов. Для вступления в силу норм Европейского права нет 
необходимости в их трансформации в национальный правопорядок. 

Седьмой штрих. В последнее время в развитии мирового конституци-
онализма заметна тенденция к относительно целостному регулированию 
в конституциях общественных отношений, связанных с публичными фи-
нансами, чему стали посвящаться специальные главы или разделы кон-
ституций. Пошла по этому пути и новая Конституция Республики Поль-
ша, в которую включен раздел Х „Публичные финансы”, состоящий из 
12 статей и, среди прочего, регулирующий основы статуса Польского 
Национального Банка. 

Восьмой штрих. В Конституции Польши 1997 г. специальный раздел XI 
устанавливает три вида исключительного положения:

–  военное положение;
–  чрезвычайное положение;
–  положение стихийного бедствия (последнее представляет собой 

конституционную новеллу).
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Это также можно считать достижением польского конституционного 
опыта, поскольку здесь объем возможных ограничений демократических 
начал публичной жизни тесно увязан с принципиально различающимися 
между собой фактическими ситуациями. 

Девятый штрих Конституции Польши 1997 г. можно усмотреть в том, 
что последний раздел XIII, содержащий переходные и заключительные 
предписания, довольно подробен и позволяет обеспечить плавный пе-
реход от предыдущего конституционного регулирования к новому, хотя 
некоторые сроки и представляются излишне большими. 

Десятый штрих. Форму правления в Польше по ныне действующей 
Конституции можно охарактеризовать как смешанную, или полупре-
зидентскую, республику. Правительство ответственно перед Сеймом и 
нуждается в его доверии, но Президент избирается гражданами и имеет 
тем самым независимый от парламента мандат. Однако объем полномо-
чий Президента сокращен по сравнению с Малой Конституцией 1992 г., 
и практически законодательная и исполнительная власть функционирует 
по парламентарному типу подобно тому, как это имеет место, например, 
в Австрии или Ирландии. 

Одиннадцатый штрих. Основные принципы территориального ус-
тройства Республики содержатся в разделе I Конституции (ст. 15, 16), 
а подробнее оно урегулировано в разделе VII. Согласно Конституции 
1997 г., территориальное устройство призвано обеспечить децентрали-
зацию публичной власти. Жители каждой единицы основного террито-
риального деления – общины (гмины), а также иной установленной за-
коном единицы образуют в силу права самоуправляющееся сообщество. 
Конституция гарантирует права единиц территориального самоуправле-
ния. 

Что же касается высших единиц территориального деления – вое-
водств, то для них Конституция самоуправления не предусматривает. 
Сказано, что представителем Совета Министров в воеводстве является 
воевода, порядок назначения и отзыва и сфера деятельности которого 
определяются законом. В период разработки Конституции вносились 
предложения о восстановлении уездов (поветов) в качестве промежу-
точного звена между общиной и воеводством, которые существовали до 
реформы территориального деления в первой половине 1970-х гг., одна-
ко решение этого вопроса было отнесено на усмотрение законодателя. 
В июне-июле 1998 г. законами восстановлены уезды как самоуправляю-
щиеся сообщества и введено самоуправление в воеводствах. 

Двенадцатый штрих. Раздел I Конституции Польши 1997 г. „Респуб-
лика” довольно обширен (29 статей) и содержит основные принципы 
организации государства и общества и их взаимоотношений. Здесь сле-
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дует прежде всего отметить характеристику Республики Польша как об-
щего блага всех граждан, как демократического правового государства, 
осуществляющего принципы социальной справедливости, как единого 
государства. Конституция определена как верховное право Республики, 
и конституционные предписания, если в ней не постановлено иного, 
подлежат непосредственному применению. Устройство Республики ос-
новано на разделении и равновесии законодательной, исполнительной и 
судебной властей. Определены задачи Вооруженных Сил, их политичес-
кая нейтральность и гражданская подконтрольность. Установлены офи-
циальный язык, символы государства и его столица. 

Тринадцатый штрих. Провозглашена свобода создания и деятель-
ности институтов гражданского общества – политических партий, иных 
добровольных объединений и фондов, средств массовой информации. 
Допускается профессиональное и иное самоуправление, которое не мо-
жет нарушать свободу осуществления профессий и ограничивать сво-
боду хозяйственного предпринимательства. Республика охраняет брак, 
семью, материнство и родительство, причем брак характеризуется в Кон-
ституции как союз именно женщины и мужчины. В Конституции при-
нципиально урегулированы отношения между государством и церквами 
или иными вероисповедными союзами на основе равноправия и авто-
номии последних, взаимной независимости и взаимодействия на благо 
человека и на общее благо. 

Четырнадцатый штрих. В качестве основы экономического устройс-
тва Республики Конституция определяет социальную рыночную эконо-
мику, опирающуюся на свободу хозяйственной деятельности, частную 
собственность, а также солидарность, диалог и сотрудничество социаль-
ных партнеров. В основе аграрного устройства лежит семейное хозяйс-
тво. Труд охраняется государством. 

Пятнадцатый штрих. Обширен раздел II Конституции (57 статей), ре-
гулирующий свободы, права и обязанности человека и гражданина. Он 
включает шесть подразделов: общие принципы, личные свободы и пра-
ва, политические свободы и права, экономические, социальные и куль-
турные свободы и права, средства охраны свобод и прав, обязанности. 
Следует отметить, что в ряде статей этого раздела, особенно в подразде-
ле об экономических, социальных и культурных свободах и правах, под-
час фиксируются не субъективные права, подлежащие судебной защите, 
а задачи публичных властей в данной сфере, которые обязательны, но 
не могут служить основанием для каких-либо конкретных юридических 
претензий отдельных лиц. 

В этом разделе следует отметить прежде всего положение ч. 2 ст. 31, 
согласно которому никого нельзя принуждать делать то, к чему право его 
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не обязывает. Обратить особое внимание стоит и на формулировку ст. 38: 
„Республика Польша обеспечивает каждому человеку правовую охрану 
жизни”. Католическая церковь в период разработки Конституции доби-
валась конституционного запрещения абортов, и, хотя ей это не удалось, 
приведенная формулировка при широком истолковании понятия „чело-
век” все же может послужить основанием для осуществления такого за-
прета законодательным путем. 

Шестнадцатый штрих. Традиционно большинство населения – като-
лики, и католическая церковь занимает весомые позиции в общественной 
и культурной жизни. Однако в действующей Конституции провозглашен 
светский характер государства (ст. 25, 53). Свобода религии предполага-
ет свободу вероисповедания, принятие религии по собственному осоз-
нанному выбору, свободное отправление религиозных обрядов и испол-
нение религиозных правил. Примечательно, что в преамбуле к Конститу-
ции сказано о „культуре, коренящейся в христианском наследии народа и 
общечеловеческих ценностях”, об „общественном диалоге”.

Установлены конституционные права и свободы, обеспечивающие 
свободу выражения взглядов, получения и распространения информа-
ции, свободу объединения в политические партии, профсоюзы и другие 
организации. Традиционно профсоюзы пользуются большим влиянием.

Вышеперечисленные штрихи образуют в совокупности конституци-
онный образ современной демократической Польши. 

Республика Польша – конституционное 
государство

Разделы IV–VI, VIII и IX Конституции 1997 года регулируют систе-
му государственных органов Республики Польша. Конституция 1997 г. 
закрепила базовый принцип разделения властей и модель „смешанной” 
(парламентско-президентской) республики. Согласно основным нор-
мам, государственный строй основывается на разделении и равновесии 
законодательной, исполнительной и судебной власти. Законодательную 
власть осуществляют сейм и сенат, исполнительную – Президент и Со-
вет министров, а судебную – суды и трибуналы (ст. 10 Конституции 
Польши).

Состоящий из 31 статьи раздел об органах законодательной власти 
именуется „Сейм и Сенат”. Это самостоятельные палаты польского пар-
ламента. Они, заседая совместно, образуют Национальное собрание Рес-
публики. Нижняя палата – Сейм – включает 460 депутатов, избираемых 
по мажоритарно-пропорциональной системе. Верхняя палата – Сенат – 



165

Профессор Тадеуш Бодио и польская конституция глазами узбекского юриста

состоит из 100 сенаторов. Срок полномочий палат – четыре года. Актив-
ное избирательное право по выборам в парламент – 18 лет. Пассивное 
избирательное право по выборам в Сейм предоставляется с 21 года, в 
Сенат – с 30 лет. Кандидатов в депутаты и сенаторы могут выдвигать 
как политические партии, так и избиратели. По законодательству Поль-
ши нельзя одновременно быть кандидатом или членом Сейма и Сената. 
Действительность (легитимность) парламентских и президентских вы-
боров подтверждает Верховный суд Польши. Палаты самостоятельны и 
заседают раздельно. Действует принцип свободного депутатского ман-
дата.

Многие важные законодательные и организационно-контрольные пол-
номочия находятся в ведении Сейма. Его депутаты выбирают из своего 
состава Маршала Сейма (Председателя палаты) и вице-маршалов (за-
местителей председателя палаты). Рабочие органы – постоянные комис-
сии. Традиционно формируется не менее 20 подобных комиссий. Сейм 
может также образовывать следственные и чрезвычайные комиссии.

Подробно регламентированы процедуры трех чтений законопроек-
та. Законодательная инициатива принадлежит депутатам, Сенату, Пре-
зиденту Республики и Совету министров. Предусмотрен институт на-
родной законодательной инициативы. Сейм принимает законы простым 
большинством голосов в присутствии не менее половины законного 
числа депутатов, если Конституция не предусматривает иное большинс-
тво. Закон, принятый нижней палатой, Маршал Сейма передает Сенату. 
Последний в течение 30 дней со дня передачи закона может принять его 
без изменений, принять поправки или отклонить в целом. Если Сенат 
в течение 30 дней со дня передачи закона не примет соответствующего 
постановления, закон считается принятым в редакции Сейма. Предсе-
датель этой палаты по окончании законодательной процедуры в парла-
менте представляет принятый закон Президенту для подписания. Глава 
государства подписывает закон в течение 21 дня со дня представления. 

Важными полномочиями обладает Верховная контрольная палата, яв-
ляющаяся высшим органом государственного контроля и подчиняюща-
яся Сейму. Она контролирует деятельность органов правительственной 
администрации, Национального банка, государственных юридических 
лиц, иных структур с точки зрения ее законности, экономичности, целе-
сообразности и добросовестности. Председатель Верховной контроль-
ной палаты назначается Сеймом с согласия сената на шесть лет и может 
быть назначен повторно только один раз.

С парламентом взаимодействует омбудсмен – Защитник гражданских 
прав, который стоит на страже свобод и прав человека и гражданина. 
Он назначается Сеймом с согласия Сената сроком на пять лет. Защит-
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ник гражданских прав самостоятелен в своей деятельности, независим 
от других государственных органов и ответственен только перед нижней 
палатой. 

К органам государственного контроля и охраны права относится так-
же Всепольский совет радиовещания и телевидения. Он призван стоять 
на страже свободы слова, права на информацию, а также публичного ин-
тереса в электронных средствах массовой информации. Члены Всеполь-
ского совета назначаются Сеймом, Сенатом и Президентом Республики.

В современной Польше должность единоличного главы государства 
– Президента – была учреждена в 1989 г., до этого в течение нескольких 
десятилетий существовал коллегиальный глава государства – Государс-
твенный совет ПНР. Президент избирается на основе всеобщих, равных, 
прямых выборов при тайном голосовании сроком на пять лет. Он может 
быть избран повторно только один раз. Главой государства вправе стать 
только польский гражданин, который достиг возраста 35 лет и в полной 
мере пользуется избирательными правами. Избранным признается кан-
дидат, который получил более половины поданных действительных го-
лосов. Если ни один из претендентов не получил требуемого большинс-
тва, то через две недели проводится повторное голосование.

Президент является верховным представителем государства и гаран-
том непрерывности государственной власти. Согласно конституцион-
ным положениям, он „заботится о соблюдении Конституции, стоит на 
страже суверенитета и безопасности государства, а также нерушимости 
и неделимости его территории” (ч. 2 ст. 126).

Президент осуществляет традиционные полномочия: представляет 
Польшу на международной арене; назначает и отзывает польских пол-
номочных представителей в других государствах и при международных 
организациях; принимает верительные и отзывные грамоты послов и 
посланников; предоставляет гражданство и дает согласие на отказ от 
польского гражданства; награждает орденами и медалями, присваивает 
воинские звания; осуществляет помилование и др. Он является верхов-
ным главнокомандующим вооруженными силами. В отношении ряда 
официальных президентских актов действует институт контрасигнату-
ры. Если Президент временно не может исполнять свои обязанности, 
он уведомляет об этом Маршала Сейма, который на ограниченный срок 
принимает на себя обязанности главы государства.

Существенной особенностью конституционного статуса Президента 
Польши является то, что согласно основным нормам (ч. 2 ст. 10 Консти-
туции Польши), исполнительная власть осуществляется Президентом и 
Советом министров, а не только Правительством, как в ряде зарубежных 
стран.
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Совет министров является высшим органом исполнительной власти 
и осуществляет традиционные полномочия этой ветви власти. В поль-
ской конституционной доктрине действует презумпция полномочий 
Правительства, т.е. его ведению подлежат все вопросы, не закрепленные 
за другими государственными органами и органами местного самоуп-
равления (ч. 2 ст. 146 Конституции Польши). Правительство состоит из 
председателя, вице-председателя, министров, председателей комитетов.

Председатель и вице-председатель могут выполнять также функции 
министра. В 1996 г. принят Закон об организации и порядке работы Со-
вета министров.

Правительство формируется совместно Президентом и Сеймом. Гла-
ва государства назначает Председателя Совета министров и по его пред-
ложению – министров. Вновь назначенный Председатель Совета ми-
нистров должен в течение 14 дней представить Сейму программу своей 
деятельности и получить вотум доверия депутатов. Для получения во-
тума доверия необходимо добиться абсолютного большинства голосов. 
Предусмотрен также конструктивный вотум недоверия правительству, 
характерный для ряда стран Европы.

Глава Правительства обязан заявить об отставке Совета министров 
на первом заседании вновь избранного Сейма. Члены Совета министров 
несут перед Сеймом солидарную ответственность за деятельность Пра-
вительства.

Судебная власть принадлежит судам и трибуналам. Правосудие осу-
ществляют Верховный суд, общие, административные, военные суды. 
Высшей судебной инстанцией является Верховный суд Польши, кото-
рому подсудны все дела, за исключением дел, рассмотренных Государс-
твенным трибуналом. Последний представляет собой специальный го-
сударственный судебный орган для суда над высшими должностными 
лицами, включая президента Республики. Органом, осуществляющим 
конституционный контроль (надзор), является Конституционный трибу-
нал, который, однако, не рассматривается как орган, осуществляющий 
правосудие (ст. 188–197 Конституции).

Суды и трибуналы характеризуются в разделе VIII Конституции как 
власть, обособленная и независимая от других властей. Этот раздел со-
стоит из подразделов: суды, Конституционный Трибунал, Государствен-
ный Трибунал. В первом из этих подразделов определены основы стату-
са таких органов, как Верховный Суд, Высший Административный Суд 
(впервые поднят на конституционный уровень), а также Всепольский 
Судебный Совет. 

Наконец, в разделе IX, озаглавленном „Органы государственного кон-
троля и охраны права”, урегулированы основы статуса Верховной Пала-
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ты Контроля, Уполномоченного по Гражданским Правам и Всепольского 
Совета Радиовещания и Телевидения, которым посвящены соответс-
твующие подразделы. Превращение статуса последнего из указанных 
органов в конституционный институт – примечательная особенность, 
которую действующая польская Конституция восприняла от предшест-
вующей Конституции.

Поправки принимаются Национальным собранием-парламентом, для 
чего необходимо получить 2/3 голосов в сейме и абсолютное большинс-
тво в сенате. Возможно проведение конституционного референдума. В 
связи с участием Польши в процессах европейской интеграции в 2006 
г. была принята поправка к Конституции, разрешившая экстрадировать 
польских граждан по европейскому ордеру на арест.
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Komisje śledcze w systemie 
politycznym Federacji 
Rosyjskiej

Wprowadzenie

W państwach poradzieckich różne formy przywództwa politycznego są 
konfrontowane z pytaniem o ich efektywność1, w tym rozliczalność. 

W tym kontekście, w nawiązaniu do państw współczesnych, można odwołać się 
do środków kontroli parlamentarnej, a wśród nich – do komisji śledczych. Są one 
powoływane do zbadania określonych zdarzeń mających istotne społeczne zna-
czenie2. W Federacji Rosyjskiej śledztwo parlamentarne jest stosunkowo nowym, 
a zarazem uważanym za ważny3, instrumentem kontroli parlamentarnej. Regulu-
jąca je ustawa o śledztwie parlamentarnym Zgromadzenia Federalnego Federacji 
Rosyjskiej została podpisana przez prezydenta 27 grudnia 2005 roku4. Niemniej 
jednak, niezależnie od stosunkowo nowego ustawowego, całościowego5 uregulo-

1  Szeroko na ten temat zob.: T. Bodio, Przywództwo i transformacja polityczna, „Studia 
Politologiczne” 2001, nr 5.

2  А. Козлов, Институт парламентского контроля в Российской Федерации 
и государствах Центральной и Восточной Европы: сравнительно-правовое исследование, 
Москва 2011, s. 110.

3  Л. Нудненко, Л. Тхабисимова, Конституционные основы парламентского 
контроля за деятельностью Правительства Российской Федерации, „Юридический 
вестник Самарского университета” 2018, t. 4, nr 4, s. 32.

4  Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ О парламентском расследо-
вании Федерального Собрания Российской Федерации (с изм.), „Российская газета” от 
29 декабря 2005 г., № 294.

5  А. Колмакова, Л. Морова, w: Д. Миронов (red.), Законодательная (представительная) 
власть: история и современность, Якутск 2006, s. 265; Е. Якимова, Правовое регулирование 
института парламентских расследований в Российской Федерации, Иркутск 2010, s. 4.
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wania ustroju komisji śledczej, instytucja parlamentarnych komisji śledczych 
ma w Rosji długą tradycję6.

Do 1993 roku prawo najwyższego organu przedstawicielskiego do utwo-
rzenia komisji śledczych i rewizyjnych miało konstytucyjne umocowanie. 
Zgodnie z art. 51 Konstytucji ZSRR z 5 grudnia 1936 roku Rada Najwyższa 
ZSRR powoływała komisje śledcze i rewizyjne w dowolnej sprawie. Insty-
tucje i funkcjonariusze publiczni byli zobowiązani wykonywać żądania tych 
komisji oraz przedstawiać im niezbędne materiały i dokumenty. Przepisy te 
zostały utrwalone w Konstytucji ZSRR z 7 października 1977 roku. Zgodnie 
z jej art. 119, Rada Najwyższa ZSRR miała prawo powoływać komisje śled-
cze, rewizyjne i inne w dowolnej sprawie, gdy uznawała to za niezbędne.

Na początku lat 90. XX w. prawo powoływania komisji śledczych zostało 
rozszerzone na każdą z izb Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej. W prakty-
ce radzieckiej komisje śledcze nie miały większego znaczenia7. Od 1936 roku 
do lat 80. XX w. nie powołano ani jednej komisji śledczej8. Wiązało się to 
z faktem, że w ZSRR nie przywiązywano znaczenia do funkcji kontrolnej 
parlamentu. Dodatkowo, chociaż formalnie Rada Najwyższa była przedsta-
wicielskim organem władzy państwowej, to w praktyce pełniła drugorzędną 
funkcję9. Miano bowiem na uwadze, że nawet pozornie prowadzone śledztwa 
parlamentarne mogłyby ujawnić materiał źródłowy obrazujący stan stosun-
ków społecznych w państwie, co nie byłoby pożądane10.

Ten stan rzeczy uległ istotnej zmianie w okresie powstawania Federacji 
Rosyjskiej11. W związku z sytuacjami kryzysowymi dochodziło do powo-
ływania komisji śledczych mających na celu zbadanie motywów, przebiegu 

6  А. Спиридонов, Парламентский контроль в Российской Федерации. Научно-
практическое пособие, Москва 2011, s. 14.

7  Д. Трошев, Парламентские расследования как форма контроля федерального соб-
рания Российской Федерации за деятельностью федеральных органов государственной 
власти, Москва 2008, s. 62; Е. Коровникова, Контрольная функция Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Москва 2007, s. 183.

8  Е. Якимова, Правовое регулирование…, dz. cyt., s. 39.
9  А. Автономов, Парламентский контроль, [w:] И. Степанов, Т. Хабриева (red.), 

Парламентское право России, Москва 1999, s. 184; Е. Коврякова, Парламентский кон-
троль: зарубежный опыт и российская практика, Москва 2005, s. 171; Р. Караев, Кон-
ституционно-правовые формы парламентского контроля за исполнительной властью 
в  Российской Федерации, Ростов-на-Дону 2005, s. 161–162; А. Козлов, Институт парла-
ментского контроля…, dz. cyt., s. 62.

10  Zob.: А. Спиридонов, Институт парламентских расследований в Российской 
Федерации: конституционно-правовое исследование, Москва 2008, s. 74–75.

11  Т. Архипова, Е. Малышева, Современная организация государственных учреждений 
России, Moskwa 2006, s. 285; Е. Вандышева, А. Сунгуров, Контрольная функция парламен-
та: парламентские комиссии по расследованию и счетные палаты, „Вестник Томского 
государственного университета. Философия. Социология. Политология” 2015, nr 3, s. 65.
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i następstw konkretnych kryzysów12. Na przykład w 1989 roku Rada Najwyż-
sza ZSRR powołała komisję do ustalenia i wyjaśnienia przyczyn i następstw 
wydarzeń, do których doszło 9 kwietnia 1989 roku w Tbilisi13. Powołano ko-
misję śledczą ds. politycznej i prawnej oceny radziecko-niemieckiej umowy 
o nieagresji z 1939 roku14. Śledztwa parlamentarne były również prowadzone 
na poziomie Rosyjskiej FSRR. Wśród nich na uwagę zasługują: śledztwo do-
tyczące odbudowy wsi uralskich15, śledztwo prowadzone przez utworzoną we 
wrześniu 1991 roku komisję Rady Najwyższej Rosyjskiej FSRR ds. zbadania 
przyczyn i okoliczności zamachu stanu w ZSRR 19–21 sierpnia 1991 roku16, 
śledztwo dotyczące zbadania zdarzeń z 23 lutego 1992 roku w Moskwie17 czy 
śledztwo parlamentarne dotyczące zbadania starć, do których doszło 1 maja 
1993 roku w Moskwie18.

Chociaż do 2005 roku prawodawca rosyjski nie przewidywał powoływa-
nia parlamentarnych komisji śledczych, niemniej jednak tak w doktrynie19, 
jak w praktyce nie było wątpliwości, że Duma Państwowa jest kompetentna 
formować komisje nadzwyczajne w celu zbadania konkretnej, ważnej dla 
niej sprawy, tj. komisje o cechach właściwych dla komisji śledczej. Istniała 
również możliwość utworzenia komisji parlamentarnej Zgromadzenia Fe-
deralnego, w skład której wchodzili przedstawiciele zarówno Dumy Pań-

12  Д. Трошев, Парламентские расследования…, dz. cyt., s. 63; А. Козлов, Институт 
парламентского контроля…, dz. cyt., s. 62–63.

13  Постановление СНД СССР от 24.12.1989 № 978-1 По докладу комиссии, 
образованной первым Съездом народных депутатов СССР, по расследованию событий, 
имевших место в городе Тбилиси 9 апреля 1989 года, http://www.ussrdoc.narod.ru/ussr-
doc_narod/usr_16095.htm [dostęp: 12.03.2021].

14  Постановление СНД СССР от 24.12.1989 № 979-1 О политической и правовой 
оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года, http://www.ussrdoc.
narod.ru/ussrdoc_narod/usr_16096.htm [dostęp: 12.03.2021].

15  Постановление ВС РСФСР от 01.03.1991 О результатах депутатского расследова-
ния фактов заключения соглашения между российскими организациями и иностранными 
фирмами, http://www.ussrdoc.narod.ru/ussrdoc_narod/usr_18299.htm [dostęp: 12.03.2021].

16  Постановления Президиума ВС РСФСР от 21 октября 1991 г. № 1786-I О работе 
временной комиссии для парламентского расследования причин и обстоятельств 
государственного переворота в СССР, http://ips.pravo.gov.ru/?doc_itself=&backlink=1&
&nd=102014085&&page=1&rdk=0#I0 [dostęp: 12.03.2021].

17  Постановление Верховного Совета РФ 05 марта 1992 г. № 2454-I О назначении 
депутатского расследования по поводу событий, происшедших 23 февраля 1992 года 
в городе Москве, http://base.garant.ru/6317934/ [dostęp: 12.03.2021].

18  Постановление Верховного Совета РФ 06 мая 1993 г. № 4928-I О проведении 
депутатского расследования причин и обстоятельств событий на демонстрации 1 мая 
1993 года в городе Москве, http://sbornik-zakonov.ru/246487.html [dostęp: 12.03.2021].

19  Zob.: Р. Караев, Конституционно-правовые формы парламентского контроля…, 
dz. cyt., s. 162; А. Спиридонов, Институт парламентских расследований…, dz. cyt., s. 91 
i nast.; А.К. Соболева, Принцип разделения властей, [w:] А. Медушевский (red.), Основы 
конституционного строя России: двадцать лет развития, Москва 2013, s. 105.
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stwowej, jak też Rady Federacji. Powołanie takiej wspólnej komisji miało 
miejsce 20 września 2004 roku. Wówczas w Radzie Federacji utworzono 
Parlamentarną komisję ds. zbadania przyczyn i okoliczności dokonania aktu 
terrorystycznego w mieście Biesłan (Republika Osetii Północnej – Alania) 
1–3 września 2004 roku20. Do udziału w jej pracach zaproszono Dumę Pań-
stwową.

Komisje śledcze w Dumie Państwowej 
i ich podstawy prawne

W Dumie Państwowej I kadencji aktywnie korzystano z prawa powoływa-
nia komisji śledczych. Przedmiotem śledztwa parlamentarnego stały się kwe-
stie wywołujące rezonans społeczny21. Z punktu widzenia realizacji polityki 
państwa, ważne było powołanie komisji ds. zbadania przyczyn i okoliczności 
wydarzeń z września–października 1993 roku22, komisji ds. zbadania przyczyn 
i okoliczności powstania sytuacji kryzysowej w Republice Czeczeńskiej23, 
komisji ds. sprawdzenia przestrzegania prawa przez specjalne pododdziały 
organów spraw wewnętrznych i wewnętrznych wojsk Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej i przez specjalne pododdziały Federalnej 
Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej24. Od wagi podnoszonych spraw 
należy jednak oddzielić efekty aktywności danych komisji. Wyniki działalno-
ści większości z nich były mało konkluzywne25.

20  Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 22 сентября 2004 г. № 956-IV ГД О Парламентской комиссии по расследо-
ванию причин и обстоятельств совершения террористического акта в городе Беслане 
Республики Северная Осетия – Алания 1–3 сентября 2004 года, „Собрание законодатель-
ства РФ” 2004, nr 39, s. 3835.

21  А. Спиридонов, Парламентский контроль…, dz. cyt., s. 63.
22  Комиссия по расследованию причин и обстоятельств событий сентября – 

октября 1993 года, http://www.politika.su/fs/gd1km.html [dostęp: 12.03.2021].
23  Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации от 13 января 1995 г. № 452-I ГД О Комиссии Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации по расследованию причин и обстоятельств возник-
новения кризисной ситуации в Чеченской Республике, http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb
=100&issid=1001995005000&docid=25 [dostęp: 12.03.2021].

24  Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации от 07 июня 1995 г. № 831-1 ГД O Комиссии Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по проверке соблюдения законодательства Российской 
Федерации спецподразделениями органов внутренних дел и внутренних войск Минис-
терства внутренних дел Российской Федерации и спецподразделениями Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, http://docs.cntd.ru/document/901109685 
[dostęp: 12.03.2021].

25  А. Спиридонов, Институт парламентских расследований…, dz. cyt., s. 101–102.
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Śledztwa parlamentarne cieszyły się popularnością w Dumie Państwo-
wej II kadencji. Ich rysem znamiennym była dyferencjacja przedmiotu kon-
troli26. Przede wszystkim była to komisja ds. analizy wyników prywatyzacji 
w latach 1992–1996 i odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za jej 
negatywne rezultaty27. W sposób systemowy podjęła ona badanie prawidło-
wości przeprowadzanej prywatyzacji. W efekcie wskazała na liczne naru-
szenia przepisów prawa w procesie prywatyzacji, jak również na potrzebę 
modyfi kacji organizacji administracji rządowej. Oprócz komisji badającej 
istotę procesu prywatyzacji Duma Państwowa powołała komisje do zbada-
nia określonych postępowań prywatyzacyjnych. Taką komisją była powołana 
21 lutego 1996 roku komisja Dumy Państwowej ds. kontroli przebiegu pry-
watyzacji spółki Norylski Nikiel S.A. i zbadania wywołanych przez to prob-
lemów społeczno-gospodarczych28. W rezultacie przeprowadzonych prac ko-
misja uznała za konieczne, aby rząd powrócił do odgrywania aktywnej roli 
w zarządzaniu państwowym pakietem akcji spółki Norylski Nikiel. Uznała 
za celowe zakazać przeniesienia całości lub części pakietu akcji przypisa-
nych państwu, a także jego „rozwodnienia” w ramach kolejnych emisji akcji. 
Komisja wezwała rząd, aby postrzegał spółkę Norylski Nikiel w kontekście 
zapewnienia bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej i nie dopuścił 
do zarządzania nią przez przedstawicieli innych państw lub spółki zagranicz-
ne. Oprócz rekomendacji dotyczących bezpośrednio spółki Norylski Nikiel, 
komisja Dumy Państwowej przedstawiła również rekomendacje o znaczeniu 
systemowym, warunkujące rządową politykę gospodarczą. Wezwała rząd do 
zapewnienia niezbędnych ram prawnych i instytucjonalnych dla zaprzestania 
sprzedawania przez państwo akcji strategicznie ważnych podmiotów, mają-
cych kluczowe znaczenie dla zapewnienia normalnego funkcjonowania go-
spodarki, sfery społecznej, jak również obrony państwa, i wykorzystywania 
różnych form efektywnego zarządzania majątkiem państwowym, bez jego 
sprzedawania.

26  А. Спиридонов, Парламентский контроль…, dz. cyt., s. 64.
27  Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации от 09 февраля 1996 г. № 66-II ГД O Комиссии Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по анализу итогов приватизации в 1992–1996 го-
дах и ответственности должностных лиц за ее негативные результаты, http://pravo.
gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=102039982&page=1&rdk=0#I0 [dostęp: 
12.03.2021].

28  Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 21.02.1996 г. № 102-II ГД О ходе приватизации РАО „Норильский никель” 
и вызванных этим социально-экономических проблемах и о создании Комиссии Государс-
твенной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по проверке хода прива-
тизации РАО „Норильский никель” и рассмотрению вызванных этим социально-эконо-
мических проблем, http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1001996010000&docid
=4086 [dostęp: 13.03.2021].
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Inną komisją odnoszącą się do prowadzonej przez rząd prywatyzacji 
przedsiębiorstw była komisja ds. analizy i zbadania zgodności z prawem 
Federacji Rosyjskiej trybu, warunków, rezultatów i następstw aukcji sprze-
daży pakietów akcji spółki akcyjnej Swiaźinwest, spółki akcyjnej Tiumień-
ska Kompania Naftowa, spółki akcyjnej Sibnieft i spółki akcyjnej Norylski 
Nikiel29.

Na kolejną grupę komisji nadzwyczajnych powołanych do zbadania okre-
ślonej sprawy w Dumie Państwowej II kadencji składały się komisje badające 
fakty naruszenia obowiązującego ustawodawstwa. Wśród nich należy wska-
zać komisję ds. zbadania faktów udziału funkcjonariuszy publicznych orga-
nów władzy państwowej Federacji Rosyjskiej i organów władzy państwowej 
podmiotów Federacji Rosyjskiej w działalności korupcyjnej30, a także komisję 
ds. zbadania okoliczności użycia siły wobec pokojowej manifestacji studen-
tów w Jekaterynburgu31. 

W Dumie Państwowej III kadencji przeprowadzono tylko jedno śledztwo 
parlamentarne: w 2000 roku w sprawie walki z korupcją32. Ograniczenie licz-
by prowadzonych śledztw parlamentarnych trzeba wiązać z faktem konsolida-
cji politycznej, jaka w tym czasie nastąpiła w rosyjskim systemie politycznym. 
W miejsce chwiejnej, szukającej wsparcia różnych grup interesów, faktycznie 
niezdolnej do kontrolowania aktywności rządu prezydentury Borysa Jelcyna, 
do władzy doszedł prezydent Władimir Putin potrafi ący sprawnie zarządzać 
administracją rządową.

29  Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 12 сентября 
1997 г. № 1697-II ГД О создании Комиссии ГД по анализу и проверке соответствия зако-
нодательству РФ порядка, условий, результатов и последствий проведенных аукционов 
по продаже пакетов акций и открытого акционерного общества „Связьинвест” и  Рос-
сийского акционерного общества „Норильский никель”, а также действий должност-
ных лиц, принимавших участие в организации и проведении этих аукционов, http://docs.
cntd.ru/document/9042802 [dostęp: 13.03.2021].

30  Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 19.03.1997 № 1253-II ГД О Комиссии Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по проверке фактов участия должностных лиц орга-
нов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в коррупционной деятельности, http://sbornik-zakonov.
ru/208156.html [dostęp: 13.03.2021].

31  Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 22.05.1998 № 2501-II ГД О Комиссии Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по изучению обстоятельств применения насилия в от-
ношении мирной студенческой манифестации в городе Екатеринбурге, „Собрание зако-
нодательства РФ” , 8 июня 1998 г., nr 23, s. 2496.

32  Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 10.03.2000 г. № 164-III ГД О Комиссии Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по борьбе с коррупцией, http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtm
l?nb=100&issid=1002000012000&docid=37 [dostęp: 13.03.2021].
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Podobnie było w Dumie Państwowej IV kadencji. W trakcie jej trwania 
utrwalano trend odnotowany w Dumie Państwowej III kadencji – śledztwa 
parlamentarne tak w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym nie odgrywa-
ły istotniejszej roli. W tej kadencji Dumy działalność swoją kontynuowała 
komisja ds. walki z korupcją, jak również została powołana komisja ds. zba-
dania przyczyn i okoliczności popełnienia aktu terrorystycznego w Biesłanie 
1–3 września 2004 roku33.

W świetle przedstawionego wywodu można stwierdzić, że niezależnie od 
braku całościowej prawnej regulacji śledztwa parlamentarnego, rosyjskiej 
praktyce parlamentarnej znane było przeprowadzanie śledztw parlamentar-
nych. Obejmowały one nie tylko fakty i okoliczności dotyczące władzy wy-
konawczej i jej funkcjonariuszy, ale także inne zdarzenia istotne dla Dumy 
Państwowej. Doświadczenia komisji nadzwyczajnych dały asumpt do wypra-
cowania kompleksowej regulacji prawnej powoływania i działalności komisji 
śledczej.

Śledztwa parlamentarne są prowadzone na podstawie przepisów Konstytu-
cji Federacji Rosyjskiej, ustawy federalnej z 27 grudnia 2005 roku o śledztwie 
parlamentarnym Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej34, kodeksu 
postępowania karnego Federacji Rosyjskiej z 18 grudnia 2001 roku35, uchwa-
ły Dumy Państwowej z 22 stycznia 1998 roku o regulaminie Dumy Państwo-
wej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej36, jak również regula-
minów prac uchwalanych przez Dumę Państwową na potrzeby konkretnych 
postępowań.

Cele śledztwa parlamentarnego
Prawodawca rosyjski ustanowił system celów prowadzenia śledztwa par-

lamentarnego. Głównym z nich jest ochrona konstytucyjnie gwarantowa-
nych praw i wolności człowieka i obywatela37. Kolejnym jest sprawowanie 
przez izby Zgromadzenia Federalnego kontroli nad działalnością rządu, wy-
konawczych organów władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej, 
organów państwowych niebędących organami władzy państwowej, a także 
organów samorządu terytorialnego. Śledztwo parlamentarne ma umożliwić 

33  Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 22.09.2004 г. № 156-IV ГД О Парламентской комиссии по расследованию при-
чин и обстоятельств совершения террористического акта в городе Беслане Республики 
Северная Осетия – Алания 1–3 сентября 2004 года, http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=
100&issid=1002004039000&docid=50 [dostęp: 13.03.2021].

34  http://duma.consultant.ru/page.aspx?854434 [dostęp: 13.03.2021].
35  http://www.rg.ru/2001/12/22/upk-dok.html [dostęp: 13.03.2021].
36  http://www.duma.gov.ru/about/regulations [dostęp: 13.03.2021].
37  А. Спиридонов, Институт парламентских расследований…, dz. cyt., s. 22.
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identyfi kację przyczyn i warunków wystąpienia zdarzeń i okoliczności, które 
posłużyły za motyw jego przeprowadzenia, ma informować o nich społe-
czeństwo, jak również ma pomóc w likwidacji przedmiotowych przyczyn 
i warunków.

Parlamentarne komisje śledcze są powoływane tylko do sprawdzenia dzia-
łalności obiektu kontroli w celu ustalenia przyczyn i warunków wystąpienia 
zdarzeń i okoliczności, które posłużyły za motyw przeprowadzenia śledztwa 
parlamentarnego, tj. zbadania zdarzeń związanych z faktami istotnego lub 
masowego naruszenia gwarantowanych konstytucyjnie wolności i praw czło-
wieka i obywatela, okoliczności związanych z powstaniem nadzwyczajnych 
sytuacji o technicznym charakterze, okoliczności związanych z negatywny-
mi następstwami sytuacji nadzwyczajnych o charakterze przyrodniczym lub 
technicznym. Oznacza to, że obszar przeprowadzania śledztwa parlamentar-
nego jest istotnie ograniczony. Jego zredukowanie ma ustrojowe uzasadnienie 
i wynika z rodzajowego zróżnicowania realizowanej przez Dumę Państwową 
funkcji kontrolnej. Składają się na nią różne środki kontroli parlamentarnej, 
które trzeba odróżniać od siebie i stosować odpowiednie w zależności od kon-
kretnego stanu faktycznego, w szczególności że nie przyjmują one wobec sie-
bie alternatywnego znaczenia, czyli że nie można swobodnie jednego środka 
kontroli parlamentarnej zastępować innym.

Skład komisji śledczej
W skład komisji śledczej wchodzą wyłącznie deputowani do Dumy Pań-

stwowej oraz członkowie Rady Federacji. Każda z izb parlamentarnych wy-
biera po połowie członków komisji oraz współprzewodniczącego komisji 
śledczej. Liczbę członków komisji izby parlamentarne ustalają w momen-
cie konstytuowania konkretnej komisji śledczej, w zależności od potrzeb38. 
Wskazówką odnoszącą się do liczebności komisji śledczej jest powiązanie 
przez ustawodawcę jej składu z frakcyjnością Dumy Państwowej39. Wzgląd na 
zachowanie zasady pluralizmu politycznego sprawia, że oprócz zachowania 
parytetu między Dumą Państwową a Radą Federacji40, przy wyborze człon-
ków komisji śledczej ma zastosowanie zasada równości wszystkich frakcji 
obecnych w Dumie Państwowej41. W skład komisji śledczej mają wchodzić 
w równej liczbie przedstawiciele wszystkich frakcji parlamentarnych. Tym 

38  Д. Трошев, Парламентские расследования…, dz. cyt., s. 110.
39  Е. Якимова, Правовое регулирование…, dz. cyt., s. 121.
40  Н. Петухова, Парламентский контроль в системе народного представительства 

Российской Федерации, Москва 2017, s. 81.
41  Podobny wymóg nie jest przewidziany w stosunku do członków wybieranych przez 

Radę Federacji.
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samym liczba członków komisji śledczej powinna być wielokrotnością liczby 
frakcji obecnych w Dumie Państwowej.

Ważnym zagadnieniem składającym się na kwestię powoływania składu 
osobowego komisji śledczej jest bierna legitymacja parlamentarzysty zgłasza-
nego na jej członka. Wobec kandydatów (podobnie jak wobec kandydatów na 
członków komitetów i komisji izb Zgromadzenia Federalnego) prawodawca 
nie formułuje żadnych wymagań o charakterze merytorycznym. O ile w spo-
sób pozytywny ustawodawca nie określił cech członków komisji śledczej, 
o tyle ustalił, jakich cech nie mogą oni mieć42. W celu unikania konfl iktu in-
teresów, członkiem komisji nie może być osoba będąca uczestnikiem zdarzeń 
badanych przez komisję śledczą. Z podobnego powodu wyłączone jest człon-
kostwo w komisji parlamentarzysty pozostającego w związku małżeńskim 
z osobą lub będącego krewnym osoby, która jest uczestnikiem zdarzeń bada-
nych przez komisję śledczą. W skład komisji śledczej nie może wejść osoba 
pozbawiona immunitetu parlamentarnego lub wobec której – w odpowiedniej 
izbie Zgromadzenia Federalnego – toczy się postępowanie w sprawie pozba-
wienia immunitetu parlamentarnego.

Dyrektywę osobistego niezaangażowania parlamentarzysty w badaną spra-
wę ustawodawca łączy z dyrektywą politycznej reprezentatywności komisji 
śledczej. Sama w sobie podkreśla ona polityczność działania komisji śledczej 
jako organu powoływanego przez izby parlamentarne, tj. organu sensu stricto 
politycznego. Oparcie składu personalnego komisji śledczej na reprezento-
waniu frakcji politycznych powołanych w Dumie Państwowej jest wyrazem 
przyjmowanego przez ustawodawcę założenia, że w komisji śledczej mają 
być obecne, i przez to artykułowane, różne racje partykularne, których nośni-
kiem są poszczególne frakcje deputowanych.

Zasady działania
Zasady działania komisji śledczej są bezpośrednio powiązane z celami 

śledztwa parlamentarnego. Wyrażają jego istotę, charakteryzują legalność 
i demokratyczność przeprowadzanego przedsięwzięcia, poszanowanie 
w nim wolności i praw jednostki. Właściwe określenie zasad śledztwa par-
lamentarnego ma umożliwić osiągnięcie jego celów. Ustawodawca postawił 
na ogólnie przyjęte i powszechnie akceptowane zasady prawa rosyjskiego, 
niewywołujące kontrowersji ani w doktrynie prawa, ani w praktyce jego sto-
sowania. Część z nich (stanowiąca pierwszą grupę) to ogólne zasady prowa-
dzenia śledztwa parlamentarnego, składające się na konstytucyjne podstawy 
ustroju Federacji Rosyjskiej zawarte w konstytucji. Druga grupa to zasady 
specjalne, właściwe śledztwu parlamentarnemu jako specyfi cznej postaci 

42  А. Спиридонов, Институт парламентских расследований…, dz. cyt., s. 133–134.
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działalności kontrolnej. Na nich bazują organizacja i procedura działania 
komisji śledczej43.

Ogólne zasady prowadzenia śledztwa parlamentarnego podlegają dalszym 
podziałom. Wśród nich można wyodrębnić zasady, które nie są bezpośrednio 
wyrażone w aktach normatywnych regulujących procedurę śledztwa parlamen-
tarnego, ale ściśle z nią związane, będące zasadami konstytucyjnymi, których 
przestrzeganie jest obowiązkiem każdego organu władzy publicznej. Są to na-
stępujące zasady: suwerenności narodu, pluralizmu politycznego, niezależności 
komisji śledczej w ramach prowadzenia śledztwa parlamentarnego, podziału wła-
dzy. Druga podgrupa zasad wydzielonych wewnątrz pierwszej grupy to zasady 
zawarte w prawodawstwie dotyczącym procedury śledztwa parlamentarnego, jak: 
praworządność, poszanowanie i przestrzeganie praw i wolności człowieka i oby-
watela, poszanowanie honoru i godności, równości obywateli wobec prawa.

Z kolei do zasad specjalnych prowadzenia śledztwa parlamentarnego za-
licza się następujące: kolegialność, obiektywizm i dokładność, jawność, zu-
pełność, rezultatywność, zasadność, celowość, aktualność, wszechstronność, 
konieczność i wystarczalność44.

Ważną regułą śledztwa parlamentarnego jest niezależność komisji śled-
czej. Ma ona wpływać na efektywność postępowania i zdolność osiągania za-
kładanych w nim celów. Niezależność komisji, połączona z odpowiednio do-
branymi zakresem i środkami działania, pozwala Dumie Państwowej w spo-
sób skuteczny kontrolować działalność organów od niej zależnych. W ramach 
prowadzenia śledztwa parlamentarnego komisja samodzielnie przygotowuje 
i zatwierdza plan jego realizacji. Ustala w nim jego główne kierunki, zagadnie-
nia, które mają zostać rozpatrzone w trakcie śledztwa parlamentarnego, krąg 
osób przewidzianych do przesłuchania. Komisja samodzielnie, bez ingerencji 
innych organów władzy publicznej, prowadzi śledztwo parlamentarne. W tym 
zakresie jej działalność nie może zostać zastąpiona przez inne organy władzy 
publicznej. Z kolei członkowie komisji śledczej są niezależni w stosunku do 
kontrolowanych podmiotów i uczestników śledztwa parlamentarnego.

Przedmiot działania
Ustawodawca rosyjski w rozbudowany sposób określił przedmiot śledztwa 

parlamentarnego. W pierwszej kolejności parlament ustalił, że śledztwu pod-
dane są fakty i okoliczności wywierające negatywne konsekwencje dla społe-
czeństwa i państwa45. Następnie poddał je dookreśleniu. Śledztwu podlegają 

43  Zob.: Д. Трошев, Парламентские расследования…, dz. cyt., s. 72.
44  А. Спиридонов, Институт парламентских расследований…, dz. cyt., s. 30; Д. Тро-

шев, Парламентские расследования…, dz. cyt., s. 72.
45  Zob.: А. Зубарев, Об отражении правоприменительной практики в законодатель-

стве о парламентском расследовании, „Вестник ВГУ. Серия: Право” 2017, № 2, s. 74.
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fakty wywołujące ogromny rezonans, poważne i masowe naruszenia konstytu-
cyjnie gwarantowanych praw i wolności człowieka i obywatela, okoliczności 
związane z wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych o charakterze technicz-
nym oraz okoliczności związane z negatywnymi następstwami sytuacji nad-
zwyczajnych o charakterze katastrof naturalnych i o charakterze technicznym. 
Pojęcie poważnego i masowego naruszenia konstytucyjnie gwarantowanych 
praw i wolności człowieka i obywatela jest pojęciem wartościującym. Rozu-
mie się przez nie bezpośrednie naruszenie prawa człowieka i obywatela po-
przez zastosowanie wobec niego siły fi zycznej lub poprzez moralne znęcanie 
się nad nim, wyrażające oczywisty brak szacunku dla godności osoby ludzkiej 
lub pełne ignorowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka i obywatela.

Śledztwo parlamentarne może dotyczyć każdego zagadnienia leżącego 
w gestii Dumy Państwowej. Nie ma przeszkód prawnych dla jego przeprowa-
dzenia w celu ustalenia i wyjaśnienia stanu faktycznego obejmującego dzia-
łalność ustawodawczą i inną znajdującą się w zakresie kompetencji komite-
tów i komisji Dumy Państwowej, jak np. sprawy związanej z rozpatrywaniem 
rządowego sprawozdania z wykonania budżetu46. Śledztwem parlamentarnym 
można objąć kontrolę efektywności i gospodarczej celowości działalności or-
ganów władzy wykonawczej, jak również przypadki nadużycia stanowiska 
służbowego, niekompetencji urzędników w zakresie podejmowania decyzji 
urzędowych, a także korupcję czy niecelowe wydatkowanie środków budże-
towych47.

Oprócz tzw. pozytywnego wyznaczenia zakresu spraw leżących w gestii 
komisji śledczej, ustawodawca ustalił też, jakie kwestie nie mogą być przez 
nią badane. Śledztwu parlamentarnemu nie podlegają: działalność prezyden-
ta, działalność sądów obejmująca sprawowanie wymiaru sprawiedliwości 
oraz działalność organów śledczych i innych organów przygotowawczych 
prowadzona przez nie na zasadzie przepisów procedury karnej. Komisja nie 
ma więcej kompetencji niż Duma Państwowa. Z tego też powodu śledztwo 
parlamentarne może być prowadzone tylko w zakresie tych zagadnień, które 
dotyczą kompetencji parlamentu48. Przedmiotem śledztwa parlamentarnego 
nie może być ustalenie konkretnych osób jako winnych popełnienia przestęp-
stwa. Jest to w pełni uzasadnione, gdyż ustalenie winy osoby to kompetencja 
sądu, a parlamentarzyści – nawet jako członkowie komisji śledczej – nie na-
bywają kompetencji sędziowskich49.

46  Е. Макаренко, Государственный контроль за исполнением федерального бюдже-
та в Российской Федерации: конституционно-правовые основы, Москва 2003, s. 130.

47  Zob.: Е. Коровникова, Контрольная функция…, dz. cyt., s. 189.
48  М. Демидов, Парламентский финансовый контроль в России: правовые аспекты 

функционирования и проблемы реализации, Москва 2011, s. 72.
49  А. Спиридонов, Парламентский контроль…, dz. cyt., s. 110.
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Ustawodawca ustanowił zamknięty wykaz faktów i okoliczności, które 
mogą się stać przedmiotem śledztwa parlamentarnego (tzw. pozytywne umo-
cowanie przedmiotu prac komisji śledczej), oraz sformułował ograniczenia 
co do przedmiotu takiego śledztwa (tzw. negatywne umocowanie przedmio-
tu prac komisji śledczej). Dzięki zastosowanej technice legislacyjnej nie po-
winno dochodzić do kontrowersji przy wyznaczaniu przedmiotu konkretnego 
śledztwa parlamentarnego. 

Przeprowadzenie śledztwa parlamentarnego
Śledztwo parlamentarne jest postępowaniem stadialnym50. Rozpoczyna je 

zgłoszenie wniosku o wszczęcie dochodzenia parlamentarnego. Może je sfor-
mułować co najmniej 1/5 ustawowego składu deputowanych lub co najmniej 
1/5 ustawowego składu członków Rady Federacji. Powinni określić w nim 
fakty i okoliczności podlegające śledztwu parlamentarnemu, jak również uza-
sadnić potrzebę i możliwość jego przeprowadzenia. Szczególnym inicjatorem 
śledztwa parlamentarnego jest Pełnomocnik ds. Praw Człowieka w Federa-
cji Rosyjskiej. Może wnioskować o powołanie komisji śledczej w zakresie 
wszystkich zdarzeń, które mogą być przedmiotem śledztwa parlamentarne-
go51. Wszystkie wnioski wymagają akceptacji obu izb parlamentarnych.

Po zgłoszeniu wniosku odbywa się decydowanie w sprawie wszczęcia 
śledztwa. Decyzję podejmują obie izby Zgromadzenia Federalnego. Kwestia 
poparcia wniosku o przeprowadzenie śledztwa jest rozpatrywana na posie-
dzeniu odpowiedniej izby Zgromadzenia Federalnego w ciągu 15 dni od jego 
złożenia. Izba Zgromadzenia Federalnego, która podjęła uchwałę o poparciu 
inicjatywy wszczęcia śledztwa parlamentarnego oraz o składzie odpowiedniej 
części komisji, niezwłocznie przekazuje przedmiotową uchwałę drugiej z izb 
Zgromadzenia Federalnego, która w ciągu 15 dni od dnia podjęcia wskazanej 
uchwały rozpatruje wniosek o wszczęcie śledztwa parlamentarnego i o skła-
dzie odpowiedniej części komisji. Jeśli zaś wniosek został złożony w okre-
sie międzysesyjnym, to decyzja jest podejmowana w ciągu 7 dni od zebrania 
się izby parlamentarnej na sesję zwyczajną. Decyzja jest podejmowana bez-
względną większością głosów ustawowego składu odpowiednio deputowa-
nych do Dumy Państwowej i członków Rady Federacji.

50  Е. Якимова, Правовое регулирование…, dz. cyt., s. 70.
51  Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 277-ФЗ О внесении изменений в ста-

тью 7 Федерального закона „О статусе члена Совета Федерации и статусе депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации” и статью 
6 Федерального закона „О парламентском расследовании Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации”, http://base.garant.ru/190404/#ixzz6p1UBh1FI [dostęp: 13.03.2021].
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Tryb pracy komisji śledczej
Komisja śledcza została wyposażona w kompetencje, które pozwalają jej 

z sukcesem przeprowadzić śledztwo parlamentarne. Dysponuje kompleksem 
narzędzi umożliwiających zbadanie zleconego przez izby parlamentarne za-
gadnienia i sformułowanie wniosków służących wzrostowi efektywności sto-
sowania wzorców i zasad konstytucyjnych. Żeby osiągnąć ten cel, komisja 
śledcza może wykorzystywać w swojej pracy różne środki działania. Do pla-
nu pracy komisji deputowani mogą włączyć wszystkie te kwestie, które ich 
zdaniem wymagają wyjaśnienia. Przyjęty sposób postępowania pozwala par-
lamentarzystom samodzielnie prowadzić śledztwo parlamentarne, kształtując 
jego dynamikę stosownie do stwierdzonych potrzeb.

Komisja może otrzymywać od rządu Federacji Rosyjskiej, innych federal-
nych organów państwowych, organów władzy podmiotów Federacji, organów 
samorządu terytorialnego, instytucji i organizacji kopie dokumentów związa-
nych z przedmiotem śledztwa parlamentarnego, jak również informacje nie-
zbędne do jego przeprowadzenia. Może wzywać – w celu przesłuchania – funk-
cjonariuszy publicznych dysponujących wiedzą o faktach i okolicznościach 
interesujących komisję. W podobnym celu może zapraszać obywateli mających 
szczególną wiedzę lub informacje służące śledztwu parlamentarnemu.

Zwraca uwagę specyfi ka trybu prowadzenia przesłuchań parlamentarnych. 
Jest ona odmienna od trybu prac zwykłego komitetu Dumy Państwowej. Dla 
ważności posiedzenia komisji śledczej niezbędny jest udział w nim co naj-
mniej 2/3 pełnego składu członków komisji. Ustanowienie podwyższonego 
kworum jest związane ze szczególną ważnością przedmiotu śledztwa i wolą 
prawodawcy co do reprezentatywności zapadających w tym postępowaniu 
decyzji52.

Cechą znamienną trybu postępowania komisji śledczej jest jego teleolo-
giczne ukierunkowanie. Efektywność działania oraz zdolność zrealizowania 
zleconego przez Dumę Państwową i Radę Federacji zadania kontrolnego 
sprawiają, że komisja po zebraniu się przede wszystkim przygotowuje i za-
twierdza plan pracy. Ustala w nim główne kierunki śledztwa parlamentarnego, 
kwestie, które należy podczas niego rozpatrzyć, określa terminy zakończenia 
najważniejszych etapów śledztwa parlamentarnego (zgromadzenia informa-
cji, oceny i usystematyzowania informacji, przygotowania sprawozdania koń-
cowego). Komisja planuje krąg osób, które będą wezwane na jej posiedzenia 
w celu przesłuchania na okoliczność interesujących ją faktów. Ustaleniu pod-
legają także wykaz poleceń dla członków komisji i terminy ich wypełnienia. 
Od jakości opracowanego planu pracy komisji śledczej w znacznym stopniu 
zależą przebieg jej prac i jakość uzyskanego efektu działania.

52  Zob.: Е. Якимова, Правовое регулирование…, dz. cyt., s. 132.
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Efekty działania
Powoływanie komisji śledczej oznacza, że merytorycznym celem jej dzia-

łania jest zbadanie i wyjaśnienie określonego zjawiska i na tej podstawie sfor-
mułowanie rekomendacji co do postępowania w przyszłości. Istotne są za-
równo warstwa opisu analizowanego zjawiska, jak i wypracowane w związku 
z nim wnioski. W szczególności, bez rzetelnej analizy trudno komisji śled-
czej sformułować wartościową rekomendację. Zgodnie z konstytucyjną zasa-
dą podziału władzy, komisja śledcza – w odróżnieniu od organów wymiaru 
sprawiedliwości – nie rozstrzyga kwestii popełnienia deliktu prawnego przez 
określone osoby. Nie może nikogo pociągnąć do odpowiedzialności prawnej. 
Może się ona wypowiadać na okoliczność winy indywidualnie określonych 
osób, ale bez konsekwencji prawnych czy to dla innych organów władzy pub-
licznej, czy też dla osób objętych jej wypowiedzią.

Komisja śledcza kończy prace sporządzeniem sprawozdania z działalności. 
Podejmuje je większością co najmniej 2/3 swojego pełnego składu. Sprawo-
zdanie jest kierowane do Dumy Państwowej i Rady Federacji. W sprawozda-
niu komisja formułuje wnioski co do badanych faktów i okoliczności. Kiedy 
stwierdza, że w zakresie badanych zdarzeń obowiązujące rozwiązania prawne 
są dysfunkcjonalne, to powinna wskazać, na czym polegają nieprawidłowo-
ści. Choć nie dysponuje inicjatywą ustawodawczą, to władna jest przedłożyć 
wnioski legislacyjne, propozycje przyjęcia aktów normatywnych służących 
usunięciu przyczyn i następstw stwierdzonych nieprawidłowości. Sama zaś 
konkretyzacja rekomendacji legislacyjnych musi nastąpić w odrębnym postę-
powaniu prawotwórczym przeprowadzonym odpowiednio w Zgromadzeniu 
Federalnym bądź w innym organie właściwym kompetencyjnie.

W sprawozdaniu z prac komisji śledczej mogą zostać zawarte wnioski do-
tyczące kwestii personalnych. Stwierdzenie przez nią zaistnienia zdarzeń nie-
pożądanych ewokuje pytanie o odpowiedzialność osób, których działanie (bez-
czynność) komisja oceniła negatywnie. Przeświadczenie komisji o popełnieniu 
przestępstwa, będące efektem przeprowadzonego śledztwa parlamentarnego, 
powinno ją skłonić do wystąpienia do właściwego organu ścigania o podjęcie 
postępowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niewyczerpują-
cych znamion przestępstwa, komisja występuje z wnioskiem o podjęcie odpo-
wiedzialności politycznej bądź dyscyplinarnej. Zarazem jednak, choć komisja 
śledcza nie powinna unikać analizy motywu odpowiedzialności personalnej, 
to nie została prawnie wyposażona w prawo złożenia wniosku o wotum nieuf-
ności, tym bardziej że prawu rosyjskiemu nie jest znane indywidualne wotum 
nieufności członka federalnej egzekutywy. Komisja powinna natomiast pod-
nieść wątek odpowiedzialności prawnej lub politycznej uczestnika badanych 
zdarzeń winnego zachowań nieaprobowanych przez nią.
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Obie izby Zgromadzenia Federalnego rozpatrują i zatwierdzają sprawozda-
nie z prac komisji śledczej, tj. dokonują oceny, czy wykonała ona powierzone 
jej zadanie zbadania określonej sprawy. Robią to w ciągu jednego miesiąca. 
Sprawozdanie komisji śledczej uznaje się za zaakceptowane, jeżeli głosowała 
za nim ponad połowa członków Rady Federacji i ponad połowa deputowa-
nych do Dumy Państwowej.

Sposób postępowania Dumy Państwowej i Rady Federacji ze sprawozda-
niem komisji śledczej jest ściśle skorelowany z faktem, że to izby parlamen-
tarne powołują komisję do zbadania określonej sprawy. W związku z tym 
komisję śledczą trzeba traktować jako organ pomocniczy izb Zgromadzenia 
Federalnego. Funkcjonuje ona w zakresie określonym przez obie izby parla-
mentu i w celu wykonania wyznaczonego przez nie zadania. Specyfi ką pro-
wadzonej przez komisję śledczą działalności jest to, że nie są kompetentne 
do jej wykonywania ani Duma Państwowa, ani Rada Federacji. Nie są wład-
ne zastąpić w działaniu komisji śledczej. To komisja, i tylko ona, prowadzi 
śledztwo parlamentarne i w rezultacie jego przeprowadzenia ustala tożsamość 
badanego zdarzenia. Wynik swojej pracy przedkłada mocodawcy, tj. Dumie 
Państwowej i Radzie Federacji. Skoro izby Zgromadzenia Federalnego wy-
znaczają komisji śledczej zakres spraw do zbadania, to w następstwie przed-
stawienia przez nią sprawozdania ze swojej działalności obie izby władne są 
dokonać oceny przedłożonego materiału. Czynią to z politycznego punktu 
widzenia. Wypracowaniu oceny służą dyskusje plenarne, jaka odbywają się 
zarówno w Dumie Państwowej, jak i w Radzie Federacji. Jej osią jest refl eksja 
na temat efektywności pracy wykonanej przez komisję śledczą, w jakim za-
kresie prawidłowo wykonała ona powierzone zadanie, tj. zbadała przekazaną 
sprawę i sformułowała adekwatne do przeprowadzonych ustaleń wnioski.

Gdy izby Zgromadzenia Federalnego aprobują sprawozdanie komisji śled-
czej, to swoje stanowisko w tej sprawie wyrażają w postaci uchwały danej izby. 
Poprzez uchwałę izby stwierdzają, że komisja śledcza wykonała powierzone 
jej zadanie i tym samym może zostać rozwiązana, przy czym samo zakoń-
czenie śledztwa parlamentarnego i rozwiązanie komisji śledczej prawodawca 
wiąże z innym zdarzeniem, a mianowicie z przekazaniem – zatwierdzonego 
przez izby Zgromadzenia Federalnego – sprawozdania z działalności komisji 
śledczej prezydentowi i rządowi. Gdy ocena jest dla komisji kierunkowo po-
zytywna, ale nie ma zgody izb parlamentarnych na poszczególne ustalenia ko-
misji, wówczas Duma Państwowa i Rada Federacji są kompetentne wezwać 
komisję śledczą do poprawienia określonych partii sprawozdania. Nie aprobu-
jąc sprawozdania komisji, powinny wskazać odpowiednio kierunek i zakres 
czynności, które trzeba dodatkowo wykonać. Należy je na tyle precyzyjnie 
określić, aby organ pomocniczy izb Zgromadzenia Federalnego nie miał wąt-
pliwości, które partie sprawozdania ze śledztwa parlamentarnego i dlaczego 
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zostały odrzucone, czego oczekuje się od komisji w bieżącym etapie postępo-
wania, tj. jakie czynności i na jaką okoliczność mają zostać wykonane.

Jeżeli sprawozdanie końcowe komisji śledczej nie zostało zatwierdzone 
przez co najmniej jedną z izb Zgromadzenia Federalnego, to działalność ko-
misji ulega zakończeniu. Ani Duma Państwowa, ani Rada Federacji nie są 
kompetentne, aby zlecić komisji wykonanie określonych czynności, których 
przeprowadzenie czyniłoby, że śledztwo parlamentarne byłoby komplet-
ne i efektywne. Przyjęty sposób postępowania skorelowany jest z faktem, 
że uprzednio izba parlamentarna mogła wezwać komisję śledczą do korek-
ty przedłożonego sprawozdania. Całkowite zatem odrzucenie sprawozdania 
komisji pozwala wnioskować, że między stanowiskami zajmowanymi przez 
komisję i przez izbę parlamentarną zachodzi niemożliwa do zniwelowania 
przepaść, że izba Zgromadzenia Federalnego odrzuca istotę ustaleń śledztwa 
parlamentarnego. Wobec powyższego, nieracjonalne byłoby kontynuowanie 
prac komisji śledczej i podejmowanie próby wypracowania stanowiska ak-
ceptowalnego przez izbę parlamentarną53.

Konieczność uzyskania zgody obu izb Zgromadzenia Federalnego dla 
przyjęcia sprawozdania komisji śledczej koresponduje z faktem, że powołanie 
komisji jest wyrazem woli Dumy Państwowej i Rady Federacji, a nie dowol-
nej z izb parlamentarnych. Ten warunek efektywnego zakończenia śledztwa 
parlamentarnego należy traktować jako istotny czynnik ograniczający znacze-
nie komisji śledczej dla kontroli parlamentarnej. Tak jak trudno ją powołać, 
tak równie trudno w sposób pozytywny zakończyć jej pracę. To sprawia, że 
w sprawach istotnych dla państwa Dumie Państwowej może brakować sfor-
malizowanych środków efektywnego działania54.

Zatwierdzone przez izby Zgromadzenia Federalnego sprawozdanie z dzia-
łalności komisji śledczej jest przekazane prezydentowi, rządowi, jak również 
zostaje podane do wiadomości publicznej poprzez jego zamieszczenie w sie-
ci Internet. Może być także przedłożone innym federalnym organom władzy 
państwowej, organom władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej, 
Prokuratorowi Generalnemu i odpowiednim organom władzy lokalnej.

Sprawozdanie komisji śledczej podlega obowiązkowemu rozpatrzeniu na po-
siedzeniu rządu, jak również rozpoznaniu przez inne organy władzy publicznej, 
którym na mocy przepisów ustawy zostało przekazane. Musi to być wykonane 
w ciągu jednego miesiąca, licząc od dnia otrzymania sprawozdania. O podję-
tych, w celu wykonania sprawozdania, decyzjach organy władzy publicznej nie-
zwłocznie informują izby Zgromadzenia Federalnego. Obowiązku rozpatrzenia 
sprawozdania komisji śledczej nie można utożsamiać z obowiązkiem prawnym 
jego wykonania. Jego istotą jest ustosunkowanie się do ustaleń komisji śledczej, 

53  Tamże, s. 149.
54  М. Демидов, Парламентский финансовый контроль…, dz. cyt., s. 75.
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ale czy ustalenia te zostaną zaaprobowane i przetworzone w akty stosowania 
prawa, tego ustawodawca nie przesądza i pozostawia uznaniu federalnego rządu 
i innych adresatów sprawozdania końcowego komisji śledczej.

Sprawozdanie komisji śledczej samo w sobie nie jest prawnie wiążące55 
i jako takie w praktyce jest banalizowane56, niemniej jednak biorąc pod uwa-
gę fakt, że jego sporządzenie jest poprzedzone procesem badawczym komisji, 
w istotny sposób powinno kształtować decyzje Dumy Państwowej i Rady Fe-
deracji. Cechą charakterystyczną śledztwa parlamentarnego jest bowiem ana-
lizowanie i ocenianie mających miejsce zdarzeń, działalności organów władzy 
publicznej, funkcjonariuszy publicznych, tj. pozyskiwanie wiedzy dotyczącej 
kluczowych obszarów aktywności organów władzy publicznej, na podstawie 
której powinno dochodzić do wypracowania decyzji parlamentarnych. Tym-
czasem izby Zgromadzenia Federalnego rzadko tworzą komisje śledcze, jak 
również – co podkreśla się w literaturze zagadnienia – także ich działalność nie 
jest w dużym stopniu aktywna, a rezultaty tej działalności często bywają de-
klaratywne. Sprawozdania komisji śledczych mają rekomendacyjny charakter 
i zawierają nie tyle dyspozycje, co postulaty kierowane do organów egzeku-
tywy57. W kontekście wzmocnienia znaczenia śledztwa parlamentarnego oraz 
poprawy jego efektywności formułuje się postulat, aby kopie wszystkich ma-
teriałów śledztwa parlamentarnego obligatoryjnie były przekazywane prokura-
torowi generalnemu w celu ich zaopiniowania, a w razie potrzeby – wszczęcia 
postępowania karnego. W obecnie obowiązującym stanie prawnym może się 
bowiem zdarzyć, że materiały śledztwa parlamentarnego, zawierające informa-
cje o faktach naruszenia prawa, mogą nie wywołać reakcji prawnej w sytuacji, 
gdy któraś z izb Zgromadzenia Federalnego nie przyjmie sprawozdania z prac 
komisji śledczej, a przekazanie przedmiotowego sprawozdania prokuratorowi 
generalnemu leży w gestii izb parlamentarnych58. W przypadku wykrycia prze-
stępstwa komisja śledcza nie jest zobowiązana wystąpić z zawiadomieniem 
o nim do organów ścigania. Czyni to według własnego uznania.

Zakończenie
Analiza obowiązujących regulacji prawnych pozwala stwierdzić, że śledz-

two parlamentarne jest traktowane przez rosyjskiego ustawodawcę jako wy-
jątkowa forma reagowania izb parlamentarnych na zaistniałą w państwie sy-

55  Е. Коровникова, Контрольная функция…, dz. cyt., s. 192.
56  Zob.: Е. Макаренко, Государственный контроль…, dz. cyt., s. 39.
57  Zob.: Е. Бессолицына, Парламентский контроль как фактор демократизации 

российского общества, Москва 2006, s. 89.
58  Ю. Плюта, Конституционно-правовые основы парламентского контроля в Рос-

сийской Федерации, Челабинск 2012, s. 12.
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tuację59. Wymaga akceptacji obu izb parlamentu, co jest rzadko spotykane we 
współczesnym świecie. Przy tym nie chodzi o wzmocnienie symetryczności 
rosyjskiego wariantu bikameralizmu, ale o zredukowanie prawdopodobień-
stwa powołania komisji śledczej. Tryb przeprowadzenia śledztwa właści-
wie uniemożliwia powołanie komisji śledczej, gdy idei tej powszechnie nie 
popierają deputowani do Dumy Państwowej i członkowie Rady Federacji. 
Charakter barier wmontowanych w śledztwo parlamentarne sprawia, że jest 
ono trudne do przeprowadzenia, co osłabia jego znaczenie jako efektywnego 
instrumentu kontroli parlamentarnej60. Inicjatywa powołania komisji śledczej 
musi zostać zaakceptowana zarówno przez Dumę Państwową, jak i Radę Fe-
deracji. Przesłuchanie jest prowadzone z udziałem deputowanych do Dumy 
Państwowej i członków Rady Federacji. Również sprawozdanie komisji śled-
czej dla swego obowiązywania wymaga aprobaty obu izb Zgromadzenia Fe-
deralnego. W ten sposób wola jednej (dowolnej) z izb parlamentarnych może 
zablokować samą możliwość powołania komisji śledczej, jak i efekt końco-
wy jej pracy61. Biorąc pod uwagę sposób kreacji izby drugiej Zgromadzenia 
Federalnego oraz zakres partycypowania w nim prezydenta, także bez przy-
zwolenia tego ostatniego brakuje uwarunkowań politycznych dla przeprowa-
dzenia śledztwa parlamentarnego. W ten sposób komisja śledcza, modelowo 
traktowana jako jeden z istotnych instrumentów parlamentarnej kontroli nad 
rządem, systemu równoważenia władz, w warunkach rosyjskiej aplikacji tra-
ci polityczne znaczenie. Zachowuje natomiast zdolność odgrywania roli jako 
narzędzie pozyskiwania informacji o określonych obszarach stosunków poli-
tycznych, gospodarczych, społecznych i innych, co po raz kolejny pokazuje, 
że w Federacji Rosyjskiej prezydent kontroluje cały system rządów.

59  А.А. Джагарян, Конституционно-правовые основы государственного контроля 
в Российской Федерации, Москва 2006, s. 161.

60  А.Т. Карасев, Депутат в системе представительной власти: конституционно-
правовое исследование, Jekaterynburg 2009, s. 141; Ю.В. Плюта, Конституционно-право-
вые основы…, dz. cyt., s. 75.

61  С.А. Авакьян, Парламентаризм в России: идеи и решения, „Вестник Московского 
университета. Серия 11: Право” 2006, № 2, s. 17.
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Główne czynniki ewolucji 
systemu politycznego Inguszetii 
w latach 1992–2020. 
Zarys problemu

Wprowadzenie

J ednym z wiodących obszarów badań Jubilata Profesora Tadeusza Bodio 
jest Kaukaz Północny1. Mozaika etniczna, językowa i religijna regionu, 

ponadto jego polityczna niestabilność, konfl ikty lokalne oraz skomplikowane 
relacje z władzami centralnymi Federacji Rosyjskiej sprawiają, że jest to te-
matyka wymagająca nie tylko rozległej i ciągle aktualizowanej wiedzy o cha-
rakterze interdyscyplinarnym, ale także dogłębnej znajomości realiów. 

Spośród położonych na Kaukazie Północnym jednostek administracyjno-
-terytorialnych, będących częściami składowymi Federacji Rosyjskiej, na 
szczególną uwagę zasługuje Republika Inguszetii. Jest to najmniejszy te-
rytorialnie podmiot (pomijając miasta o znaczeniu federalnym) i zarazem 
najmłodsza republika w składzie tego państwa. Liczba ludności Inguszetii 
w 2020 r. przekroczyła nieco 0,5 mln. Jednocześnie jest ona pogrążona w roz-
maitych problemach, głównie etniczno-politycznych, a ostatnio także ekono-
micznych. W 2020 roku Inguszetia stała się bowiem pierwszym podmiotem 
Federacji Rosyjskiej, który został bankrutem, a wskutek tego jego gospodarka 
fi nansowa przeszła pod kontrolę władz centralnych. Na tle innych republik 

1  Spośród wyników nowszych badań prowadzonych pod kierunkiem T. Bodio wyróż-
nić można pracę zbiorową, która uzyskała nagrodę Południowego Uniwersytetu Federalnego 
w Rostowie nad Donem za najlepsze studium kaukazoznawcze: T. Bodio (red.), Kaukaz Pół-
nocny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo, Warszawa 2017.



188

Rafał Czachor

regionu: Osetii Północnej – Alanii, Czeczenii czy Dagestanu, badacze – nie 
tylko zagraniczni, ale także rosyjscy – problematyce inguskiej poświęcają 
zdecydowanie mniej uwagi2. W polskim obrocie naukowym zagadnienia roz-
woju politycznego Inguszetii praktycznie nie były przedmiotem większego 
zainteresowania3.

Z powyższego powodu zasadne jest omówienie czynników determinują-
cych kształtowanie się systemu politycznego Inguszetii od momentu jej po-
wstania jako odrębnego podmiotu w składzie współczesnej Rosji w 1992 roku 
do czasów obecnych. W toku wstępnego badania rozwoju systemu politycz-
nego Inguszetii ujawniono istnienie czterech dominujących czynników, które 
determinują przebieg tego procesu oraz jego współczesne rezultaty. Należy 
wyraźnie podkreślić, że czynniki te wzajemnie się uzupełniają i przenikają. 
Choć ich znaczenie w różnych okresach zmieniało się, to pozostają immanen-
tnymi determinantami kształtowania się systemu politycznego Inguszetii. 

Pierwszym z nich jest czynnik historii najnowszej, przede wszystkim rela-
cje z Osetią Północną i Osetyjczykami. Stalinowskie deportacje Czeczenów 
i Inguszy w 1944 roku, następnie zajęcie inguskich domostw na mieszanym 
ingusko-osetyjskim obszarze (wschodnia część obecnego miasta Władykau-
kaz i obszary położone dalej na wschód od niego – rejon prigorodnyj), potem 
rehabilitacja i próby powrotu dawnych mieszkańców spowodowały istotny 
wzrost napięcia w bilateralnych stosunkach etnicznych. Jego kulminacją stał 
się krótkotrwały konfl ikt zbrojny jesienią 1992 roku. Już od niemal 30 lat 
problem powrotu Inguszy na teren będący obecnie w składzie Osetii Północ-
nej, jak i całokształt relacji między dwoma narodami istotnie wpływają na 
rozwój polityczny obu podmiotów, okresowo destabilizując sytuację, a nawet 
konstruują współczesną tożsamość narodową tak Inguszy, jak i Osetyjczy-
ków.

Drugim czynnikiem mającym istotne znaczenie dla kształtowania się syste-
mu politycznego Inguszetii są stosunki z władzami federalnymi. Ich charakter 
w dużym stopniu jest zbieżny z charakterem relacji z Kremlem wypracowa-
nych przez inne republiki północnokaukaskie. Znaczenie mają tutaj zarówno 
polityka rosyjskiego centrum wobec całego regionu, prowadzona w ramach 
Północnokaukaskiego Okręgu Federalnego, jak i poszczególne inicjatywy 
Moskwy wobec Inguszetii czy – szerzej – w kwestii konfl iktu osetyjsko-in-
guskiego, w kwestii czeczeńskiej czy w kwestii zwalczania muzułmańskiego 

2  Zob. najnowsze opracowanie: G.M. Yemelianova, The north-eastern Caucasus. Dage-
stan, Chechnya and Ingushetia, [w:] G.M. Yemelianova, L. Broers (red.), Routledge Handbook 
of the Caucasus, Abington–New York 2020.

3  Zob.: P. Grochmalski, Elity Czeczenii i Inguszetii: spór o koncepcję państwowości, [w:] 
T. Bodio (red.), Kaukaz Północny: elity władzy i życie polityczne, Warszawa 2014; A. Głodek, 
Przywództwo polityczne w Republice Inguszetii, [w:] T. Bodio (red.), Kaukaz Północny: eli-
ty…, dz. cyt.
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ekstremizmu religijnego. Podobnie jak w sąsiednich podmiotach Federacji 
Rosyjskiej, władze centralne rozgrywają politykę wewnętrzną, dążąc do za-
pewnienia lojalności i stabilności, a lokalne inguskie elity polityczne balansu-
ją między własnymi, narodowymi interesami a interesem władz centralnych. 
W Inguszetii zachodzą: występująca w całej Rosji personalizacja polityki, 
tworzenie sieci klientelistycznych (patron-client relationship) oraz inne zja-
wiska neopatrymonialnego zawłaszczania sfery publicznej.

Trzecim czynnikiem są relacje ingusko-czeczeńskie. Mimo etnicznej, 
kulturowej i językowej bliskości, Czeczenia w ostatnich trzech dziesięcio-
leciach jest dla Inguszetii źródłem niestabilności. Przez długie lata na Ingu-
szetię wpływ wywierała walka Czeczenów z władzami federalnymi – naj-
pierw o niepodległe państwo, następnie o utworzenie Kalifatu Kaukaskiego. 
Sytuację w Inguszetii destabilizowały nie tylko toczące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie walki zbrojne, ale także płynące z Czeczenii grupy uchodźców, 
a ponadto radykalizmy narodowe i religijne. Zbrojne wypady z terenu Gru-
zji i Czeczenii na inguskie miejscowości, a nawet zamachy na życie poli-
tycznych liderów, w tym prezydenta Junusa-bek Jewkurowa, związane były 
z aktywnością czeczeńskich ugrupowań i szerzonymi przez nie zjawiskami 
kryminalnymi. Z kolei w ostatnich, bardziej pokojowych latach czeczeńskie 
tejpy (klany rodzinne), w tym sam przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow, 
w sposób ostentacyjny wyrażają swoją dominację i lekceważenie inguskich 
sąsiadów, m.in. dokonując zajęcia części terenów administracyjnie należą-
cych do Inguszetii.

Ostatnim czynnikiem, lecz nie najmniej istotnym, jest czynnik ludzki, 
przywództwa politycznego kolejnych prezydentów, a obecnie – po zmianie 
nazewnictwa w 2011 roku – głów Inguszetii. Każdy z nich, kolejno: Rusłan 
Auszew, Murat Ziazikow oraz Junus-bek Jewkurow, swoją osobowością, 
politycznymi priorytetami odcisnęli istotne piętno na politycznym obliczu 
najmniejszej rosyjskiej republiki. Rządzący od drugiej połowy 2019 roku 
Machmud-Ali Kalimatow ma również na to szanse.

Niniejszy artykuł ma na celu weryfi kację poglądu o dominującym wpływie 
wyżej wymienionych czynników na system polityczny współczesnej Ingu-
szetii oraz ich bardziej szczegółowe omówienie. Z powodu ograniczeń ob-
jętościowych tekstu, zasygnalizuję w nim tylko najważniejsze kwestie, które 
w przyszłości winny się stać przedmiotem dalszych badań.

Antecedencje 
Ingusze są stosunkowo nielicznym narodem, który, wraz z blisko spokrew-

nionymi Czeczenami, tworzy grupę wajnachską. Ich ojczyzną są ziemie obec-
nej Inguszetii oraz tereny wchodzące w skład, będącego przedmiotem sporu 
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z Osetią Północną, rejonu (odpowiednik polskiego powiatu) prigorodnego. 
Znajdująca się tam wieś Anguszt, obecnie pod nazwą Tarskoje, stała się źród-
łem rosyjskojęzycznego etnonimu Inguszy. Obszar ten historycznie nie był 
jednolity etnicznie, gdyż zamieszkiwali tam również Alanowie – przodkowie 
współczesnych Osetyjczyków, a następnie także Kozacy4.

Po opanowaniu Kaukazu przez bolszewików w 1920 roku obszar Ingusze-
tii wszedł w skład nowo powołanej Górskiej Autonomicznej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej, od 1924 roku znajdował się w Rosyjskiej Federacyjnej 
Socjalistycznej Republice Radzieckiej, najpierw jako Inguski Obwód Auto-
nomiczny (z siedzibą władz we Władykaukazie), od 1934 jako Czeczeńsko-
Inguski Obwód Autonomiczny, a od 1936 roku – Czeczeńsko-Inguska Auto-
nomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka (dalej – CzIASRR) ze stolicą 
w Groznym5.

W czasie II wojny światowej około 20 tys. Czeczenów i Inguszy zosta-
ło zmobilizowanych i trafi ło na front. Wraz z ofensywą wojsk niemieckich 
w kierunku Kaukazu, w październiku 1943 roku władze radzieckie podjęły 
decyzję o wysiedleniu obu narodów – jako tzw. specprzesiedleńców – do Ka-
zachstanu i Kirgistanu. Deportacje, które rozpoczęły się w lutym 1944 roku, 
objęły ponad 100 tys. Czeczenów i Inguszy. Oprócz osobistych tragedii wielu 
deportowanych, oba narody utraciły dużą część swojej elity oraz działaczy 
politycznych6. Po deportacjach władze centralne ZSRR podzieliły obszar 
CzIASRR pomiędzy nowo powołany obwód groźnieński (który miał nabrać 
etnicznie rosyjskiego charakteru) oraz Północnoosetyjską Autonomiczną So-
cjalistyczną Republikę Radziecką (w składzie której znalazły się ziemie ingu-
skie, w tym obecnie największe miasto Inguszetii – Nazrań).

Decyzja o rehabilitacji narodów zapadła w czasie postalinowskiej „odwil-
ży” i na początku 1957 roku przywrócono CzIASRR. Terytorium republiki 
było jednak inne niż przed 1944 rokiem – nie włączono w jej skład wschod-
nich przedmieść Władykaukazu, będących historycznie miejscem zwartego 
osadnictwa inguskiego. Powrót Inguszy do domów, zwłaszcza na tereny włą-
czone w skład Osetii Północnej, okazał się bardzo utrudniony ze względu na 
opór tamtejszej administracji. W związku z tym szukali oni możliwości osied-

4  G.U. Soldatova, The Former Checheno-Ingushetia, „Anthropology and Archeology of 
Eurasia” 1993, vol. 31, nr 4, s. 63–84.

5  М. Долгиева, М. Картоев, Н. Кодзоев, Т. Матиев, История Ингушетии, Ростов-на-
Дону 2012, s. 387–396.

6  Л. Агиева, Странца в истории ингушского народа: депортации в годы Великой 
отечественной войны, „Вестник Ингушского научно-исследовательского института гу-
манитарных наук им. Ч.Э. Ахриева” 2019, nr 1, s. 11–26; Л. Арапханова, Партийно-го-
сударственная номенклатура Ингушетии в условиях массовых политических репрессий 
в СССР, „Вестник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных 
наук им. Ч.Э. Ахриева” 2020, nr 1, s. 4–9.
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lenia się w CzIASRR. Jawne manifestowanie niezadowolenia w tej kwestii 
przez inguskie elity intelektualne oraz działaczy partyjnych miało miejsce już 
na początku lat 70. ubiegłego wieku. Wówczas też narastało rozczarowanie 
funkcjonowaniem CzIASRR, w której – zdominowani przez Czeczenów – 
Ingusze czuli się „mniejszością w mniejszości”7. W odezwie O losie narodu 
inguskiego skierowanej do KC KPZR z 1972 roku lokalne elity prosiły o po-
wołanie odrębnej Inguskiej ASRR bądź Osetyjsko-Inguskiej ASRR „w celu 
zachowania historycznej integralności terytorium”8. List spotkał się z nie-
chętną reakcją władz centralnych.

W okresie pieriestrojki sytuacja polityczna w Inguszetii rozwijała się po-
dobnie jak i w innych częściach ZSRR – w 1988 roku powstał formalnie pro-
gorbaczowowski ruch narodowo-demokratyczny Nijscho, na czele z Isą Ko-
dzojewem, który zdolny był do mobilizacji politycznej niemal całej dorosłej 
populacji Inguszy. Z jego inicjatywy w kwietniu 1989 roku do najwyższych 
władz radzieckich skierowano Odezwę narodu inguskiego, która zawierała żą-
danie powołania Republiki Inguskiej z siedzibą we Władykaukazie (wówczas 
jeszcze pod nazwą Ordżonikidze) i jurysdykcją nad historycznymi ziemiami 
Inguszy (tj. będącymi w składzie Osetii Północnej)9. We wrześniu 1989 roku 
w Groznym odbył się II Zjazd Narodu Inguskiego, a w marcu 1990 roku ma-
sowy wiec w Nazraniu, których głównymi postulatami były rehabilitacja In-
guszy i odbudowa autonomii politycznej. Zjazd powołał Radę Ludową Ingu-
szetii, którą kierował Beksułtan Sejnarojew. Choć postulaty Rady Ludowej 
i ruchu Nijscho nie różniły się, w narodowo zorientowanym ruchu istniał swo-
isty dwugłos10. 27 listopada 1990 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady 
Najwyższej CzIASRR, w czasie której uchwalono Deklarację o suwerenności 
państwowej CzIASRR11. Potwierdzała ona prawo Inguszy do posiadania włas-
nej autonomii. Mimo to nie została jednoznacznie poparta przez inguskich 
deputowanych – oponowali oni przeciwko tej części dokumentu, w którym 
głoszono możliwość opuszczenia składu RFSRR. 

W związku z objęciem władzy w Czeczenii przez Dżochara Dudajewa 
w październiku 1991 roku odbył się III Zjazd Narodu Inguskiego, poparty ko-
lejnymi masowymi demonstracjami w Nazraniu, który opowiedział się za po-

7  P. Grochmalski, Elity Czeczenii…, dz. cyt.., s. 264; W. Górecki, Planeta Kaukaz, War-
szawa–Poznań 2002, s. 80–81.

8  Szerzej na ten temar: Б. Костоев, Преданная нация, Москва 1995.
9  P. Grochmalski, Elity Czeczenii…, dz. cyt., s. 266.
10  Б. Сейнароев, На трудном пути создания Ингушской Республики: записки Пред-

седателя Организационного комитета по возрождению ингушской государственности, 
Москва 2012.

11  А. Бугаев, Декларация о государственном суверенитете Чечено-Ингушской Рес-
публики: политически неизбежный шаг или политический демарш, „Теория и практика 
общественного развития” 2015, nr 22, s. 153–157. 
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wstaniem Republiki Inguszetii w ramach Federacji Rosyjskiej12. 30 listopada 
1990 roku w inguskich rejonach CzIASRR odbyło się referendum – zbojko-
towane przez Czeczenów – w którym na pytanie: „Czy jesteś za powstaniem 
Republiki Inguskiej w składzie RFSRR z powrotem bezprawnie odebranych 
inguskich ziem i stolicą we Władykaukazie” 92,5% głosujących, przy 97% 
frekwencji, odpowiedziało twierdząco. 5 lutego 1992 roku prezydent Bo-
rys Jelcyn złożył projekt ustawy o podziale Republiki Czeczeno-Inguskiej, 
a 4 czerwca tegoż roku Rada Najwyższa przyjęła akt O powstaniu Republiki 
Inguskiej w składzie Federacji Rosyjskiej13. 

W świetle powyższego, w czasie dezintegracji ZSRR oraz kształtowania 
się stosunków między władzami Federacji Rosyjskiej i wchodzącymi w jej 
skład podmiotami, elity i społeczeństwo Inguszetii nie poparły radykalnych 
działań Czeczenów ukierunkowanych na niepodległość. Ingusze wyrażali 
wolę pozostania w składzie Rosji. Fakt ten stał się jednym z ważniejszych 
argumentów dla władz centralnych na rzecz rozdzielenia CzIASRR na dwa 
odrębne podmioty. Wyodrębnienie to z jednej strony umożliwiło Inguszom 
w pewien sposób pozostać poza toczącą się po sąsiedzku walką i krymina-
lizacją życia publicznego, z drugiej jednak stało się poważnym wyzwaniem 
budowy instytucji publicznych nowej Republiki Inguszetii całkowicie od 
zera. Symbolem procesu państwotwórczego było rozpoczęcie budowy na 
przedmieściach Nazrania nowego ośrodka władz republikańskich, który od 
2000 roku jest miastem Magas i inguską stolicą. 

Najmłodsza republika w składzie Federacji Rosyjskiej przez długi czas 
nie miała jasno określonych granic państwowych – granica z Osetią Północ-
ną była przedmiotem poważnego sporu, którego korzenie tkwią w decyzji 
Stalina z 1944 roku, a granica z Czeczenią również nie była sprecyzowana 
po „rozwodzie” obu narodów, a nawet obecnie na tym tle istnieje rozbieżność 
stanowisk w obu podmiotach. W referendum ogólnorepublikańskim 27 lute-
go 1994 roku została przyjęta konstytucja, deklarująca Inguszetię jako demo-
kratyczne państwo świeckie i wprowadzająca prezydencką formę rządów14. 
Tego samego dnia odbyły się wybory do lokalnego ciała prawodawczego 
– Zgromadzenia Ludowego, liczącego 27 deputowanych. Wpływ na rozwój 
polityczny Inguszetii w ostatnich bez mała trzech dekadach wywarły uwa-
runkowania lokalne, w tym relacje z najbliższymi sąsiadami, oraz polityka 
władz federalnych.

12  P. Grochmalski, Czeczenia. Rys prawdziwy, Wrocław 1999, s. 106.
13  Закон РФ от 10 декабря 1992 г. № 4071-I, http://constitution.garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1978/zakony/183098 [dostęp: 12.03.2021].
14  Конституция Республики Ингушетия, https://constitution.garant.ru/region/cons_in-

gush/ [dostęp: 12.03.2021]. 
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Czynnik osetyjski i reperkusje stalinowskich 
wysiedleń

Wysiedlenie Inguszy na początku 1944 roku do Kazachstanu było bez 
wątpienia najdramatyczniejszym wydarzeniem we współczesnej historii tego 
narodu15. Do dzisiaj problem ten oddziałuje na stosunki międzyetniczne z są-
siadującymi Osetyjczykami, postrzeganymi jako ci, którzy bezprawnie zajęli 
opuszczone domy Inguszy. Wpływa również na relacje z władzami federal-
nymi, od których oczekuje się obecnie zadośćuczynienia za doznane niespra-
wiedliwości. Podobnie jak dla Osetyjczyków (tak z Osetii Północnej, jak i Po-
łudniowej), Ormian czy Azerbejdżan, także dla Inguszy czynnik historyczny 
silnie determinuje współczesną świadomość narodową oraz jest ważnym za-
sobem politycznym.

Współcześnie etniczno-terytorialny konfl ikt ingusko-osetyjski ognisku-
je się wokół rejonu prigorodnego, który po wysiedleniu w 1944 roku został 
przekazany ze składu CzIASRR (uległej w tym samym czasie likwidacji) 
w granice Północnoosetyjskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Ra-
dzieckiej. Rehabilitacja stalinowskich ofi ar oraz umożliwienie „narodom uka-
ranym” po 1956 roku powrotu do ojczyzn spowodowało napływ Inguszy na 
tereny, które zostały już zasiedlone przez Osetyjczyków, a tym samym wzrost 
antagonizmów16. Część z repatriantów zmuszona była do osiedlenia się poza 
rodzinnymi ziemiami, pozostającymi pod jurysdykcją północnoosetyjską. 
W 1972 roku Ingusze po raz pierwszy upomnieli się o swoje prawa i dawne 
ziemie we wcześniej wspomnianej, skierowanej do kierownictwa partyjnego 
i państwowego odzewie, a w kwietniu 1973 roku odbyła się w Groznym de-
monstracja m.in. z żądaniami powrotu rejonu prigorodnego w skład ówczes-
nej CzIASRR17.

W listopadzie 1990 roku ogłoszona została Deklaracja suwerenności pań-
stwowej CzIASRR, która zawierała normę o konieczności objęcia jurysdykcją 
spornego obszaru, wraz z prawobrzeżną częścią Władykaukazu. Rok później, 
30 listopada 1991 roku w inguskiej części CzIASRR odbyło się referendum, 
w którym mieszkańcy opowiedzieli się za powstaniem własnej, narodowej 
jednostki administracyjno-terytorialnej w składzie Federacji Rosyjskiej.

15  Д. Кокорхоева, Национальная политика Советского государства: депортация 
и реабилитация (1930–1950 гг.), [w:] М. Долгиева, 75 лет депортации ингушского 
народа: 1944-1957 гг., Магас 2019, s. 120–134.

16  Znaczna ich część została tam przymusowo przesiedlona z Gruzji. Szerzej na ten temat: 
С. Маркедонов, Турбулентная Евразия: межэтнические, гражданские конфликты, ксе-
нофобия в новых, независимых государствах постсоветского пространства, Москва 
2010, s. 71.

17  М. Долгиева, М. Картоев, Н. Кодзоев, Т. Матиев, История…, dz. cyt., s. 493–494. 
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Kulminacyjnym punktem narastającego napięcia były walki zbrojne na 
spornym obszarze. Mimo że starcia trwały zaledwie kilka dni, od 31 paździer-
nika do 4 listopada 1992 roku, na długie lata odcisnęły piętno na stosunkach 
ingusko-osetyjskich oraz tożsamości obu narodów. Ingusze konfl ikt postrze-
gają jako atak osetyjskich grup, które napadły na inguskie wioski. Odmienną 
interpretację wydarzeń przedstawia strona osetyjska18. Ze względu na nierów-
ny status polityczno-prawny oraz różnicę potencjału obu stron, w doktrynie 
inguskiej konfl ikt określa się mianem asymetrycznego, co poniekąd ma tłu-
maczyć doznaną w nim porażkę19. Łącznie w jego trakcie zginęło 478 osób, 
rannych zostało 840 osób, a teren konfl iktu musiało opuścić ponad 40 tys. 
Inguszy20. Strona inguska, a także część badaczy rosyjskich wydarzenia te 
ocenia w kategoriach czystki etnicznej21. W rezultacie powyższego w ko-
lejnych latach relacje dwustronne ogniskowały się wokół problemu statusu 
prawnego spornego obszaru oraz kwestii powrotu inguskich uchodźców we-
wnętrznych.

W marcu 1993 roku ówcześni prezydenci obu zwaśnionych podmiotów: 
Rusłan Auszew i Achsarbek Gałazow zawarli porozumienie o konieczności 
wspólnego rozwiązania sprawy powrotu uchodźców wewnętrznych do rejo-
nu prigorodnego. Rok później w Biesłanie przyjęto Porządek powrotu przy-
musowych przesiedleńców do miejsc ich poprzedniego zwartego zamieszka-
nia w miejscowościach rejonu prigorodnego w Republice Osetia Północna, 
a wkrótce także grafi k migracji. Dokumenty te, swoiste „porozumienie po-
kojowe”, podobnie jak i decyzja o budowie nowej stolicy w Magasie, przez 
część działaczy narodowych było odebrane jako akt kapitulacji R. Auszewa22. 
Nie podważyło to jednak politycznej pozycji prezydenta i w zasadzie do koń-
ca swoich rządów nie miał on poważnej opozycji. Niemniej jednak wynika-
jący ze wspomnianych aktów napływ grup Inguszy do rejonu prigorodnego 
spowodował kolejny wzrost napięcia w społeczeństwie, choć bez powrotu do 

18  А. Цуциев, Осетино-ингушский конфликт (1992–...): его предыстория и факторы 
развития, Москва 1998.

19  Ф. Албакова, Проблемы неурегулированного конфликта, [w:] Б. Харсиев (red.), 
Сборник докладов международной научно-практической конференции, посвященной 
25-летию II Съезда ингушского народа, Магас 2014/2015, s. 98.

20  Niektóre źródła inguskie podają liczbę 70 tys. Por.: М. Албогачиева, Осетино-ингуш-
ский конфликт: причины и последствия трагедии осени 1992 г., „Кавказ и глобализация” 
2012, nr 4, s. 57–60; Т. Матиев, Л. Арапханова, Важнейшие тенденции этнополитичес-
кого развития в период 2000–2010 гг. и внутриреспубликанская специфика: Республика 
Ингушетия, [w:] И. Косиков (red.), Республики Северного Кавказа: этнополитическая 
ситуация и взаимоотношения с федеральным центром, Москва 2012, s. 170.

21  В. Тишков, Очерки теории и политики этничности в России, Москва1997, s. 393.
22  E. Sokirianskaia, Governing Fragmented Societies. State-Building and Political Inte-

gration in Chechnya and Ingushetia (1991–2009), Budapest 2009, s. 270, http://stage1.ceu.edu/
sites/pds.ceu.hu/fi les/attachment/basicpage/478/sokirianskaia.pdf [dostęp: 19.03.2021]. 
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praktyk z roku 1992. Kolejne porozumienia o współpracy i dobrym sąsiedz-
twie między oboma podmiotami z 2002 i 2009 roku nie doprowadziły do sa-
tysfakcjonującego Inguszy rozwiązania sporu; uważają oni, że strona osetyj-
ska nie zrealizowała żadnego z przyjętych na siebie zobowiązań23.

Na początku 2006 roku pełnomocnik prezydenta FR w Południowym 
Okręgu Federalnym (w ramach którego znajdowały się wówczas republiki 
północnokaukaskie) Dmitrij Kozak przedstawił plan likwidacji skutków kon-
fl iktu ingusko-osetyjskiego. Projekt ten został odrzucony przez Zgromadzenie 
Ludowe Inguszetii, nie zakładał bowiem kontynuacji powrotów Inguszy do 
rejonu prigorodnego, lecz ich trwałe osiedlenie na terenach Inguszetii24. Tym 
samym działania władz federalnych w kwestii konfl iktu ingusko-osetyjskiego 
przez mieszkańców republiki odbierane były bardzo sceptycznie. 

W okresie prezydentury J.-b. Jewkurowa podjęto próbę konstruktywne-
go dialogu z Osetią Północną, który wykraczałby poza kwestie repatriacji 
Inguszy. W tym celu powołano urząd stałego przedstawiciela Inguszetii we 
Władykaukazie w osobie Mucharbeka Auszewa25. O ile władze Inguszetii od 
czasu objęcia prezydentury przez M. Ziazikowa deklarują zrzeczenie się ja-
kichkolwiek pretensji terytorialnych wobec Osetii Północnej, żądając jednak 
realizacji prawa Inguszy do powrotu na ziemie przodków, to nieprzejednane 
stanowisko w sprawie konieczności powrotu spornego obszaru pod jurysdyk-
cję reprezentują duża część inguskiego społeczeństwa obywatelskiego i lokal-
ne elity intelektualne26. 

Stosunki z centrum federalnym
W kwietniu 1991 roku została przyjęta rosyjska ustawa republikańska 

O rehabilitacji narodów represjonowanych, która m.in. przewidywała przy-
wrócenie ziem odebranych w czasie stalinowskich prześladowań w ramach 
„historycznej sprawiedliwości”27. Dokumentowi temu nie towarzyszyły jed-
nak akty wykonawcze, co wkrótce spowodowało znaczny wzrost napięcia 
zarówno wśród narodów oczekujących sprawiedliwości, jak obawiających 
się zmian. Początkowo władze federalne zobowiązały się do bezzwłocznego 

23  L. Markozashvili, T. Dvalishvili, Confl ict and Reconciliation in Prigorodny Region, 
„Przegląd Strategiczny” 2017, nr 10, s. 119–130; Т. Матиев, Л. Арапханова, Важнейшие 
тенденции..., dz. cyt., s. 172–173.

24  Ингуши не ужились с Дмитрием Козаком, www.kavkaz-uzel.eu/articles/90075/ [do-
stęp: 19.03.2021]. 

25  С. Маркедонов, Турбулентная Евразия…, dz. cyt., s. 73. 
26  G. Jasutis, In Search of New Instruments for Resolution of the Ossetian-Ingush confl ict, 

„The International Journal of Confl ict and Reconciliation” 2014, t. 2, nr 1.
27  Закон РСФСР от 26.04.1991 г. № 107-I „О реабилитации репрессированных 

народов”, https://base.garant.ru/10200365/ [dostęp: 15.03.2021]. 
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podjęcia się rozwiązania kwestii rehabilitacji Inguszy, lecz wkrótce przyjęły 
politykę odkładania działań, utrzymywania status quo, najprawdopodobniej 
słusznie obawiając się destabilizacji całego regionu28. Nieformalnie przyjęto 
stanowisko, niezgodne z treścią ustawy, że rehabilitacja może się ograniczyć 
do werbalnych deklaracji i nie musi obejmować rehabilitacji terytorialnej, 
tj. zmiany granicy w rejonie prigorodnym. 

Skorzystała na tym Osetia Północna – która początkowo sceptycznie przyjęła 
pieriestrojkę – powracając do roli kremlowskiego primus inter pares na Kauka-
zie Północnym. Wówczas pomiędzy Inguszetią a Osetią Północną toczyła się 
swoista rywalizacja o względy władzy federalnej. Tradycyjnie Osetyjczycy byli 
rosyjską oporą na Kaukazie Północnym, ale na początku lat 90. XX w. o podob-
ną pozycję zabiegali Ingusze. Tym sposobem z jednej strony próbowali rów-
noważyć pozycję swoich prawosławnych (a więc kulturowo bliższych Rosja-
nom) sąsiadów, czemu – z drugiej strony – sprzyjał również wizerunek lojalnego 
Moskwie narodu, który będąc w składzie CzIASRR, nie podzielał czeczeńskiego 
separatyzmu i nie miał narodowego lidera o poglądach zbliżonych do D. Dudaje-
wa. Dowodem jest fakt, że w prezydenckich wyborach w 1991 roku na inguskich 
terenach CzIASRR Borys Jelcyn otrzymał 99% głosów. Rozczarowanie Ingu-
szy postawą władz federalnych stało się trwałym elementem miejscowego życia 
publicznego, lecz nie przybrało bardziej zdecydowanego charakteru.

Znamienne, że starcia z 1992 roku w rejonie prigorodnym nie spotkały się 
z należytą reakcją władz federalnych. Nie dokonały one ich ofi cjalnej oce-
ny, gdyż Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej opublikowała zaledwie 
projekt politycznej interpretacji wydarzeń. Na spornym obszarze 1 listopada 
1992 roku dekretem prezydenta wprowadzono stan nadzwyczajny i utworzo-
no Administrację Tymczasową. Pod jej auspicjami doszło do wymiany jeń-
ców i powstrzymania dalszego rozlewu krwi, nie rozwiązała ona natomiast 
kwestii powrotu do domów uciekających przed konfl iktem Inguszy. W lutym 
1995 roku prezydent FR odwołał stan nadzwyczajny i przekształcił Admini-
strację Tymczasową w Tymczasowy Komitet Państwowy ds. Likwidacji Skut-
ków Konfl iktu, który w październiku 1997 roku został z kolei przekształcony 
w Urząd Pełnomocnika Prezydenta FR w Osetii Północnej i Inguszetii, a we 
wrześniu 2000 roku – w Urząd Specjalnego Pełnomocnika Prezydenta FR. 
Od października 2004 roku obowiązki związane z koordynowaniem likwida-
cji skutków konfl iktu przejął pełnomocnik prezydenta w Północnokaukaskim 
Okręgu Federalnym. Ewolucja ta wskazuje, że władze federalne stopniowo 
obniżają rangę i znaczenie konfl iktu, który nie znalazł do tej pory ostatecz-
nego rozwiązania i w przyszłości może się ponownie stać punktem zapalnym 
destabilizującym cały region północnokaukaski.

28  С. Маркедонов, Турбулентная Евразия…, dz. cyt., s. 74.



197

Główne czynniki ewolucji systemu politycznego Inguszetii w latach 1992–2020. Zarys problemu 

Po wybuchu pierwszej wojny czeczeńskiej Inguszetia zyskała istotne zna-
czenie jako zaplecze wojsk federalnych. Przy okazji stała się także ofi arą po-
myłek wojskowych, m.in. bombardowania kilku inguskich wsi oraz cywilnego 
lotniska w 1995 roku29. W czasie drugiej wojny czeczeńskiej została ona ob-
jęta działaniami określanymi mianem antyterrorystycznych. Sytuacja ta, wraz 
z napływem rozmaitych grup zbrojnych i przestępczych, rodziła dla Inguszetii 
znaczące koszty społeczne. Co więcej, polityczna samodzielność R. Auszewa 
zaczęła być przez władze federalne postrzegana jako okoliczność potencjal-
nie sprzyjająca czeczeńskim separatystom30. W tym też należy doszukiwać się 
przyczyn złożenia urzędu przez inguskiego prezydenta w końcu 2001 roku.

Zmiana na urzędzie prezydenta Inguszetii nastąpiła w 2002 roku, a objęcie 
władzy przez M. Ziazikowa oznaczało utratę samodzielności, którą Inguszetia 
miała w czasach R. Auszewa. Ziazikow pozbawiony trwałych koneksji z miej-
scowym społeczeństwem opierał się na wskazówkach płynących z Moskwy, 
a jednym z celów jego urzędowania było umożliwienie swobodnego i nie-
kontrolowanego działania w republice władzom federalnym i podległym im 
siłowikom31.

Ogółem ocena roli władz federalnych w rozwoju współczesnej Inguszetii 
jest niejednoznaczna. Z jednej strony bez wsparcia organizacyjno-fi nanso-
wego budowa instytucji i infrastruktury byłaby dalece utrudniona, z drugiej 
zaś – wiele oczekiwań Inguszy nie zostało przez Moskwę spełnionych, co 
w określonym stopniu wynikało z konieczności godzenia różnych interesów 
narodów Kaukazu Północnego. Inguszetia ze względu na swoją gospodarczą 
słabość była i pozostaje skazana na pomoc udzielaną przez władze federal-
ne. W 1994 roku republikański budżet w 90% tworzyły środki transferowane 
z Moskwy, a PKB per capita było najniższe w całej Rosji. W 1994 roku, dzięki 
staraniom inguskich władz, cała republika stała się pierwszą w Rosji specjalną 
strefą ekonomiczną. Istniała ona do 1997 roku i nie tylko przyczyniła się do 
rozwoju gospodarczego Inguszetii, ale także pozwoliła na sfi nansowanie wie-
lu inwestycji (szpitale, szkoły, wodociągi, budowa nowej stolicy)32. 

W świetle powyższego, polityka władz federalnych wobec poszczególnych 
regionów, w tym Inguszetii, prowadzi do petryfi kacji kilku tendencji:
a) ograniczenia autonomii poszczególnych podmiotów i wzrostu poziomu 

kontroli nad sprawami wewnętrznymi ze strony władz federalnych, także 
w kwestii obsadzania stanowisk publicznych i organizacji wyborów;

29  E. Sokirianskaia, Governing Fragmented..., dz. cyt., s. 271.
30  P. Grochmalski, Elity Czeczenii…, dz. cyt., s. 277.
31  E. Sokirianskaia, Governing Fragmented..., dz. cyt., s. 292; M. Evangelista, Ingushetia 

as a Microcosm of Putin’s Reforms, „PONARS Policy Memo” 2004, nr 346; A. Głodek, Przy-
wództwo polityczne…, dz. cyt., s. 333.

32  Г. Пьяных, Бум в корпорации БИМ, „Коммерсантъ Власть”1997, nr 14, s. 10.
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b) wzrostu fi nansowo-gospodarczej zależności podmiotów od władz federal-
nych, zwłaszcza w przypadku tych, które wymagają dotowania lokalnych 
budżetów;

c) deprecjacji roli regionalnej elity, która w świetle obu powyższych czyn-
ników traci zasoby polityczne i gospodarcze stanowiące o jej względnej 
niezależności33. 
Konkludując, dla władz centralnych Federacji Rosyjskiej Inguszetia nie 

jest kluczowym podmiotem na Kaukazie Północnym. Polityka wobec niej 
była częścią polityki stabilizacji sytuacji w kontekście separatyzmu narodo-
wego i ekstremizmu religijnego pochodzącego z Czeczenii, a także koniecz-
ności wygaszania, lecz nie rozwiązywania, konfl iktów etnopolitycznych 
w całym regionie. Z tego też powodu Inguszetia została objęta polityką „an-
tyterrorystyczną” Władimira Putina. Jako mniejsza i bardziej przewidywalna 
niż Czeczenia, nie skorzystała ona jednak na nowym, unikatowym modelu 
relacji, jaki z władzami federalnymi udało się wypracować R. Kadyrowowi. 
Co więcej, pobłażliwość Kremla wobec czeczeńskiego lidera powoduje istot-
ny uszczerbek narodowych interesów Inguszetii. Potwierdza to konieczność 
ustępstw terytorialnych na rzecz Czeczenii w 2018 roku.

Czynnik czeczeński
Bliskie związki etnokulturowe oraz wspólne doświadczenie historyczne 

i polityczne sprawiają, że sytuacja w Czeczenii ma niebagatelny wpływ na 
sąsiednią Inguszetię. Mniej liczni i mniej ekspansjonistyczni Ingusze są mi-
mowolną ofi arą perturbacji i wstrząsów w politycznym rozwoju współczesnej 
Czeczenii. Chodzi tu o to, że Inguszetia rykoszetem ucierpiała w okresie wal-
ki Czeczenii-Iczkerii o niepodległość w czasie obu wojen z władzą federalną. 
Stała się polem ekspansji radykalnego Kalifatu Kaukaskiego i służyła jako 
poligon dla religijnych terrorystów i miejsce schronienia uchodźców. Wresz-
cie cierpi z powodu nadużywania władzy przez R. Kadyrowa.

Rozpad CzIASRR, ogłoszenie niepodległości przez Czeczeńską Repub-
likę Nochczi-Czo w końcu 1990 roku, następnie pod nazwą Czeczeńska Re-
publika Iczkerii, potem zaś powstanie Republiki Inguszetii było bezpośrednio 
uzależnione od szeregu determinant związanych nie tylko ze stosunkiem obu 
narodów do państwa rosyjskiego, ale także ze wzajemnymi relacjami między 
oboma narodami wajnachskimi. Wśród nich istotną rolę odgrywała determina-
cja Czeczenii do opuszczenia Federacji Rosyjskiej oraz obawa Inguszy przed 
pozostawaniem we wspólnocie politycznej z Czeczenami, dla których nie byli 

33  Zob.: Л. Арапханова, Некоторые особенности региональной политической эли-
ты постсоветского периода (на примере Ингушетии), „Правовая политика и правовая 
жизнь” 2010, nr 2, s. 55–56.
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oni równorzędnym partnerem, lecz protekcjonalnie traktowanymi „młodszy-
mi braćmi”. Istotny jest fakt, że „rozwodu” obu narodów dokonali Czeczeni 
w osobie D. Dudajewa, proklamującego niepodległość Czeczenii – podmiotu 
z nazwy monoetnicznego34. O ile Ingusze, uwzględniając swój niewielki po-
tencjał etniczny i priorytet walki o rudymentarne przetrwanie, wyrażali wolę 
pozostania w składzie Rosji i zasadniczo nie żywili entuzjazmu wobec działań 
D. Dudajewa i jego współpracowników, o tyle rząd Inguszetii i jej prezydent 
R. Auszew nie omieszkiwali wyrażać zrozumienia dla walczących o niepod-
ległość sąsiadów i wzywać Moskwę do negocjacji i pokojowego rozstrzyg-
nięcia sporu. Od 1994 roku, a więc rozpoczęcia operacji militarnej przeciwko 
czeczeńskim separatystom, Inguszetia zaczęła żyć narastającą konfrontacją. 
Z terenu Inguszetii przeciwko siłom niepodległościowym operowała armia 
rosyjska oraz wojska rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wkrót-
ce na teren republiki zaczęły trafi ać fale uchodźców wewnętrznych – zarówno 
Inguszy, jak i Czeczenów. Szacuje się, że napływające wraz z rozpoczęciem 
drugiej wojny czeczeńskiej grupy uchodźców liczyły więcej osób niż ów-
czesna liczba stałych mieszkańców Inguszetii35. Oprócz mas cywili pojawiły 
się w niej grupy zbrojne zajmujące się działalnością przestępczą. Z kolei od 
pierwszej dekady XXI stulecia w Czeczenii narastała radykalizacja religijna 
elit niepodległościowych, a idea suwerennej Czeczenii została zastąpiona ideą 
pankaukaskiego państwa religijnego – Kalifatu Kaukaskiego. Spowodowa-
ło to, że kryminalizacja życia publicznego w Inguszetii uzupełniona została 
zwulgaryzowaną islamizacją oraz częstymi przypadkami uciekania się do ak-
tów terroryzmu. 

Rajd Szamila Basajewa w czerwcu 2004 roku na główne miasta republiki 
– Nazrań i Karabułak, w którym udział brali również bojownicy pochodzenia 
inguskiego, był istotnym wydarzeniem, które skonsolidowało społeczeństwo 
wokół władz Inguszetii i Rosji, deklarujących konieczność prowadzenia zde-
cydowanych akcji antyterrorystycznych. Determinację w przeprowadzeniu 
tych działań wzmacniał fakt, że również wysocy rangą urzędnicy państwowi 
stali się ofi arami zamachów terrorystycznych: w 2004 roku dokonano nieuda-
nego zamachu na ówczesnego prezydenta M. Ziazikowa, w 2008 i 2009 roku 
zabito sędziów Sądu Najwyższego Inguszetii – Hasana Jandijewa i Azę Gaz-
giriejewą, wicepremiera Baszyra Auszewa, a również ciężko ranny w zama-
chu bombowym został prezydent J.-b. Jewkurow. 

Rozwój bandytyzmu na dużą skalę, który przypadał na pierwszą dekadę 
XXI w., był w dużym stopniu wynikiem odejścia od zdecydowanej polityki 
bezpieczeństwa, którą prowadził R. Auszew. Prezydent M. Ziazikow swoją 
bezczynnością w tej materii doprowadził do sytuacji, w której czeczeńskie 

34  P. Grochmalski, Czeczenia. Rys…, dz. cyt., s. 118–119.
35  Т. Матиев, Л. Арапханова, Важнейшие тенденции..., dz. cyt., s. 167.
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i inne gangi (m.in. porywające ludzi i wymuszające okupy) przejęły kontrolę 
nad sytuacją w republice. Inguszetia stała się wówczas najniebezpieczniej-
szym regionem na Kaukazie Północnym36. 

Działaniom antyterrorystycznym, które w Inguszetii były swoistym echem 
tego, co działo się na większą skalę w Dagestanie i Czeczenii, towarzyszy-
ło bezprawie tzw. siłowików. Spowodowało to stopniowy spadek zaufania 
do władz republiki oraz rozwój działalności, którą można określić mianem 
kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Co charakterystyczne, for-
mowała się świecka opozycja demokratyczna (co w regionie północnokauka-
skim nie jest powszechnym zjawiskiem), która deklarując poparcie dla władz 
federalnych i linii politycznej W. Putina, krytykowała lokalną elitę polityczną 
za opieszałość, brak skuteczności w rozwiązywaniu problemów społecznych 
i korupcję. Potwierdziły to m.in. obrady w Karabułaku nadzwyczajnego Zjaz-
du Narodu Inguskiego w marcu 2008 roku37. 

W ostatnich latach czynnik czeczeński destabilizuje sytuację w sposób zgo-
ła odmienny niż poprzednio. U jego źródeł leży spór terytorialny dotyczący po-
granicznych obszarów rejonów małgobekskiego oraz sunżenskiego. Problem 
ten zaistniał już wkrótce po rozpadzie CzIASSR. Granica między Inguszetią 
a Czeczenią (wtedy Iczkerią) była wówczas określona prawem zwyczajowym 
oraz porozumieniem R. Auszewa i D. Dudajewa z 1993 roku, a następnie – de-
kadę później – M. Ziazikowa i Achmada Kadyrowa. Z całą mocą problem dał 
o sobie znać w połowie drugiej dekady XXI w. R. Kadyrow nie zawahał się 
otwarcie kwestionować władztwa Inguszetii nad całym pograniczem z Cze-
czenią, co w zasadzie stawiało pod znakiem zapytania przetrwanie inguskiej 
podmiotowości38. Atmosferę napięcia dodatkowo wzmacniały czeczeńskie 
prowokacje w postaci ostentacyjnego naruszania inguskiej jurysdykcji. 

Na gruncie prawnym problem został dość nieoczekiwanie dla inguskie-
go społeczeństwa uregulowany we wrześniu 2018 roku, gdy przywódcy obu 
podmiotów J.-b. Jewkurow i R. Kadyrow podpisali Umowę o ustanowieniu 
granicy między Republiką Inguszetii a Republiką Czeczeńską39, w wyniku któ-
rej część niezamieszkałego, lecz istotnego gospodarczo terytorium będącego 

36  E. Sokirianskaia, Governing Fragmented…, dz. cyt., s. 272.
37  Л. Арапханова, М. Албогачиева, Отношения республик Северного Кавказа с феде-

ральным центром: Республика Ингушетия, [w:] И. Косиков (red.), Республики Северного 
Кавказа..., dz. cyt., s. 339; Делегаты 5-го съезда ингушского народа приняли обращение 
к Путину и Медведеву, https://polit.ru/news/2008/03/10/ingush/ [dostęp: 19.03.2021]. 

38  Stąd też pojawiały się głosy, że ostatecznym celem przywódcy Czeczenii będzie połą-
czenie, a w praktyce wchłonięcie Inguszetii.

39  Закон Республики Ингушетия от 4.10.2018 № 42-Р3 „Об утверждении Соглаше-
ния об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой”, 
http://docs.cntd.ru/document/550204892 [dostęp: 19.03.2021]; А. Краснов, Чечня и  Ингуше-
тия отошли к своим границам, „Коммерсантъ”, 27.09.2018, s. 3.
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pod kontrolą Inguszetii, przeszła pod zwierzchnictwo Czeczenii. Nie znalazła 
w praktyce potwierdzenia norma umowy stanowiąca o wzajemnej wymianie 
ziem o takiej samej powierzchni, Inguszetia zyskała bowiem około 1 tys. ha 
kosztem około 35 tys. ha. Decyzja J.-b. Jewkurowa spotkała się z negatyw-
ną reakcją Rady Tejpów Narodu Inguskiego oraz masowymi wystąpieniami 
w Magasie i Nazraniu.

Kilkutysięczne protesty, których rangę wzmacniała obecność starszyzny 
inguskich tejpów, spotkały się z zaskakująco surową reakcją. Część ich uczest-
ników poniosła odpowiedzialność karną z tytułu działalności antypaństwowej, 
a wiele procesów trwało do początku 2021 roku. Sytuacja ta przez obrońców 
praw człowieka oceniana jest jako największe w najnowszej historii Kaukazu 
Północnego prześladowania z pobudek politycznych40. Nieoczekiwana zmia-
na na stanowisku głowy republiki i powołanie nań M.-A. Kalimatowa nie 
przyniosło zmiany w tej kwestii. Społeczne niezadowolenie manifestowało 
się w m.in. w postaci zamieszek w Magasie czy ogłoszeniem przez niektóre 
tejpy bojkotu ogólnorosyjskiego referendum konstytucyjnego, które odbyło 
się w lipcu 2020 roku41.

Co więcej, osobliwa polityka R. Kadyrowa sprawia, że nawet konfl ikty 
między czeczeńskimi i inguskimi tejpami stają się przedmiotem uwagi władz 
Czeczenii. Osobista ingerencja polityka w rozstrzyganie sporów w sposób 
niezgodny z prawem zwyczajowym powoduje, że Ingusze z rosnącym dy-
stansem oceniają stosunki dwustronne.

Czynnik personalizacji władzy i przywództwa 
politycznego

Do tej pory Inguszetia miała 4 przywódców (z których 3 zajmowało urząd 
prezydenta, obecnie, po ogólnorosyjskiej zmianie w 2011 roku, jest to gło-
wa republiki). Uwzględniając kaukaską i współczesną rosyjską tradycję poli-
tyczną, gdzie władza jest wybitnie spersonalizowana i utrzymywana poprzez 
stosunki patrymonialne i nieformalne sieci osobistych zależności, typ przy-
wództwa politycznego odgrywa niebagatelną rolę w rozwoju politycznym 
każdego z podmiotów42. W przypadku historii najnowszej Inguszetii można 

40  Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней, www.kavkaz-uzel.
eu/articles/326282/ [dostęp: 14.03.2021]; Ф. Дударова, Пусть Россия услышит, что мы 
умрем, „Новая газета”, 22.03.2021, s. 11.

41  Ингушские активисты поддержали объявленный тейпами бойкот общероссийского 
голосования, www.kavkaz-uzel.eu/articles/347199/ [dostęp: 14.03.2021]. 

42  R. Czachor, Instytucjonalne uwarunkowania rywalizacji o władzę w postradzieckich sy-
stemach autorytarnych, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych 
UJ” 2018, nr 4(55), s. 175–194.
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mówić o przeplataniu się silnych i słabych przywództw. Siła przywództwa 
determinowana jest autorytetem wewnątrz republiki, zaufaniem tejpów, zdol-
nością do budowy relacji z innymi podmiotami oraz możliwością skutecznego 
realizowania własnego programu politycznego. Słabość przywództwa ozna-
cza niski poziom zaufania ze strony społeczeństwa, uzależnienie od władz 
federalnych i przedkładanie ich interesu nad interesy społeczności lokalnej. 
Należy podkreślić, że na tle innych podmiotów Kaukazu Północnego Ingu-
szetia wyróżnia się względnie słabą pozycją tejpów w życiu publicznym43. 
Oznacza to mniejsze związanie przywódcy uwarunkowaniami klanowymi, 
a tym samym większe szanse na samodzielne realizowanie przyjętego kursu 
politycznego.

Pierwszy prezydent Inguszetii Rusłan Auszew został wybrany na urząd 
w wyborach powszechnych 28 lutego 1993 roku jako jedyny startujący kandy-
dat. Nim do tego doszło, od końca 1991 roku był powołanym przez B. Jelcyna 
szefem Tymczasowej Administracji Inguszetii. Był on charyzmatycznym lide-
rem, byłym wojskowym, który wziął na siebie trud tworzenia zrębów nowej 
państwowości. Choć dążył do zapewnienia republice maksimum niezależno-
ści, to nie poszedł śladami Czeczenii pod rządami D. Dudajewa i nie wyrażał 
ambicji wyprowadzenia jej ze składu Federacji Rosyjskiej. W odróżnieniu od 
D. Dudajewa czy Asłana Maschadowa, R. Auszew dążył do konsolidacji spo-
łeczeństwa, nie odwołując się do nacjonalizmu. Na jego korzyść grała utrata 
politycznego znaczenia lokalnych elit pieriestrojkowych, co było wynikiem 
porażki Inguszy w konfl ikcie terytorialnym jesienią 1992 roku. 

Priorytetami R. Auszewa były szybka budowa własnych, narodowych 
instytucji publicznych (organów bezpieczeństwa, służby zdrowia, edukacji) 
oraz walka z przestępczością zorganizowaną. Wiele z podejmowanych dzia-
łań, w tym kampanie antykorupcyjne, miały bezkompromisowy charakter, 
wskutek czego sieci patronażu i powiązania rodzinne nie chroniły urzędników 
przed odpowiedzialnością. W okresie pierwszej wojny czeczeńskiej kreował 
się on na potencjalnego mediatora. Utrzymywał niesankcjonowane przez 
władze federalne kontakty z przywódcami Czeczenii-Iczkerii, tłumacząc, że 
tylko poprzez dialog, a nie użycie siły, możliwe jest rozwiązanie problemu 
i stabilizacja całego Kaukazu Północnego. R. Auszew miał na uwadze rozwój 
gospodarczy Inguszetii, co wobec jej wyjątkowo słabych wskaźników ekono-
micznych było szczególnie pilne. Priorytetami były budowa zakładów wydo-
bycia i przetwórstwa petrochemicznego oraz rozwój rolnictwa (nie poprzez 
prywatyzację sowchozów, lecz tworzenie spółek z udziałem kapitału prywat-
nego). Doprowadził on do objęcia całej republiki statusem specjalnej strefy 

43  А. Лубский, В. Черноус, Теоретические и методологические проблемы исследова-
ния политических элит России и Северного Кавказа, [w:] T. Bodio (red.), Kaukaz Północny: 
elity…, dz. cyt., s. 108.
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ekonomicznej. Rosyjski politolog Siergiej Markiedonow określił jego dzia-
łania mianem „tworzenia państwa w państwie”44. Potwierdza to m.in. zmiana 
prawa ograniczająca wpływ władz federalnych na powoływanie sędziów oraz 
kierownictwa organów ścigania, która została zablokowana przez Sąd Naj-
wyższy Federacji Rosyjskiej. 

W marcu 1998 roku R. Auszew został ponownie wybrany na prezydenta, 
uzyskując 66,5% głosów. Na spadek poparcia w porównaniu do poprzednich 
wyborów wpływ miało kilka czynników, w tym niektóre z jego decyzji, któ-
re były dalece kontrowersyjne. R. Auszew z jednej strony był zdecydowanym 
przeciwnikiem rozwoju, fi nansowanego głównie z zagranicy, życia religijnego 
(m.in. zlikwidowano Instytut Islamski w Małgobeku i pozbawiono prawa po-
bytu zagranicznych imamów), z drugiej strony swoim dekretem z 1999 roku 
zalegalizował wielożeństwo45. Okres jego rządów, oprócz wyraźnego postępu 
w rozwoju społeczno-gospodarczym, był też czasem, w którym Inguszetia da-
leka była od modelu etnokracji, realizowanego chociażby w Czeczenii. Wielo-
letnim wiceprezydentem Inguszetii był rosyjski wojskowy i zaufany prezydenta 
Borys Agapow. Co więcej, R. Auszew grono swoich współpracowników two-
rzył, opierając się na wspólnych wartościach i idei budowy instytucji państwo-
wych, a nie na koligacjach tejpowych46. Przedterminowa rezygnacja z urzędu 
w końcu 2001 roku nigdy nie została przez niego wyjaśniona, choć prawdopo-
dobnie popadał w coraz większy konfl ikt z nową administracją na Kremlu.

Drugi prezydent, wywodzący się z Azji Centralnej M. Ziazikow, przed ob-
jęciem stanowiska w 2002 roku służył w astrachańskim oddziale Federalnej 
Służby Bezpieczeństwa (FSB) i był pracownikiem administracji Południo-
wego Okręgu Federalnego. Jego prezydentura była dużym zaskoczeniem dla 
społeczeństwa, nie miał on bowiem trwałych związków z republiką (mimo 
przynależności do największego inguskiego tejpu). Pod jego rządami Ingu-
szetia prezentowała wzorcową lojalność wobec Kremla, co potwierdzały wy-
niki wyborów parlamentarnych i prezydenckich z rekordowym poparciem dla 
„Jednej Rosji”. Specjalizująca się w kaukazoznawstwie Jelena Sokirianskaja 
ocenia rządy M. Ziazikowa jako „bezprecedensowo skorumpowane, nieefek-
tywne i pełne przemocy”47. Jej zdaniem w ciągu sześciu lat jego prezydentury 
Inguszetia ze spokojnego regionu przekształciła się w obszar konfl iktu po-
ważniejszego niż w Czeczenii, ze zrujnowaną gospodarką, ubóstwem oraz 
najgorszą służbą zdrowia i najgorszym systemem oświaty na całym Kauka-

44  С. Маркедонов, Политическая ситуация в Ингушетии, „Свободная мысль” 2009, 
nr 7.

45  Указ от 19 июля 1999 г. № 166 „О некоторых вопросах государственной регис-
трации заключения брака”, www.allpravo.ru/library/doc100p0/instrum102/ item175.html 
[dostęp: 5.03.2021]. 

46  E. Sokirianskaia, Governing Fragmented…, dz. cyt., s. 285.
47  Tamże, s. 292.
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zie Północnym. W ciągu jego kadencji bezrobocie wzrosło z poziomu 30 do 
80%48. Nie podejmował on dialogu ze społeczeństwem, co unaocznia fakt, że 
nie zwoływał posiedzeń Zjazdu Narodu Inguskiego – tradycyjnej inguskiej 
instytucji politycznej. Mimo oparcia się na siłowikach, w szczególności koń-
cowy okres jego rządów charakteryzował się niekontrolowanym rozwojem 
zarówno przestępczości pospolitej, jak i działalnością gangów dokonujących 
najcięższych przestępstw. Z urzędu M. Ziazikow odszedł w niesławie w paź-
dzierniku 2008 roku po masowych protestach, które spowodowała niewyjaś-
niona śmierć krytykującego władze biznesmena, aktywisty i obrońcy praw 
człowieka Magomieda Jewłojewa49.

Trzecim przywódcą Inguszetii został wyznaczony na urząd prezydenta 
w końcu 2008 roku Junus-bek Jewkurow, rosyjski wojskowy narodowości 
inguskiej mający doświadczenie bojowe na Kaukazie. Swoje rządy rozpoczął 
od naprawiania błędów poprzednika w zakresie budowania zaufania i współ-
działania ze społeczeństwem: do rządu dokooptował m.in. jednego z lide-
rów opozycji, która podjęła próbę tworzenia „alternatywnego parlamentu” 
– Magomeda-Sali Auszewa, podpisał dekret o zwołaniu Zjazdu Narodu In-
guskiego, który w okresie rządów M. Ziazikowa nie obradował. J.-b. Jewku-
row podejmował się również mediacji między zwaśnionymi rodzinami, które 
znajdowały się w stanie tradycyjnej krwawej zemsty. Jak wskazuje cytowany 
wcześniej S. Markiedonow, podjął także próbę wyprowadzenia Inguszetii ze 
stanu pomiędzy „półniezależnością ze względną stabilnością a superlojalnoś-
cią z pogrążaniem się w konfl ikcie społecznym”50. Nieudany zamach na jego 
życie oraz okoliczności odejścia z urzędu głowy republiki potwierdzają, że 
konfl iktu społecznego nie udało mu się jednak uniknąć. 

Przywództwo polityczne obecnie rządzącego M.-A. Kalimatowa jest z ko-
lei nieco podobne do rządów M. Ziazikowa. M.-A. Kalimatow pochodzi z In-
guszetii i zna miejscową specyfi kę, na tyle długo pracował jednak w organach 
władzy poza nią, by gwarantować władzy federalnej lojalność i nie wiązać się 
klanowymi partykularyzmami. Jako urzędnik wskazany przez Moskwę, uni-
kający bezpośrednich spotkań i rozmów nawet z inguskimi elitami tejpowymi, 
polityk ten cieszy się bardzo ograniczonym zaufaniem, co poniekąd zbliża 
jego styl rządów do stylu M. Ziazikowa. Skala represji po protestach związa-
nych z ingusko-czeczeńską umową graniczną nie pozwala na przewidywanie 
odbudowy zaufania w relacjach ze społeczeństwem.

Podsumowując, wskazane wyżej mniejsze związanie przywództwa poli-
tycznego w Inguszetii ze strukturami tejpowymi odgrywa dwojaką rolę w roz-
woju jej systemu politycznego. Z jednej strony, jak w przypadku rządów 

48  Tamże; A. Głodek, Przywództwo polityczne…, dz. cyt., s. 334.
49  Магомед Евлоев организовал посмертный митинг, „Коммерсантъ”, 2.09.2008.
50  С. Маркедонов, Политическая ситуация…, dz. cyt.
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R. Auszewa, daje szansę na skuteczną modernizację sfery publicznej, podnosi 
jakość administrowania, zwiększa transparentność i co za tym idzie – petryfi ku-
je państwowość. Z drugiej strony, co potwierdzają przypadki M. Ziazikowa czy 
M.-A. Kalimatowa, brak silnej pozycji politycznej głównych rodów umożliwia 
władzom federalnym prowadzenie wobec Inguszetii polityki, która nie będzie 
cieszyć się zaufaniem społecznym. W tej sytuacji utrzymanie przez Inguszy sta-
tus quo i brak poważniejszych wystąpień przeciwko Kremlowi jest m.in. efek-
tem racjonalnej oceny sytuacji i braku alternatyw rozwoju politycznego.

Uwagi końcowe
W powyższym, ograniczonym objętościowo tekście poza uwagą pozostały 

inne, istotne dla procesu politycznego, stabilności i rozwoju Inguszetii za-
gadnienia, takie jak: stosunki międzyklanowe (między tejpami), rola religii, 
elit religijnych i zjawisk ekstremizmu we współczesnym społeczeństwie in-
guskim, procesy demografi czne, sytuacja uchodźców wewnętrznych, tj. In-
guszy pochodzących zarówno z Osetii Północnej (rejonu prigorodnego), jak 
i Czeczenii, czy też szerszy ogólnokaukaski kontekst geopolityczny. Czynniki 
te odgrywają niebagatelną rolę w procesie kształtowania się współczesnego 
systemu politycznego Inguszetii.

Na bazie powyższej analizy można jednak stwierdzić, że proces budowy 
instytucji publicznych (state-building process) w przypadku Inguszetii na-
potykał poważne wyzwania i podlegał perturbacjom spowodowanym oko-
licznościami zewnętrznymi. Ze względu na fakt, że Inguszetia ludnościowo 
i terytorialnie jest mała, pozostaje ona bardzo wrażliwa na takie czynniki. 
Jak wskazano, napięte stosunki etniczne z Osetyjczykami, przenikanie na ob-
szar Inguszetii radykalnych grup religijnych i przestępczości zorganizowanej 
oraz polityka władz federalnych, w ramach której specyfi ka inguska miała 
ograniczone znaczenie na tle problemów w Czeczenii czy Dagestanie, istotnie 
wpływały na rozwój systemu politycznego najmniejszego podmiotu Federacji 
Rosyjskiej. Konkludować można, iż na proces ten składało się kilka etapów: 
a)  lata 1992–2001 – czas petryfi kowania autonomii, kształtowania się na-

rodowych instytucji publicznych, przyspieszonego rozwoju społeczno-
gospodarczego;

b)  lata 2002–2008 – czas faktycznego ograniczania autonomii, osłabienia 
instytucji publicznych, ograniczania działalności opozycji politycznej 
i społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju przestępczości i zjawisk terro-
ryzmu;

c)  okres od roku 2008 – czas utrzymania ograniczonej autonomii, nacisku na 
przywrócenie bezpieczeństwa, bez impulsów do trwałego rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego.
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Kreśląc dalsze postulaty badawcze, wskazać należy na fakt, że ewolucja 
systemu politycznego Inguszetii charakteryzuje się zarówno pewnymi zbież-
nościami względem podobnych procesów toczących się nie tylko na Kauka-
zie, w innych częściach Federacji Rosyjskiej, ale na całym obszarze poradzie-
ckim, jak i silnie zaakcentowaną indywidualną specyfi ką. Odwołując się do 
prowadzonych przez Jubilata Profesora Tadeusza Bodio wraz z zespołem na-
ukowców z Uniwersytetu Warszawskiego badań dotyczących etnokracji czy 
to w Azji Centralnej, czy też na Powołżu51, zasadne wydaje się kontynuowanie 
rozważań nad systemem politycznym Inguszetii poprzez pryzmat jej etniczno
-klanowego charakteru.

51  W tym: T. Bodio, Etnokracja w  Azji Centralnej, [w:] T. Bodio, W. Jakubowski (red.), 
Przywództwo i  elity polityczne w  krajach WNP, t. 2, Warszawa 2010; T. Bodio, P. Zuzankie-
wicz, Etnokratyczno-klanowy wymiar reżimu politycznego Tatarstanu, „Studia Politologicz-
ne” 2014, vol. 33; A. Wierzbicki, Etnopolityka w  Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną 
a obywatelską, Warszawa 2008.
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Przygotowanie do reformy 
administracji publicznej – 
cele i zasady administracji 
samorządowej w 1998 roku

Wprowadzenie

P rzemiany ustrojowe z lat 1989–1990 stworzyły warunki do przebudo-
wy systemu polskiej administracji publicznej. Dokonane zmiany legis-

lacyjne, zapoczątkowane nowelizacją Konstytucji RP oraz ustawą z 8 marca 
1990 roku o samorządzie terytorialnym, oznaczały realizację odmiennej dok-
tryny państwa i nowych wartości. Odtworzony po ponad 50-letniej przerwie 
samorząd terytorialny szczebla gminnego stworzył podstawy do budowy spo-
łeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji państwa opartej na zasadzie po-
mocniczości. Powstałe gminy z demokratycznie wybieranymi organami sta-
nowiącymi wyposażono w podstawowe atrybuty samodzielności (autonomii): 
osobowość prawną (i powiązane z nią przywileje), mienie komunalne, własne 
źródła zasilania fi nansowego, ochronę sądową, tworzenie reprezentacji po-
nadgminnych (sejmik samorządowy) i różnych form współpracy (np. stowa-
rzyszenia, zrzeszenia, związki międzygminne). Pomimo licznych nowelizacji 
ustaw samorządowych, wprowadzenia „usprawnień” w funkcjonowaniu or-
ganów gminnych1, jak i samych wspólnot lokalnych, okazało się, że przyję-
te prawne podstawy działania nie były w stanie zagwarantować rzeczywistej 
niezależności gmin od państwa.

1  Od 1992 r. obowiązkiem rady gminy było powołanie komisji rewizyjnej pełniącej funkcje 
kontrolne.
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Powołany i reformowany w latach 1990–1998 samorząd terytorialny 
umocnił swoją pozycję ustrojową i zadaniowo-kompetencyjną, udowadniając 
tym samym cel i konieczność swojego istnienia. Zajął on poczesne miejsce 
w strukturze systemu politycznego, likwidując scentralizowaną administrację, 
ukształtował i wpłynął na świadomość społeczną, kreując model społeczeń-
stwa obywatelskiego.

Propagowanie idei samorządności stanowiło przesłankę do kolejnych re-
form ustroju administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem admi-
nistracji samorządowej.

Specyfi ka administracji publicznej w nowych 
realiach ustrojowych po roku 1990 

Propagatorzy przywrócenia idei samorządności dążyli do powołania 
kilkustopniowego samorządu terytorialnego – uznając za najkorzystniej-
szy model trójstopniowy. Ukonstytuowanie się w 1990 roku gmin było 
sukcesem w kształtowaniu demokratycznego ustroju państwa, ale proces 
ten wymagał kontynuacji. Zapowiadana reforma administracji publicznej 
miała zagwarantować korzystne przemiany społeczne i gospodarcze w Pol-
sce. Dominującymi cechami ówczesnego systemu administracji były sil-
na centralizacja władzy i koncentracja kompetencji administracyjnych na 
szczeblu centralnym. System administracyjny funkcjonował według zasad 
branżowo-resortowych, przeważających nad układem terytorialnym. Wpro-
wadzenie zasad wolnego rynku spowodowało znaczący wzrost ponadwoje-
wódzkich podziałów specjalnych2, utrudniając prowadzenie kompleksowej 
i aktywnej polityki państwa w skali ogólnokrajowej i terytorialnej. Prze-
waga systemu resortowego powodowała, że skuteczna koordynacja dzia-
łań wymagała często zaangażowania najwyższych szczebli decyzyjnych 
– ministerstw, urzędów centralnych. Dlatego centrum państwa bardziej 
nastawione było na załatwianie spraw o wymiarze lokalnym niż realizo-
wanie polityki ogólnej czy regionalnej. Ponadto niewłaściwy podział za-
dań i kompetencji między administrację rządową i samorząd terytorialny 
(gminny), a także między poszczególnymi „poziomami” władz (centrum 

2  W 1994 r. funkcjonowało ogółem 76 podziałów specjalnych, z czego 42 na szczeblu 
ponadwojewódzkim (okręgowym), 20 na szczeblu wojewódzkim, 14 na szczeblu ponadgmin-
nym (rejonowym). Nowymi podziałami specjalnymi o zmodyfi kowanym statusie były m.in. 
(w nawiasach podano rok powstania lub modyfi kacji): sądy apelacyjne (1990 r.), wydziały 
pracy w sądach wojewódzkich (1991 r.), regionalne izby obrachunkowe (1992 r.), agencje ryn-
ku rolnego (1990 r.), okręgowe urzędy miar (1993 r.), delegatury Ministerstwa Przekształceń 
Własnościowych (1990 r.), okręgowe urzędy górnicze (1994 r.). E. Wysocka, Raport w sprawie 
aktualnego stanu terytorialnych podziałów specjalnych i kierunków ich ujednolicenia, „Samo-
rząd Terytorialny” 1996, nr 4, s. 6–12.



209

Przygotowanie do reformy administracji publicznej – cele i zasady administracji samorządowej w 1998 roku

– województwo, województwo – region – gmina) wpłynęło negatywnie na 
autorytet władzy publicznej w Polsce.

Nadmierna centralizacja, jej rozbudowany aparat administracyjno-urzęd-
niczy powodowały rozciągnięcie w czasie procesu podejmowania decyzji, 
przy jednoczesnym odseparowaniu udziału społeczności lokalnych. Brak 
możliwości współkreowania przez obywateli polityki państwa oraz obywa-
telskiej kontroli nad poczynaniami administracji publicznej sprawił, że spo-
łeczności lokalne przyjęły bierną postawę. Ta utrata samodzielności jednostek 
gminnych w kształtowaniu własnego rozwoju przyczyniła się tym samym do 
wzmocnienia postawy roszczeniowej wobec administracji centralnej.

Ujawnił się brak konsekwencji przy gospodarowaniu środkami fi nansów 
publicznych, a przede wszystkim przy określaniu obiektywnych kryteriów 
ich podziału3. Istniał wysoki poziom centralizacji systemu budżetowego, 
w którym udział wydatków gminnych wynosił zaledwie 15% ogółu wydat-
ków publicznych, co stanowiło 6% produktu krajowego brutto. Dodatkowym 
obciążeniem dla budżetu państwa było utrzymywanie rozbudowanej struktury 
sektora publicznego, tzw. sfery budżetowej4.

Wprowadzając w 1975 roku nowy podział terytorialny, zlikwidowano 
powiaty i utworzono 49 małych obszarowo województw. Dwustopniowy 
podział administracyjny kraju (gminy – województwa) zerwał historycznie 
ukształtowane powiązania funkcjonalno-przestrzenne. Wykreślenie z mapy 
administracyjnej powiatów i zmiana kształtu granic województw spowodo-
wały osłabienie oddziaływania tych ostatnich na dobrze wykształcone aglo-
meracje miejsko-przemysłowe. Nowe województwa nie stanowiły jednostek 
terytorialnych, którym można byłoby nadać miano regionu w znaczeniu hi-
storycznym, geografi cznym czy przestrzennym. Nie odpowiadały standardom 
europejskim pod względem powierzchni, zaludnienia, potencjału rozwojowe-
go. Niewłaściwie wytyczone granice województw (zadecydowały przesłanki 
polityczne) sprawiły polaryzację obszarów na silne i samowystarczalne woje-
wództwa oraz słabe, nieposiadające niezbędnych zasobów do samodzielnego 

3  Stanowisko ogólnopolskich organizacji samorządu terytorialnego, przyjęte na spotkaniu 
w Poznaniu 2 października 1993 r.; Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Administracji Publicznej, 
Informacja o reformie administracji publicznej RP, Warszawa, kwiecień 1993; V Ogólnopol-
ska Konferencja Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, Uchwała w sprawie sytuacji samorządu 
terytorialnego w Polsce, Poznań, 25–27 listopada 1994.

4  Udział dochodów gmin w fi nansach publicznych państwa w 1991 r. wynosił 17,2% 
(5,59% PKB), w 1994 r. – 15,6% (5,45% PKB) (bez środków na szkoły, dobrowolnie prze-
jęte w tym okresie przez niektóre gminy, oraz na tzw. „program pilotażowy”). W tym samym 
przedziale czasowym udział dochodów budżetu państwa wzrósł z 26,2 do 30,3% PKB. Dane 
Ministerstwa Finansów, w: X Ogólnopolska Konferencja Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, 
Stanowisko w sprawie dalszej decentralizacji spraw publicznych w państwie, Poznań, 6 maja 
1997 (maszynopis).
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rozwoju. Pozbawiono je jakichkolwiek instrumentów prawnych (osobnego 
organy prawa publicznego, przepisów prawnych) i fi nansowych (np. własne-
go budżetu) realizacji polityki wewnątrzregionalnej (intraregionalnej). Wo-
jewództwo stanowiło jednostkę podziału administracyjnego, stąd nie miało 
organów przedstawicielskich reprezentujących społeczność województw, 
dysponujących mandatem uprawniającym do prowadzenia własnej polityki. 
Wojewoda był jedynie reprezentantem rządu centralnego i jako realizator jego 
wytycznych nie mógł pełnić roli autentycznego gospodarza regionu.

Duże zróżnicowanie potencjału ekonomicznego oraz zaludnienia „nowych” 
województw uzależniało znaczną ich część od centrum, wykluczając zasadę 
samodzielności i samorządności. Niektóre województwa nie były w stanie 
podjąć współpracy partnerskiej z sąsiadami zagranicznymi, zwłaszcza z Eu-
ropy Zachodniej. Dla właściwego ich funkcjonowania należało rozbudować 
administrację specjalną, zwiększając pionowo-resortowy układ zarządzania 
krajem. Rekompensatą nieudolnego podziału terytorialnego było podniesie-
nie do rangi stolic województw 32 słabszych ośrodków miejskich. Odbyło się 
to kosztem osłabienia pozycji dawnych miast powiatowych. Konsekwencją 
takiego podziału administracyjnego było osłabienie tożsamości (więzi) spo-
łeczności lokalnych i ponadlokalnych, tracących swój terytorialny układ od-
niesienia.

Podział administracyjny nie sprzyjał wykonywaniu przypisanych mu funk-
cji. Charakteryzował się względnie stabilnym układem jednostek podstawo-
wych (gmin), a wadliwym układem województw. Brak ogniwa pośredniego 
między gminą a województwem, zastąpiony administracją specjalną, okazał 
się niewłaściwy i powodował dysfunkcjonalność systemu jako całości.

Koncepcje reformy administracji publicznej
Przygotowania do przeprowadzenia nowej reformy administracji publicz-

nej trwały od chwili wprowadzenia samorządu gminnego w 1990 roku. Świa-
domość konieczności rozbudowania administracji samorządowej, co do licz-
by stopni i zakresu ich kompetencji, była powszechna wśród jej inicjatorów 
i praktyków samorządowych, a także w społeczeństwie. Plan „usprawnienia” 
modelu administracji przedstawiany był przez kolejne ekipy rządowe, komi-
sje sejmowe i senackie, a także formułowany przez przedstawicieli środowisk 
samorządowych. Wśród działań o takim charakterze należy wymienić:
1. Powołanie (15 marca 1991 r.) przez rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego ze-

społu do opracowania koncepcji zmian w organizacji terytorialnej państwa 
oraz spraw związanych z reorganizacją administracji państwowej5. Nie-

5  Zespół pracował pod kierunkiem Jerzego Sulimierskiego; 4 marca 1992 r. ogłosił doku-
ment pt. Wstępne założenia przebudowy administracji publicznej.
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wątpliwym dorobkiem było zarysowanie koncepcji reformy powiatowej 
i wojewódzkiej oraz przeprowadzenie dyskusji na temat powołania regio-
nów autonomicznych, samorządowych i funkcjonalnych.

2. Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego postanowił zainicjować prace 
nad projektami ustaw powołujących powiat samorządowy.

3. Przyjęcie przez gabinet Jana Olszewskiego wstępnych założeń reformy 
administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji ustro-
ju województwa.

4. Powołanie Urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Administracji Pub-
licznej (13 października 1992 r. pełnomocnikiem został Michał Kulesza) 
i opracowanie przez zespół pierwszego kompleksowego Programu Admi-
nistracji Publicznej wraz z pakietem około 100 projektów ustaw dotyczą-
cych wprowadzania struktury powiatowej. Dokumenty zostały zaaprobo-
wane i przyjęte przez rząd premier Hanny Suchockiej.

5. Opracowanie przez rząd Waldemara Pawlaka projektów ustaw o organi-
zacji i trybie pracy Rady Ministrów, o terenowych organach administracji 
rządowej oraz projektu ustawy o państwowej służbie cywilnej.

6. Przyjęcie przez parlament w okresie rządów Józefa Oleksego ustaw o zmia-
nie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług pub-
licznych (8 listopada 1995 r.), noweli ustawy o samorządzie terytorialnym 
(30 sierpnia 1995 r.), a także ustawy zmieniającej ustawę o terenowych 
organach rządowej administracji ogólnej.

7. Uchwalenie przez sejm (27 czerwca 1996 r.) pakietu ustaw dotyczących 
reformy centrum administracyjnego. Zadania związane z funkcjonowa-
niem administracji publicznej i współpracą z samorządem przejęło (od 
1 stycznia 1997 r.) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji6.

Istotny udział w kształtowaniu koncepcji reform miały środowiska opinio-
twórcze wypowiadające się na temat kolejnych projektów rządowych. Szcze-
gólnie dużą aktywność przejawiały środowiska samorządowe, podejmujące 
uchwały, rezolucje, przedstawiające swoje stanowisko wobec idei reformy 
samorządowej, jak i jej założeń7. Uwzględniono również dorobek nauki, wy-

6  Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Administracji Publicznej, Informacja o reformie ad-
ministracji publicznej RP, Warszawa, kwiecień 1993, s. 8–9; Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne. Program decentralizacji funkcji 
państwa i rozwoju samorządu terytorialnego, Warszawa, styczeń 1997, s. 4–5; J. Regulski, 
Samorząd III RP. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000, s. 417.

7  Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii 
Polskich – jako organizacje ogólnopolskie zajęły stanowisko wobec różnych wariantów doty-
czących charakteru i kryterium zmian w funkcjonowaniu administracji publicznej. Także do 
wojewódzkich sejmików samorządowych, gmin rozesłano ankiety z zapytaniem co do kwestii 
reformy administracyjnej, np. od 19 czerwca 1994 do połowy kwietnia 1996 r. 40 wojewódz-
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niki sondaży opinii społecznej prowadzone m.in. przez Ośrodek Badań Opi-
nii Publicznej oraz prace Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Regionalnego 
i efekty pracy Zespołu Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Centrum Gospodar-
czego Rządu.

Wiele uwagi poświęcono pracy popularyzatorskiej, jaką były zalecane 
przez Radę Ministrów konsultacje. Podstawową ich formą były regionalne 
konferencje odbywające się w dziesięciu ośrodkach regionalnych (Białystok, 
Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Łódź, Szczecin, Warszawa, 
Wrocław), podsumowujących prace prowadzone w międzywojewódzkich ze-
społach problemowych. Kolejną formą ogólnospołecznych konsultacji było 
recenzowanie programu decentralizacji przez wiele ośrodków naukowo-ba-
dawczych oraz ośrodków eksperckich (np. Komitet Przestrzennego Zagospo-
darowania Kraju, Rada Polityki Regionalnej), jak również opiniowanie pro-
jektów przez wojewódzkie i krajowe organizacje samorządu terytorialnego, 
ministerstwa oraz Konwent Wojewodów8.

Dzięki konsultacjom prowadzonym w różnych formach z przedstawiciela-
mi wielu grup społecznych i zawodowych, uzyskano informacje o rzeczywi-
stych poglądach na temat koncepcji realizacji reformy. Ożywiła się dyskusja 
i wzmożono prace koncepcyjne nad reformą ustroju administracji publicznej 
oraz potwierdzenia słuszności jej przeprowadzenia. Niezależnie od zróżnico-
wanego podejścia inicjatorów przeobrażeń ustrojowych do problemów refor-
my administracji publicznej wszystkie one zmierzały do realizacji określonych 
zadań i celów, sprowadzających się w istocie do postulatu decentralizacji. Za 
istotny cel uznano:
1. Usprawnienie funkcjonowania państwa, w tym większej operatywności 

władzy wykonawczej. Miało to polegać na wprowadzeniu silnej i sprawnej 
administracji rządowej zespolonej i zlikwidowaniu dzięki temu szkodli-
wego podziału resortowo-branżowego. Wprowadzenie nowych poziomów 
samorządu terytorialnego pozwoliłoby na wypracowanie spójnych dzia-
łań na określonym terytorium. Administracja ta miałaby funkcjonować na 
wszystkich szczeblach podziału administracyjnego. W praktyce admini-
stracyjnej wprowadzona koncepcja władzy administracji ogólnej wyma-

kich sejmików samorządu terytorialnego podjęło ogółem 136 uchwał dotyczących problema-
tyki ustroju administracji publicznej z inicjatywy własnej lub w formie opinii do projektów 
ustaw. Na przełomie stycznia i lutego prezes Rady Ministrów skierował ankietę do rad gmin 
celem zapoznania się z opinią samorządowców na temat kształtu przyszłego systemu admini-
stracji. Urząd Rady Ministrów, Opinie o reformie terytorialnej administracji publicznej, War-
szawa, 27 maja 1996.

8  Do Urzędu Rady Ministrów wpłynęło 36 opinii i ekspertyz ekonomistów, prawników, 
geografów i specjalistów z dziedziny gospodarki przestrzennej. Raport uzupełniający – wyni-
ki badań nad społecznym odbiorem reformy terytorialnej administracji publicznej, Warszawa, 
styczeń 1997.
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gałaby zespolenia służb publicznych pod jednolitym zwierzchnictwem, 
niepodlegającym różnym funkcjonalnym i niezależnym agendom. Wią-
załoby to się z powstaniem wydzielonych, samodzielnych pionów funk-
cjonalnych (np. odrębna administracja szkół, służby zdrowia, skarbowa, 
pracy), odpowiadających tylko za „swój odcinek”, a nie za „całość”9. Od-
powiedzialność za prawidłowe i skuteczne wykonywanie funkcji państwa 
(bezpieczeństwo wewnętrzne, zachowanie spokoju i porządku publiczne-
go, przestrzeganie prawa) byłyby ponoszone przez jednoosobowy organ 
administracji publicznej – wójta, starostę, wojewodę, premiera. Władza 
administracji ogólnej wymagałaby, w szczególności od przedstawicie-
li władz samorządowych, zwiększonego poczucia odpowiedzialności za 
sprawy publiczne na ich terytorium, a także myślenie w kategoriach pań-
stwa jako całości. Istotnym celem reformy byłoby wprowadzenie odmien-
nego sposobu zarządzania niektórymi zadaniami publicznymi. Zamiast 
systemu hierarchicznego zaaprobowany powinien zostać system oparty na 
wypracowaniu kompromisu między różnymi instytucjami publicznymi. Sy-
stem ten nie dotyczyłby zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz 
innych wymagających koordynacji działań właściwych służb. Wprowadze-
nie systemu negocjacyjnego objęłoby te zadania, które dotyczą interesów 
różnych grup społecznych, poziomów jednostek samorządu terytorialnego, 
a do ich realizacji niezbędne byłoby przeprowadzanie konsultacji zamiast 
arbitralnych rozstrzygnięć dokonywanych przez władze centralne.

2. Budowanie instytucji demokratycznej kontroli społeczeństwa obywa-
telskiego na wszystkich stopniach zasadniczego podziału terytorialnego 
kraju. Oznaczałoby to wprowadzenie w nowych jednostkach administra-
cji samorządowej reprezentacji społeczności. Wzorem powszechnych 
i bezpośrednich wyborów do rad gmin mieliby być wyłaniani przedsta-
wiciele – radni – do nowo powstałych poziomów administracji samo-
rządowej. Stanowiłoby to gwarancję wypełniania niezbędnych zadań dla 
zaspokojenia potrzeb zbiorowości przez osoby przez nią same wybrane 
i działające w jej interesie10. Dodatkowym atrybutem byłaby możliwość 
kontrolowania organów stanowiących (rad) przez ich wyborców, np. sto-
sując inicjatywę referendalną bądź dokonując rozstrzygnięć przy urnie 
wyborczej podczas kolejnych wyborów samorządowych. Ważną kwestią 

9  T. Gruszecki, Reforma administracji – mocne i słabe strony, „Biuletyn Rady ds. Reform 
Ustrojowych Państwa” 1998, nr 2, s. 18; Rada Ministrów, Uzasadnienie do uchwały w sprawie 
zasad przygotowania i przeprowadzenia reformy administracji publicznej, Warszawa, 31 grud-
nia 1997. 

10  Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie publicznej reorganizacji kraju, Lublin, 
8 marca 1996; Rada Ministrów, Uzasadnienie do uchwały…, dz. cyt.; S. Najninger, Admini-
stracja czy biznes? Dobre i złe stany prywatyzacji i komercjalizacji zadań administracyjnych 
państwa, „Biuletyn Państwo-Rząd-Administracja” 1999, nr 10–11, s. 6–13.
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byłoby zapewnienie obsługi administracyjnej obywateli i ich organizacji 
oraz stworzenie warunków personalnych sprawnego wykonywania za-
dań publicznych przez profesjonalną, bezstronną, neutralną politycznie 
administrację. Konieczne byłoby w tym zakresie zbudowanie podstaw 
prawnych służby cywilnej11.

3. Uporządkowanie systemu terytorialnego poprzez stworzenie dodatkowych 
dwóch kategorii jednostek będących podmiotami prawa publicznego. Po-
zwoliłoby to na zwiększenie sterowalności państwa poprzez przeniesienie 
wielu kompetencji z centrum do województw i powiatów, a tym samym 
skupienie aktywności władz centralnych na kwestiach strategicznych. Od-
budowa wspólnot lokalnych i ponadlokalnych, przekazanie im uprawnień 
w zakresie zaspokajania potrzeb zbiorowych wzmocni integrację społecz-
ną. Właściwym rozwiązaniem byłby trójstopniowy podział terytorialny 
obejmujący gminy, powiaty i województwa. Nowe województwo byłoby 
zdolne do prowadzenia polityki regionalnej i wykonywania zadań o cha-
rakterze ponadlokalnym, a równocześnie niemające charakteru ogólnopań-
stwowego i nieobejmujące całego kraju. Powiat jako ogniwo pośrednie 
(między gminą a województwem) wykonywałby te wszystkie zadania 
o charakterze lokalnym, których nie może samodzielnie realizować gmi-
na12. Wykonywanie zadań publicznych o charakterze lokalnym (dotych-
czasowe zadania wojewódzkiej i rejonowej administracji rządowej) przez 
powoływany powiat i zespolenie organizacyjne administracji w tej skali 
terytorialnej pozwoli na lepsze zarządzanie środkami publicznymi, znaj-
dującymi się pod bezpośrednią kontrolą reprezentantów wspólnot lokal-
nych. Przyjęte założenia tego projektu porównywalne są ze strukturami 
występującymi w państwach Europy Zachodniej – o parametrach (liczba 
ludności, powierzchnia) zbliżonych do Polski. W krajach tych (we Fran-
cji, Włoszech, w Hiszpanii, Niemczech) występuje trójstopniowy podział 
terytorialny, będący osiągnięciem długiej ewolucji zakończonej na przeło-
mie lat 80. i 90. XX w. Zasady funkcjonowania jednostek samorządu tery-
torialnego w tych krajach mogłyby stanowić inspiracje do niektórych pro-
gramów reformy w Polsce. W stosunkach między różnymi krajami istnieją 

11  Służba cywilna, powołana ustawą z 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 1996, 
nr 89, poz. 402), będzie stanowić silny korpus urzędników realizujących określone prawem 
zadania państwa niezależnie od zmian politycznych. Pracowników samorządowych nie objęto 
regulacjami ustawy, biorąc fakt odrębnego statusu prawnego. Urząd Rady Ministrów, Państwo 
sprawne, przyjazne, bezpieczne. Założenia programu decentralizacji funkcji państw i rozwoju 
samorządu terytorialnego, Warszawa, lipiec 1996, s. 60–62; T. Grosse, Cele i zasady reformy 
administracji publicznej, „Biuletyn Służby Cywilnej” 1999, nr 1, s. 14–17.

12  Argumenty zawarte w opracowaniu zespołu ekspertów pod kierunkiem prof. Jerzego 
Kołodziejskiego skłaniają do jak najpilniejszego utworzenia powiatu o takim potencjale eko-
nomicznym, by był zdolny do kreowania i wdrażania strategii regionalnych.



215

Przygotowanie do reformy administracji publicznej – cele i zasady administracji samorządowej w 1998 roku

pewne doświadczenia, które mogą być zaadaptowane na potrzeby polskiej 
reformy. Należałoby uwzględnić interes narodowy w kontekście polityki 
międzynarodowej, w perspektywie przyszłego członkostwa w Unii Euro-
pejskiej13. Przystosowanie organizacji terytorialnej kraju i struktur samo-
rządowych do standardów UE pozwoli na wykonywanie instrumentów 
prawnych i ekonomicznych wypracowanych przez właściwe instytucje 
Unii. Polityka prounijna służyłaby rozbudowaniu samorządu do trzech po-
ziomów, a województwu nadano by charakter regionu będącego podmio-
tem współpracy międzynarodowej,

4. Decentralizacja systemu fi nansów publicznych, aby budżety wszystkich 
szczebli samorządu terytorialnego stanowiły co najmniej 25% wydatków 
publicznych. Zmiana modelu zarządzania państwem powinna zmierzać 
w kierunku decentralizacji środków fi nansowych na szczeble samorządo-
we, jak i w kierunku dekoncentracji na poszczególne ogniwa administracji 
rządowej funkcjonującej na szczeblach terenowych. Podstawową kwe-
stią dla systemu fi nansowego samorządu terytorialnego będzie określenie 
struktury rzeczowej i wielkości zadań realizowanych przez daną jednostkę 
(gminę, powiat czy województwo). Budowanie nowego modelu fi nansów 
publicznych powinno się opierać na dotychczasowych doświadczeniach, 
jak i na teorii fi nansów publicznych, czyli należałoby uwzględnić zasady:
a)  adekwatności środków fi nansowych do kompetencji i zadań władz pub-

licznych określonego szczebla;
b)  konieczności zbudowania precyzyjnego systemu zasilania fi nansowego 

oraz systemu alokacji publicznych środków pieniężnych;
c)  zadania własne samorządów powinny mieć pełne „pokrycie” w docho-

dach własnych; pozwoliłoby to na kształtowanie systemu własnych 
źródeł dochodu, których wysokość byłaby adekwatna do budżetu danej 
jednostki;

d)  subwencjonowania i dotowania do określonych granic dopuszczalności 
zadłużenia jednostek samorządowych, udzielania kredytów oraz emisji 
obligacji.

 Dokonując zmian legislacyjnych procedur fi nansowych, należałoby 
uwzględnić rekompensatę dla gmin tracących część dotychczasowych 
środków fi nansowych. Dotyczyłoby to m.in. subwencji na oświatę, utra-
conych wpływów z tytułu włączenia podatku do środków transportowych 

13  Por. wystąpienie prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka na inauguracyjnym spotkaniu 
Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa. „Biuletyn Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa” 
1998, nr 1, s. 2–3; S. Stec, Ustrój terytorialny administracji publicznej w Polsce, „Reforma Ad-
ministracji Publicznej” 1998, z. 2, s. 4, materiały szkoleniowe; T. Gruszecki, Reforma admini-
stracji…, dz. cyt., s. 19; Związek Miast Polskich, Stanowisko w sprawie reformy administracji 
publicznej i regionalizacji kraju, Poznań, 27 stycznia 1996.
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w cenę paliw, uregulowania zobowiązań fi nansowych budżetu państwa 
w jednostkach przejętych przez gminy14.

5. Przystosowanie organizacji terytorialnej kraju i struktur samorządu tery-
torialnego do standardów powszechnych w Unii Europejskiej, co umoż-
liwi wykorzystanie instrumentów prawnych i ekonomicznych oferowa-
nych przez Unię, a służących rozwojowi regionalnemu i współpracy mię-
dzyregionalnej. Przyszłe uczestnictwo w UE wymaga stworzenia takich 
struktur, które umożliwiają współpracę z odpowiednimi organami państw 
zachodnich i ze strukturami Unii15. Poprzez utworzenie poziomu regionu, 
samodzielnie odpowiedzialnego za podejmowane decyzje, istniałaby szan-
sa na efektywną kooperację międzynarodową: transgraniczną, bilateralną, 
międzyregionalną. W ten sposób nawiązano by współpracę z dekoncentro-
wanymi strukturami europejskimi oraz włączono Polskę do europejskiej 
polityki regionalnej. Pozwoliłoby to na pozyskiwanie dużych transferów 
fi nansowych w ramach wyrównywania dysproporcji ekonomicznych mię-
dzy podmiotami polityki regionalnej. Jedna z koncepcji podziału kraju na 
13 silnych regionów byłaby – z punktu widzenia współpracy europejskiej 
– wariantem najkorzystniejszym, umożliwiając równorzędną współpracę 
z regionami Francji, Włoch, Hiszpanii oraz z Niemcami. Duże wojewódz-
two – region miałoby także odpowiednie warunki do tworzenia swoich 
przedstawicielstw za granicą, zwłaszcza w Brukseli16.

Tworzenie instytucji nowego państwa przy zachowaniu dotychczasowych 
zasad i norm funkcjonowania centralnego modelu administracji publicznej nie 
było możliwe. Wprowadzona zasada gospodarki rynkowej wykazywała ścisły 

14  Na przykład w 1995 r. subwencje ogólne stanowiły 1–15% ogólnych dochodów gmin, 
w 1996 r. nastąpił ich wzrost do 25%, spowodowany przejęciem szkół i przyznaniem gminom 
zwiększonej subwencji na pokrycie zwiększonych z tym wydatków. J. Regulski, Samorząd 
III RP…, dz. cyt., s. 278; Ustalenia drugiego posiedzenia Rady ds. Reform Ustrojowych Pań-
stwa, Warszawa, 23–24 lutego 1998. Por.: Sejm RP, Informacje uzupełniające do uzasadnienia 
projektu ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego pań-
stwa, uzupełnienie do druku nr 230, Warszawa, 30 marca 1998; M. Busiło, Wstępny zarys zasad 
fi nansowania samorządu powiatowego i wojewódzkiego, „Biuletyn Rady ds. Reform Ustrojo-
wych Państwa” 1998, nr 2, s. 16–17.

15  Art. 86 Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą 
Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi stanowi m.in., iż strony 
będą zaciesniać współpracę w zakresie rozwoju regionalnego i planowania gospodarki grun-
tami. Punktem odniesienia tego artykułu jest art. 130 Traktatu Rzymskiego, w szczególności 
art. 130a, w którym stwierdzono, że jednym z zadań WE jest dążenie do zredukowania różnic 
w stopniach rozwoju poszczególnych regionów.

16  B. Jałowiecki, Opinia, [w:] Reforma administracji publicznej. Państwo spraw-
ne, przyjazne, bezpieczne. Wybór opinii i ekspertyz, t. 2, Warszawa, sierpień 1997, s. 30; 
T. Rabska, Regionalizacja a zasady, „Biuletyn Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa” 1998, 
nr 1, s. 16–19.
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związek ze strukturą państwa. Niemożliwością było pogodzenie zasady wol-
ności działalności gospodarczej, stanowiącej podstawę ustroju ekonomicz-
nego Polski (art. 20 konstytucji), ze scentralizowanym aparatem wykonaw-
czym, ignorującym i ograniczającym zarówno działalność indywidualnych, 
jak i zbiorowych podmiotów. Nowy ustrój gospodarczy, którego fi larami były 
(i są nadal) własność prywatna (art. 20 i 64) i wolność działalności gospo-
darczej, bezpośrednio wpłynęły na zmianę zakresu zadań państwa w sferze 
gospodarczej. Konsekwencją tych przemian pod względem jakościowej zmia-
ny, jak i ograniczenia roli centralnego aparatu rządowego, była przebudowa 
strukturalna oraz ograniczenie ingerencji w działalność indywidualną17.

Reorganizacja struktur scentralizowanego systemu gospodarczego, prawo-
dawczego i decyzyjnego wymagała określenia systemu wartości i reguł, jakim 
miały podlegać. Reformowanie władzy publicznej powinno być podporząd-
kowane zasadom określającym ustrój państwa i winno prowadzić do pełnej 
realizacji nowej roli państwa. Przyjęta taktyka działania transformacji ustro-
jowej powinna się odbywać przy uwzględnianiu aprobowanego w społeczeń-
stwie systemu wartości, odwołującego się do historii, doświadczeń, praktyki 
ustrojowej wyznaczonej konstytucją. Przyjęta w ogólnonarodowym referen-
dum Konstytucja RP wprost nie rozstrzyga ustroju administracji publicznej. 
Zawiera wiele braków i niejasnych sformułowań18, niemniej jednak wyznacza 
dwie naczelne zasady: pomocniczości (subsydiarności) i unitarnego charak-
teru państwa.

Wyznacznikiem rozdysponowania zadań między różne szczeble aparatu 
państwowego i nowo tworzone struktury organizacyjne samorządu terytorial-
nego była zasada subsydiarności19. Jako zasada organizacji państwa oznaczała 
rozdzielenie zadań (a tym samym odpowiedzialności za ich wykonanie) mię-
dzy państwo a obywateli (lub ich grupy). Rozłożenie zadań polegało na prze-
jęciu części z nich przez państwo, z realizacji których nie mogły się wywiązać 
wspólnoty obywateli. Zgodnie z tą zasadą, żadna władza (również władza 
publiczna) nie powinna przeszkadzać obywatelom ani grupom społecznym 

17  T. Rabska, Regionalizacja…, dz. cyt., s. 16–17.
18  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483. 

Na przykład rozdział VI zatytułowany „Rada Ministrów i administracja rządowa” swoją treścią 
nie spełnia wymogów nowoczesnego państwa. Utrzymuje „resortowy” schemat strukturalny 
i wysoki stopień centralizacji. Postanawia m.in., że „Rada Ministrów kieruje administracją rzą-
dową” (art. 146 ust. 3), a ministrowie „kierują określonymi działaniami administracji rządowej” 
(art. 149 ust. 1). Wojewodę określa jako „przedstawiciela RM w województwie” (art. 152 ust. 1). 
Nie precyzuje i uogólnia sformułowania, wskazując na utrzymanie struktury administracji rzą-
dowej, ogólnej i specjalnej. Nieprecyzyjnie pod względem prawnym postanawia, że „ustrój 
terytorialny RP zapewnia decentralizację władzy publicznej” (art. 15 ust. 2), niczego faktycznie 
w istniejącej organizacji nie zmienia.

19  Zasada subsydiarności (pomocniczości) została zawarta w preambule Konstytucji RP.
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w wyznaczaniu i realizowaniu własnych zadań. Pomocniczość opierała się 
na założeniu, że celem każdej władzy jest pobudzanie, mobilizowanie, wspo-
maganie, a w razie konieczności – uzupełnienie działalności tych podmiotów, 
które nie są samowystarczalne. Oznaczało to m.in., że każda władza wyższe-
go szczebla przejmuje do realizacji tylko te zadania, których nie potrafi  i nie 
może przejąć szczebel niższy.

Postępowanie w sposób zgodny z tą zasadą zmierzało do kierowania 
sprawami publicznymi przez szczebel usytuowany jak najbliżej obywate-
la. Przekazywanie zadań publicznych innym jednostkom mogło natrafi ć na 
przeszkody wynikające z niewystarczającej infrastruktury, słabego zaplecza 
technicznego czy zdolności administrowania jednostki stopnia niższego; ba-
rierę stanowiło również kryterium efektywności. Pomocniczość, jako zasa-
da przeciwstawiona modelowi centralistycznemu, mogła stanowić barierę 
w ograniczaniu samodzielności podmiotów władzy lokalnej. Subsydiarność 
wpłynęła na budowę struktur organizacyjnych (art. 15 konstytucji), nadając 
nową treść zasadzie decentralizacji. Polegała ona na przekazywaniu niższym 
ogniwom systemu organizacji państwa zadań publicznych do samodzielnego 
wykonywania. Między poszczególnymi szczeblami nie istnieje hierarchiczne 
podporządkowanie organów w zakresie osobowym czy rzeczowym. Organom 
szczebli niższych zagwarantowano samodzielność i niezależność, a pełniony 
nad nimi nadzór sprawowany jest według kryterium legalności.

Zasada subsydiarności wprowadziła kolejność określania uprawnień i po-
winności podmiotów władzy. Kierując się uprzednio przyjętymi normami 
konstytucyjnymi, uzgodnionymi standardami cywilizacyjnymi i własnymi 
możliwościami fi nansowymi, według tej zasady rozdzielono określone zada-
nia pomiędzy różne formy władzy publicznej20.

Samorząd terytorialny, będący najpełniejszą formą decentralizacji admi-
nistracji, powoływany jest w celu wykonywania zadań publicznych w sposób 
samodzielny. Administracji rządowej zgodnie z postulatem dekoncentracji 
nakazuje się wyposażyć w uprawnienia, kosztem administracji centralnej, lo-
kalne i ponadlokalne agendy rządowe. Występowanie obok siebie zasad de-
centralizacji i dekoncentracji nie jest sprzeczne z założeniem ustrojowym jed-
nolitego państwa (art. 3 konstytucji), z centralnymi organami władzy (art.10), 
przy równoczesnym poszanowaniu wspólnot lokalnych (art.16) o charakterze 
terytorialnym, gospodarczym i zawodowym (art. 17)21.

Drugą fundamentalną zasadę stanowiła zasada jednolitości państwa, czyli 
unitarności terytorialnego podziału władzy. Postanowienia zasady wskazywa-
ły na konieczność wzmocnienia integralności państwa, a także zaprzeczały 

20  Z. Gilowska, Jak dokończyć reformę samorządową?, „Transformacja Gospodarki” 
1996, nr 71, s. 9.

21  Tamże, s.17.
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powstaniu autonomicznych regionów z prawem do stanowienia ustaw. Zasa-
da jednolitości państwa została zagwarantowana w konstytucji (art. 3), której 
wyrazem jest pełna i wyłączna suwerenność państwa jako całości. Przesłanki 
historyczne, etniczne, kulturowe czy geografi czne nie uzasadniały wprowa-
dzenia ustroju charakteryzującego się dużym zróżnicowaniem poszczegól-
nych części składowych kraju. Podział kraju na województwa22 wiąże się 
przede wszystkim z systemem administracji rządowej. Wprowadzenie pojęcia 
województwa nie jest tożsame z podziałem Polski na „regiony samorządowe” 
(art. 164 ust. 2), gdyż województwa stanowią obszar działania samorządu te-
rytorialnego, a nie rządu w terenie. Zgodnie z postanowieniami konstytucji, 
obszarem działania samorządu terytorialnego są gminy (jako podstawowe jed-
nostki) oraz jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego 
(art. 164 ust. 1 i 2). Wprowadzenie nieuściślonych jednoznacznych zapisów 
(ze wskazaniem na ustawę) pozwoliło na wiele interpretacji pojęć wojewódz-
twa i regionu, które mogą stanowić jednakowy obszar działania (granice po-
krywają się) lub być sobie (terytorialnie) podległe.

Projekty reformy samorządowej przewidywały wprowadzenie dwu- lub 
trójstopniowego układu przestrzennego kraju (w zależności od zastosowa-
nych kryteriów i celów reformy), zachowując zasadę jednolitości państwa23. 
Realizacja zasady unitarności gwarantowana była poprzez instrumenty praw-
ne zawarte w aktach ustawowych.

Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu reformy administracji publicznej pań-
stwa miało zasadnicze znaczenie dla jego rozwoju. Wskazanie niedostatków 
funkcjonowania dotychczasowych struktur administracji rządowej i samo-
rządowej (gminnej) stało się podstawą do opracowania programu przeobra-
żeń ustrojowych, a przede wszystkim określenia celu, jaki miał służyć tym 
dokonaniom. Podstawowymi zamierzeniami instytucji urzeczywistniających 
reformę były dalsza decentralizacja władzy, a wraz z nią przeobrażenia doko-
nujące się we wszystkich dziedzinach administracji publicznej. Poszukiwanie 
„najlepszego” modelu funkcjonowania administracji oparto na założeniach 
zmierzających do:

–  utworzenia dodatkowych struktur administracji terytorialnej uzupełnia-
jących dotychczasową „lukę”, a tym samym przejęcie zadań i kompe-
tencji od organów administracji centralnej,

–  zlikwidowanie chaosu podziału zadań i kompetencji między poszcze-
gólnymi „poziomami” władzy wraz ze zmianą systemu budżetowego,

22  Art. 152 Konstytucji RP defi niuje województwo jako obszar działania przedstawiciela 
rządu – wojewody.

23  Korzystając np. ze wzorców systemów samorządowych państw Europy Zachodniej, poza 
parametrami statystycznymi (powierzchnia kraju, liczba ludności), dominującym czynnikiem 
był unitarny charakter państwa, stąd np. system ustroju Niemiec nie był brany pod uwagę.
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–  zwiększenie roli i udziału społeczeństwa w kształtowaniu życia pub-
licznego.

Osiągnięcie celów reformy administracyjnej stało się wyzwaniem wyma-
gającym zmian aktów prawnych i opracowania nowych, jak również integra-
cji środowisk twórczych (polityków, samorządowców, naukowców). Właści-
we wyznaczenie celów i zasad reformy stało się przyczynkiem do rozpoczęcia 
jej realizacji, pozwoliło na opracowanie harmonogramu zmian, a wraz z nimi 
przystąpienia do prac legislacyjnych.

Realizacja reformy administracji publicznej
Powołanie samorządu gminnego stanowiło fundamentalną zasadę refor-

my ustroju państwa w zakresie organizacji, podziału kompetencji i środków 
fi nansowych, a także budowy społeczeństwa obywatelskiego. Poszukiwanie 
nowego modelu administracji lokalnej było też efektem wielostronnych badań 
prowadzonych od 1975 roku. Wraz z przywróceniem samorządu terytorialne-
go rozpoczęto prace analityczne przygotowujące podłoże do realizacji refor-
my. Pierwsze prace podjęto w okresie rządów Jana Krzysztofa Bieleckiego 
(12 stycznia 1991–5 grudnia 1991); powołano dwa zespoły robocze24:
1. Zespół ds. Opracowania Koncepcji Zmian w Organizacji Terytorialnej 

Państwa, pod kierunkiem dyrektora generalnego Urzędu Rady Ministrów 
Jerzego Sulimierskiego, pracujący w dwóch podzespołach merytorycz-
nych:
–  ds. podziału przestrzennego, pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Bo-

rzyszkowskiego,
–  ds. ustroju terytorialnego kraju, pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka 

Elżanowskiego,
2. Zespół ds. Reformy Administracji Państwowej, pod kierunkiem przewod-

niczącego senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego Jerzego Stępnia.

Prace zespołu Jerzego Stępnia zakończone zostały opracowaniem doku-
mentu Wstępne założenia przebudowy administracji publicznej25, przyjętym 
przez rząd Jana Olszewskiego. W dokumencie zawarto założenia, które w spo-
sób kompleksowy odnosiły się do najistotniejszych elementów składowych 
administracji publicznej. Podjęto rozstrzygnięcia zarówno dla rządu wraz 

24  Zarządzenie prezesa Rady Ministrów nr 11 z 15 marca 1991 r.
25  Prezes Rady Ministrów zarządzeniem nr 29 z 15 styczna 1992 r. powołał Zespół ds. Re-

organizacji Administracji Publicznej, pod kierunkiem Jerzego Stępnia. Nowo powstała grupa 
ekspertów na podstawie dotychczasowych prac rządowych Zespołu ds. Reformy Administracji 
Państwowej opracowała dokument Wstępne założenia przebudowy administracji publicznej.
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z administracją centralną i terenową, jak i samorządu terytorialnego, kadr ad-
ministracyjnych, majątku państwowego i strategii wdrażania reformy26. Za 
jeden z najistotniejszych celów reformy uznano utworzenie samorządu po-
wiatowego27, który wspomógłby gminy w realizacji przekazywanych im lo-
kalnych zadań publicznych. Nadanie powiatom charakteru samorządowego 
gwarantowałoby realizację przedsięwzięć zgodnie z interesem i potrzebami 
miejscowej społeczności, a tym samym przyczyniłby się do likwidacji wielu 
służb administracji rządowej pozbawionej kontroli i wpływu „czynnika oby-
watelskiego”. Powołanie nowej jednostki samorządu lokalnego wymuszało 
przebudowę systemu administracji (zniesienie administracji rejonowej) oraz 
dokonanie zmian w zakresie działania organów wojewódzkich (m.in. zespo-
lenie organizacyjne urzędów wojewódzkich). Przewidywano także zmniej-
szenie liczby województw z zachowaniem dotychczasowego ustroju admi-
nistracji, z wojewodą jako organem administracji rządowej i z sejmikiem 
samorządowym, w skład którego wchodzić powinni delegowani przez rady 
przedstawiciele gmin i powiatów.

W październiku 1992 roku kontynuacji reform podjął się Michał Kulesza, 
powołany na stanowisko pełnomocnika rządu ds. reformy administracji pub-
licznej28. Przygotował on dokument, przyjęty następnie przez rząd premier Han-
ny Suchockiej, Założenia i kierunki reformy administracji publicznej29. Zapro-
ponowany model reform był skoncentrowany na trzech generalnych zasadach:
1) funkcjonowania rządu, administracji centralnej i terenowej administracji 

rządowej (rozdz. II, rozdz. III pkt 4) w sposób zwiększający sterowalność 
państwa oraz jego długofalowe wzmocnienie,

2) rozbudowanie systemu samorządu terytorialnego o nową jednostkę – po-
wiat wraz z przekazaniem kompetencji administracyjnych, uprawnień do 
26  W dokumencie tym przedstawiono następujące zagadnienia: przesłanki i cele reformy 

administracji, zmiana ustroju państwa, zasadnicza zmiana zadań państwa, rząd i centralna ad-
ministracja rządowa, terenowa administracja rządowa i zagadnienia decentralizacji – samorząd 
terytorialny, strategia wdrażania reformy. 

27  Pierwotną podstawą projektu ustawy o samorządzie powiatowym (Sejm RP: Poselski 
projekt ustawy o samorządzie powiatowym, druk nr 25, z 5 listopada 1997) był projekt przygo-
towywany w 1991 r., na zlecenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwo-
wej Senatu I kadencji, przez prof. Karola Podgórskiego z Uniwersytetu Śląskiego. Następnie 
dokument ten stał się projektem Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego i z jego inicja-
tywy został wniesiony do Sejmu jako projekt poselski. Rada Ministrów, Stanowisko w sprawie 
poselskiego projektu ustawy o samorządzie powiatowym, Warszawa, 6 stycznia 1998; J. Emile-
wicz, A. Wołek, Reformatorzy i politycy, Warszawa 2000, s. 36.

28  Uchwała Rady Ministrów 1998, nr 112.
29  Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Administracji Publicznej: Założenia i kierunki reformy 

administracji publicznej, Warszawa, kwiecień 1993. Dokument ten Rada Ministrów przyjęła 
27 kwietnia 1993 r. M. Kulesza, Stan prac nad reformą administracji publicznej, „Samorząd 
Terytorialny” 1993, nr 10 (materiały z konferencji „Rozwój samorządu terytorialnego – refor-
ma powiatowa”, Jachranka, 8–10 października 1993).



222

Beata Słobodzian

dysponowania mieniem i środkami fi nansowymi niezbędnymi przy reali-
zacji zadań (rozdz. III),

3) powołanie państwowej służby cywilnej i usprawnienie systemów infor-
matycznych poprawiających funkcjonowanie administracji – kompetentna 
i apolityczna kadra urzędnicza (rozdz. IV i V).

Podstawowym założeniem projektu było ustanowienie samorządowych 
powiatów odbudowujących lokalne więzi, pobudzających tożsamość spo-
łeczności i ich zaangażowanie w sprawy publiczne. Przyjęto założenie 
istnienia powiatu według schematu: „5-10-50”, czyli co najmniej 5 gmin, 
10 tys. mieszkańców w stolicy powiatu i 50 tys. mieszkańców na obszarze 
powiatu. Wzór stanowiła siatka powiatowa Polski sprzed 1975 roku, z za-
strzeżeniem, że nie będzie to wierne jej odwzorowanie, gdyż nowo tworzony 
powiat powinien spełniać podstawowe wymogi „ekonomii skali” (rozdz. IV 
pkt 2). W wyniku dyskusji nad siatką powiatową przewidywano utworze-
nie 320 powiatów, w tym 314 w siedzibach byłych powiatów ziemskich lub 
miast stanowiących w 1975 roku powiaty ziemskie, 6 w miastach (gminach) 
niebędących dotychczas siedzibami powiatów, oraz 48 miast wydzielonych 
z powiatów.

Równocześnie należało dokonać zmian w siatce wojewódzkiej. Zachowa-
nie aktualnego stanu podziału na 49 województw po wprowadzeniu powiatów 
było niekorzystne. W świetle zaproponowanych w omawianym dokumencie 
rozwiązań duża część zadań szczebla administracji centralnej miała być prze-
kazana na szczebel wojewódzki. W związku z powyższym w dokumencie rzą-
dowym planowano zmniejszenie liczby województw według następujących 
wariantów (rozdz. VI.3):
1) regionalistycznego (10–14 dużych województw, w tym popierany tzw. 

progresywny liczący 12 województw),
2)  zachowawczego (utrzymanie części małych województw, z korektami ich 

granic; utworzenie około 25 województw),
3)  tradycyjnego (powrót do 17 województw).

Ponadto miały zostać ograniczone zadania rządowej administracji woje-
wódzkiej w zakresie bezpośredniego zarządu lub świadczenia usług, natomiast 
poszerzone funkcje nadzorcze i interwencyjne wobec samorządu lokalnego. 
Przewidywano także znaczne zespolenie organizacyjne administracji rządo-
wej w województwach oraz wprowadzenie rozwiniętych instytucji samorzą-
dowych tego szczebla. Proponowano zasadnicze uporządkowanie całego sy-
stemu budżetowego państwa.

Dokument Założenia i kierunki reformy administracji publicznej stano-
wił strategiczny model zmian strukturalnych i funkcjonalnych administracji 
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publicznej. Przewidywał utworzenie drugiego szczebla samorządu lokalnego 
– powiatów30 oraz zmianę liczby województw, zachowując nadal charakter 
administracji centralnej.

Jednocześnie przygotowano drugi wariant reformy powiatowej, tzw. pi-
lotażowy program miejski31. Założenia przyjęte w projekcie ustawy o samo-
rządzie powiatowym wyłączały z powiatów miasta liczące ponad 100 tys. 
mieszkańców, stąd zaistniała konieczność opracowania dla nich odrębnych 
przepisów. Program ten popierały organizacje samorządowe: Krajowy Sejmik 
Samorządu Terytorialnego, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Pol-
skich, Unia Miasteczek Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP, a także 
był nim zainteresowany rząd Hanny Suchockiej.

Nad wprowadzeniem w życie programu czuwał Międzyresortowy Zespół 
Sterujący Programem Pilotażowym, powołany 20 lipca 1993 roku pod prze-
wodnictwem Michała Kuleszy. Od października tego roku funkcjonował Ze-
spół ds. Programu Pilotażowego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Tery-
torialnego. Partnerem rządu w pracach nad wdrożeniem programu miejskiego 
był – utworzony pod auspicjami Związku Miast Polskich – Konwent Prezy-
dentów Miast Pilotażowych.

Według przyjętego kryterium wytypowano 46 miast32, oferując im prze-
jęcie zadań z zakresu oświaty i kultury, ochrony zdrowia, gospodarki komu-
nalnej i przestrzennej, budownictwa, rolnictwa i gospodarki żywnościowej, 
zarządzania drogami, ewidencji ludności oraz bezpieczeństwa publicznego, 
które nabiorą charakteru zadań własnych. Istotną podstawę prawną programu 
pilotażowego stanowił zapis art. 35 ustawy budżetowej na rok 1993 upoważ-
niający rząd do przekazania samorządom zadań i kompetencji administracji 

30  23 stycznia 1993 r. w Sejmie odbyło się I czytanie ustawy o powiatach (druk nr 98, I ka-
dencja Sejmu RP). 25 maja 1993 r. Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała poselski projekt 
ustawy o samorządzie powiatowym. Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, Wnioski 
z debaty parlamentarnej w sprawie reformy administracji państwowej i samorządu terytorial-
nego, Warszawa, 10 maja 1993.

31  Program Pilotażowy Reformy Administracji Publicznej, Warszawa 1993. Założenia 
eksperckie powstały w ramach studiów prowadzonych w 1992 r. przez Instytut Miasta, zakoń-
czonych opracowaniem „Scenariuszy decentralizacji Rzeczypospolitej” autorstwa Andrzeja 
Lubiatowskiego i Pawła Wrońskiego.

32  Do wytypowanych i oferujących chęć uczestniczenia w programie miast należały: Biały-
stok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gdańsk, 
Gdynia, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Kalisz, Ka-
towice, Kielce, Koszalin, Kraków, Legnica, Lublin, Łódź, Mysłowice, Olsztyn, Opole, Płock, 
Poznań, Radom, Ruda Śląska, Sopot, Sosnowiec, Szczecin, Świętochłowice, Tarnów, Toruń, 
Tychy, Wałbrzych, Włocławek, Wrocław, Zabrze, Zielona Góra. Na spotkaniu 12 lipca 1993 r. 
z premier Hanną Suchocką przedstawiciele powyższych miast potwierdzili uczestnictwo w pro-
gramie pilotażowym.



224

Beata Słobodzian

rządowej ogólnej i specjalnej33. Stworzenie odrębnego systemu fi nansowego 
i prawnego dla największych miast było inspiracją do dokonywania tego ro-
dzaju zmian dotyczących innych kategorii gmin, np. miejsko-wiejskich. Nie-
możliwość wprowadzenia postanowień tej reformy spowodowała stopniowe 
wycofywanie się władz miast z programu oraz ograniczenie zakresu przeka-
zywanych kompetencji.

Zmiana sytuacji politycznej po wyborach parlamentarnych 19 września 
1993 roku spowodowała spowolnienie procesu reform, aż do ich wstrzyma-
nia. Zaniechano realizacji rozwiązań systemowych, zastępując je, zwłaszcza 
w wymiarze terytorialnym, rozwiązaniami tymczasowymi. Dopiero po upły-
wie czterech lat (wiosną 1997 r.) rząd koalicji SLD-PSL opracował i przy-
jął program decentralizacji państwa i rozbudowy samorządu terytorialnego. 
W dokumencie Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne34 skoncentrowano 
się na przedstawieniu i porównaniu dwóch modeli reformy terytorialnej, 
tzw. dwuszczeblowego i trójszczeblowego.

Wariant organizacji trójszczeblowej kraju (gmina – powiat – region) 
był oparty na istniejących przed 1993 rokiem założeniach, prezentowanych 
przez pełnomocnika rządu ds. reform administracji publicznej Michała Ku-
leszę. Założeniami twórców tego modelu były redukcja liczby województw 
(do 12 lub 17), zespolenie administracji wojewódzkiej oraz wprowadzenie 
władz samorządowych na szczeblach regionu i powiatu. Miało obowiązy-
wać prawnoadministracyjne rozróżnienie funkcji administracji publicznej 
na poziomach lokalnym i regionalnym. Samorządowe gminy i powiaty rea-
lizowałyby zadania o charakterze lokalnym, a regiony (duże województwa) 
o ustroju samorządowo-rządowym wykonywałyby zadania ogólne w ramach 
polityki regionalnej35. Zaaprobowano mapę powiatową uwzględniającą już 
istniejące warunki infrastrukturalne, gospodarcze, kulturalne oraz nawiązu-
jącą do historycznie ukształtowanych obszarów terytorialnych. Szczególną 
uwagę zwrócono na występujące układy społeczności lokalnych, miejsco-
wej tożsamości, co z kolei pozwoliłoby na zredukowanie liczby powiatów 
o 20–30 jednostek36.

33  Rada Ministrów 13 lipca 1993 r. przyjęła rozporządzenie w sprawie określania zadań 
i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekaza-
ne niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonania, a także 
zasad i trybu przekazania, Dz. U. 1993, nr 65, poz. 309. 

34  Urząd Rady Ministrów, Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne. Założenia programu 
decentralizacji funkcji państwa i rozwoju samorządu terytorialnego, Warszawa, lipiec 1996.

35  Pierwsza wersja z 1993 r. przewidywała utworzenie 293 powiatów i 45 miast wydzie-
lonych.

36  Symulacja wprowadzenia powiatów. Urząd Rady Ministrów, Departament Administra-
cji Publicznej, Raport końcowy. Streszczenie, Warszawa, marzec 1996, [w:] Państwo sprawne, 
przyjazne…, dz. cyt., załącznik nr 5.
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Gmina pozostawałaby podstawową jednostką podziału administracji oraz 
podstawową jednostką samorządową wykonującą większość zadań dotyczą-
cych bezpośrednio obywatela, zarówno w zakresie użyteczności publicznej 
o charakterze lokalnym, jak i typowo administracyjnych.

Model dwuszczeblowy stanowił alternatywę wobec projektu wprowadza-
jącego powiat (tzw. subregion). Według tej koncepcji zasadniczą korzyścią 
byłaby prosta, złożona jedynie z dwóch poziomów administracja publiczna. 
Ograniczenie jej liczby poziomów spowodowałoby wzmocnienie dodatkowy-
mi kompetencjami gmin, a samorządowo-rządowe województwa wypełniały-
by poza kompetencjami regionalnymi także zadania ponadgminne. Głównym 
założeniem tej koncepcji było zachowanie dotychczasowej siatki województw 
lub ich redukcja do liczby 25–30, przeprowadzona stopniowo w dwóch eta-
pach37. Dobór liczby województw powinien pozwolić na eliminację ogniwa 
pośredniego, czyli powiatu jako samorządowej jednostki. Powinien się opie-
rać na sieci osadniczej najlepiej rozwiniętych miast średnich i dużych oraz 
aglomeracji38.

Prezentowane projekty podziału terytorialnego w różnych konfi guracjach, 
spory w gronie polityków czy ekspertów w dziedzinie samorządu terytorial-
nego nie sprzyjały harmonijnemu opracowywaniu programu reformy admini-
stracyjno-terytorialnej. Mnogość składanych wniosków i projektów wskazy-
wała na złożoność problemu i brak sprecyzowanych kryteriów podziału tery-
torialnego. Ostateczny podział terytorialny państwa był wynikiem kompro-
misu politycznego między stroną koalicyjno-rządową a opozycją parlamen-
tarną. Dokonanie oceny wprowadzonego 1 stycznia 1999 roku zasadniczego 
podziału terytorialnego państwa miało nastąpić nie później niż do 31 grudnia 
2000 roku. Nieuwzględnione w trakcie przygotowywania projektu ustawy 
wnioski społeczności lokalnych co do kształtu terytorialnego poszczególnych 
jednostek administracyjnych miały szansę być zrealizowane. W razie uzasad-
nionej konieczności przewidziano dokonanie korekty granic województw39.

37  Przewidziano dwuetapowy przebieg procesu usamorządowienia województw: a) stwo-
rzenie 8–12 jednostek regionalnych (na bazie związków wojewódzkich) oraz około 111 jed-
nostek subregionalnych (powiatów) przy zachowaniu obecnego podziału podstawowego na 
gminy; b) docelowe utworzenie 25–30 „usamorządowionych” regionów (województw).

38  Urząd Rady Ministrów, Państwo sprawne…, dz. cyt., s. 38–39.
39  Art. 5: zmiana granic województw, w tym związana z tworzeniem, łączeniem, dzieleniem 

lub znoszeniem powiatów, następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, po zasięgnięciu 
opinii organów jednostek samorządu terytorialnego, których zmiana dotyczy. Art. 7 ust. 1: zo-
bowiązuje się Sejm, Senat i Radę Ministrów do dokonania, nie później niż do dnia 31 grudnia 
2000 r., oceny nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa. Ustawa z 24 lipca 1998 
r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz. U. 1998, 
nr 96, poz. 603.
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 Государственная политика 
социализации молодёжи на 
этапе развития гражданского 
общества в странах 
постсоветского пространства

Вступление

М олодежь является самой мобильной частью общества, поэтому 
изучение процесса социализации молодежи требует присталь-

ного внимания, так как перспективы успешного реформирования всех 
сфер общественной жизни общество связывает с молодежью. Молодежь 
особенно открыта, она отвечает на меняющиеся условия или аполитич-
ностью, или активной корпоративной социализацией. Важной задачей 
является более широкое привлечение молодежи в демократические про-
цессы, обеспечение возможности реального выбора профессии, вида де-
ятельности, равных стартовых условий.

Молодежь рассматривается как социально-демографическая груп-
па с характерными для нее возрастными, социально-психологическими 
свойствами и социальными ценностями. Одними из главных дифферен-
цируют факторы и критерии в структуре молодежи, которые обуславли-
вают их политические, экономические ориентации, именно от этого фак-
тора, а не только от принадлежности к той или иной социальной группе 
молодежи зависит отношение к реформам, к власти, к ориентациям на 
жизненные планы.
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Социальная дифференцированность такой группы, как молодежь, не 
отменяет ее целостности. Становление молодежной социальной группы 
сложный процесс и поэтому в большой социальной группе не может су-
ществовать непосредственного общения между всеми ее членами. В ходе 
изучения социализации молодежи были зафиксированы определенные 
этапы групповой динамики, с характерными особенностями на десоциа-
лизацию и ресоциализацию1. В условиях применения социальной техно-
логии в молодежном процессе зафиксированы возможности блокировки 
групповых поведенческих реакций на основе изменения ценностных 
ориентаций личности с помощью приобретенных ролевых статусов, ко-
торые приняты как для личности, так и для группы.

Как показывает мониторинг положения молодежи, характерной осо-
бенностью отсутствия участия современной молодежи в общественных 
отношениях является апатия, равнодушие к участию в общественной 
деятельности. Неудовлетворенность социальным статусом и соответс-
твующим материальным положением существенно влияет на характер 
процесса социализации молодой личности, формируя у нее соответству-
ющие взгляды и адекватные им стили поведения.

Необходимо учитывать, что с одной стороны, с целью стабильности 
общество нуждается в усилении интеграционных связей, в том числе 
между поколениями. С другой стороны, разрушаются многочисленные 
стереотипы прошлого, происходит отрицание норм политической куль-
туры. Существуют остаточные явления из предварительного общества, 
которые под влиянием реформ трансформируются в новое социально-
экономическое, духовное общество. Иногда по субъективным причинам 
недооцениваются противоречия, вытекающие из реальных общественных 
отношений, которые своевременно не блокируются и не допускаются.

Особенности социализационных процессов 
среди молодежи во время трансформации 
гражданского общества на современном этапе

Социализация молодежи в определенной степени носит системно-ин-
ституциональный характер и, соответственно, направленна на формиро-
вание эффективного кадрового обеспечения воспитательного процесса, 
с учетом мнений и оценок получателей услуг - молодежи2. Движущим 

1  А. Мудрик, Социализация человека как проблема, „Социальная педагогіка” 2005, 
nr 4, s. 49.

2  К. Рубчевский, Социализация личности: интериоризация и социальная адапта-
ция, „Общественные науки и современность” 2003, nr 3, s. 148.
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противоречием, источником самореализации молодежи является проти-
воречие между объективной необходимостью развития их способностей, 
склонностей, исполнение ролей, статусов в обществе и субъективной 
трудности такого становления в силу недостаточного опыта3. 

Социализация молодежи тогда приобретает смысл и проявляет свою 
сущность, когда реализуется активность субъекта в жизненном про-
странстве, взаимодействие молодежи как социальной общности с миром 
и способы реализации ее субъектности. За последние годы появились 
новые технологии осуществления государственной политики, начался 
прирост сети учреждений социального обслуживания молодежи, моло-
дежных центров занятости, подростково-молодежных клубов, оздорови-
тельно-образовательных учреждений. 

В радиусе действия этой модели происходит выявление и продвиже-
ние талантливой молодежи и продуктов ее инновационной деятельности. 
Работа в интерактивных группах как социальных моделях молодежной 
среды приводит к формированию не только предметной, но и социальной 
компетентности молодого человека. В государственной политикe выде-
ляются: государственная поддержка молодых граждан в сфере воспита-
ния и развития; содействие обеспечению самостоятельности молодых 
граждан; государственная поддержка молодых семей; государственная 
поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, нуждающихся в социальном обслуживании, социальной реабилита-
ции и адаптации; поддержка общественно значимых инициатив, обще-
ственно-политической деятельности молодежи, молодежных и детских 
общественных объединений.

Молодежь является преобразователем социальной культуры и орга-
низации общества, выступает в роли объективно-субъективного транс-
форматора. Социокультурное воспроизводство молодежи, будучи наибо-
лее активной частью социального воспроизводства общества в целом, 
предопределяет его социальный прогресс или регресс в перспективе 
смены поколений. При этом молодежь, которая реализуется в этих про-
цессах как социальная общность, имеет выражение объекта социально-
структурной трансформации и активного субъекта социализации. Из 
этого следует, что соотношение между ними складывается как результат 
влияния объективных условий жизни, включая проводимую социальную 
политику и субъективные факторы.

Реализуя свои основные жизненные функции молодежь находит со-
циальную зрелость, проходит стадию становления в качестве субъекта 

3  А. Бабенко, Правовая социализация как процесс освоения правовых ценностей, 
„Государство и право” 2005, nr 2, s. 104.
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общественных отношений4. Подобное проявление социального качес-
тва молодежи связано со спецификой ее социального положения и оп-
ределяется закономерностями процесса социализации в конкретных об-
щественных условиях. Это накладывает отпечаток на формы и степень 
участия молодежи в общественной жизни и определяет особенности ее 
как субъекта политической жизни общества.

Задачи, которые решаются молодыми людьми должны носить, обще-
ственно полезный характер, стимулировать стремление к интеграции в 
группах, обществе. Необходимо обеспечить осознание молодым челове-
ком сущности общественных интересов и перевода их в категорию лич-
ных. За счет построения собственных жизненных планов на фундаменте 
социально значимых целей, мотивов, интересов, проходит формирова-
ние опыта гражданского поведения. Интеграция знания способствует 
закреплению гражданских ценностей, подготовки молодежи к реальной 
социально-гражданской деятельности. Освоение форм общественной 
деятельности возможно только в процессе реальной жизнедеятельности, 
подготовку к которой следует осуществлять в форматах интерактивной 
деятельности с применением социальных технологий.

Сознание молодежи легко поддается влиянию различных факто-
ров: экономических, социальных, политических, под их влиянием 
происходит осознание молодыми людьми своего положения в обще-
стве и консолидация групповых интересов. Социально-инициативное 
воспитание, применение диалоговой модели воспитания и подобных 
социально-педагогических практик развивает сознание молодого чело-
века, в результате чего происходит самоидентификация личности как 
представителя определенной культуры, профессии, члена общества, 
способствует общечеловеческой идентичности, формированию граж-
данского капитала.

Важнейшей задачей выступает создание, выработка такой системы 
влияния на становление молодежи, которая отвечала бы требованиям ли-
берализма, демократии, с одной стороны, и самосохранения общества, 
с другой, а также не исключала бы, а стимулировала участие молодежи 
в переходе общества на модель устойчивого развития. При всей много-
мерности молодежи остается актуальным целостный подход к изучению 
всего многообразия общих связей и закономерностей развития молодого 
поколения5. Ситуация осложняется тем, что социальные институты, тра-
диционно выполняют функцию социализации молодого поколения, не 

4  Е. Аврамова, Воспроизводство адаптационных практик в период трансформа-
ции, „Общественные науки и современность” 2005, nr 6, s. 11.

5  С. Янгирова, Конкуренция и социальная адаптация в трансформирующемся об-
ществе социально-философский анализ, rozprawa doktorska, Уфа 2006, s. 56.
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могут создать основу для успешного включения молодежи в обществен-
ную деятельность.

Молодежь оказывается воплощением времени, новизна и специфика 
решения вопроса о будущем в данном случае заключается в том, что в 
лице молодежи будущее существует в настоящем, а уже потом потенци-
ально проецируется в будущее. От того сможет ли новое поколение ов-
ладеть навыками группового поведения, выработанными и принятыми в 
данном обществе, зависит, сможет ли гражданское общество обеспечить 
себе самосохранение, бесконфликтность жизнедеятельности. 

Молодые люди являются генерацией, которая выделяется на осно-
ве совокупности социально-возрастных характеристик, особенностей 
социального положения и социально-психологических свойств. В этом 
своем характерном социальном поле молодежь характеризуется способ-
ностью наследовать и производить сложившуюся на момент ее становле-
ния социальную структуру общественных отношений, участвовать в ее 
активном совершенствовании и преобразовании. 

Учитывая относительную самостоятельность молодых людей, нельзя 
не видеть, что происходит становление специфических возрастных, со-
циально-психологических, физиологических и других потребностей и 
интересов. Внешняя деятельность молодежи обусловлена   особеннос-
тями процесса социализации в конкретных общественных условиях и 
может быть конкретно интерпретирована лишь в более широком обще-
ственном контексте. В период серьезных социальных трансформаций 
эта связь признается чаще всего на уровне понятий и представлений, а 
не реальной практики и политики. 

В условиях нового экономического пространства социально-статус-
ные изменения, изменение системы идеологических координат развития 
общества влияют на критерии и установки социального самоопределе-
ния людей6. Не случайно проблема ценностей всегда выступает на пер-
вое место в переходные периоды общественного развития. Молодежь 
может внести в жизнь общества такой по масштабу и характеру вклад, 
какую систему идей, ценностей, знаний и моральных качеств заложит в 
нее общество. Фундаментом таких мероприятий должна быть инициа-
тива самой молодежи, от нее должны исходить идеи и проекты реализа-
ции подобных идей, только тогда воспитательная деятельность получит 
новый импульс, адекватный современности, появятся новые способы ее 
реализации. 

Отчуждение в экономической, социальной сферах, неверие в госу-
дарственные институты естественно вызывают у молодежи потребность 

6  М. Шабанова, Массовые адаптационные стратегии и перспективы институцио-
нальных трансформаций, „Мир России” 2001, nr 2, s. 36.
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выработки способов, методов выживания, борьбы с социальной средой. 
Социальное отчуждение проявляется и в апатии, отражающей позицию 
стороннего наблюдателя, лишенного четко выраженной личностной 
позиции. Чтобы предотвратить деформацию духовных, нравственных 
начал молодежи, следует, прежде всего, гуманизировать воспитание за 
счет целенаправленного определения у молодежи духовно-нравствен-
ных ценностей, помогать молодежи, разрабатывая научно обоснованные 
программы развития на всех этапах социализации7. Социализация мо-
лодежи должна осуществляться на основе принципа взаимодополнения 
ценностей общества и привнесенных инноваций с рыночной культуры.

Обострение общественных противоречий приводит к дегуманизации 
личности, нарушение ее социальных связей, человеческой сущности, 
значительную часть молодежи теперь характеризуют такие черты, как 
раздражительность, минимальные показатели социальной активности. 
Молодежь конфликтует на персональном уровне, ведет борьбу за выжи-
вание в дезинтегрированном обществе. Роль молодых граждан – субъек-
тов общеполитической жизни страны сведена к минимуму. Для успешной 
социализации следует создавать социальную базу в лице молодежи, пос-
кольку ставка на молодежь неизбежна при решении общенациональных 
проблем в обществе, которое трансформируется и требует новаторства. 

Ухудшение социально-экономического и материального положения 
молодежи не исключает возможности общественной активности, что, 
безусловно, приведет к участию молодежи в массовых движениях за эко-
номические, политические, социальные права. Социальная неудовлетво-
ренность вызывает у молодежи зачастую пассивные формы протеста. 
Оценивая на основе этих данных социально-психологические аспекты 
молодежного оптимизма, нельзя не отметить его во многом идеалисти-
ческого характера. Необходимо стимулировать и поддерживать иници-
ативу молодых людей в направлении развития возможностей воспита-
тельной работы, тогда и план мероприятий станет гибким, открытым для 
оперативных изменений с учетом актуальных молодежных нужд.

Часто из-за отсутствия у государства внятных и всеми поддержива-
емых целей общественного развития, мобилизующих ценностей и иде-
алов молодежь живет, не найдя свою причастность к ее прошлому и 
гражданскую ответственность за настоящее и будущее. Основные этапы 
и законы формирования молодой личности необходимо связывать с гу-
манитарной политикой в   отношении молодежи в рамках социализации. 
Интегральным показателем социализации является социальное само-
чувствие, которое выступает комплексным показателем отношения мо-

7  Е. Поликанова, Социализация личности, „Философия и общество” 2003, nr 2, s. 99.
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лодого человека к окружающему миру, включающий зависимость этого 
отношения от психофизических характеристик, а также от его жизненно-
го опыта, целей и ориентации.

Институты общества призваны взаимодействовать с системой вос-
питания в процессе гражданской социализации личности, определяя 
социальные эффекты такого взаимодействия в жизни молодого челове-
ка, общества, государства. Особую роль играет процесс формирования 
гражданственности молодежи. Сегодня молодежь вынуждена преодоле-
вать различные противоречия и конфликты в ходе становления своего со-
циального статуса и получения зрелости8. Доминирующими факторами 
социализации в таких условиях является, прежде всего, нестабильное 
социальное положение, ограниченные возможности самореализации мо-
лодой личности и адаптации в дифференцируемом обществе, неадекват-
ный процесс воспитания, несформированность ценностных ориентаций 
молодежи. Общество, государство, которое не определило идеологии и 
перспективы развития, лишенное духовных основ и, главное, не нашло 
применения своим молодым гражданам, не может рассчитывать в перс-
пективе на улучшение своего положения. Для создания моделей социали-
зации молодежи за основной критерий следует принять факторы влияния, 
господствующие в тех или иных конкретных общественных условиях.

Идейным содержанием проявлялась идея приоритетности интересов 
государства над любыми другими интересами, идея необходимого под-
чинения личности государству. При таких режимах в основе социализа-
ции лежит подчинение индивида государственной власти и усвоение им 
целей и ценностей, которые декларируются. Государство в этом случае 
является решающим фактором социализации, причем такое его положе-
ние в последние десятилетия стало обосновываться еще и необходимос-
тью государственного регулирования социальных отношений9. Потреб-
ности и интересы молодежи становятся выше интересов государства, 
вследствие чего оно оказывается неспособным играть роль наиболее 
влиятельного фактора социализации. Эта роль переходит к обществу, ко-
торое воздействует не на волю, а на интересы граждан и не администра-
тивно-приказными, а демократическими методами.

Многие структуры гражданского общества способны активно влиять 
и реально влияют на сознание и поведение подрастающей молодежи в 

8  Н.А. Юртаев, Типы адаптационных стратегий в современном обществе, Акту-
альные проблемы развития современного общества, Сб. статей. Всероссийская научно-
практическая конференция, Пенза 2003, s. 98.

9  А. Готлиб, О. Запорожец, Г. Хасаев, Социально-экономическая адаптация в пост-
советской России: публичные и приватные практики, „Социологические исследования” 
2004, nr 8, s. 60.
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вопросах и общественного созидания. Логика вопроса о социализации 
призвана обеспечить эффективность социализации молодежи в сложных 
условиях перехода общества от одной системы к другой, в условиях не-
развитого гражданского общества, и где не вполне сформировалось де-
мократическое государство. Гражданские права и свободы, патриотизм, 
законопослушность, сочетание индивидуальных интересов с коллектив-
ными – это и есть наиболее общий набор, который может не только обес-
печить замену процесса социализации подрастающего поколения, но и 
по-новому мотивировать содержательную часть этого процесса10. 

Субъектом социализации является сам молодой человек, проявляя 
жизненную активность, совершенствуя организаторские, коммуника-
тивные, аналитические умения. Агенты влияния определяют совокуп-
ность всех субъектов общества и государства, способных реализовать 
распространение и утверждение обозначенных ценностных ориентиров, 
организовать воспитание на их основе и формирование соответствую-
щих им навыков, умений, традиций. Конечно, сюда следует отнести все 
структуры гражданского общества, которые обычно включены в процесс 
социализации молодежи хотя степень развитости многих из них пока не-
велика.

Молодежь является той группой общества, которая определяет содер-
жание и характер будущего именно потому, что в силу своего объектив-
ного состояния концентрирует в себе перспективные тенденции разви-
тия. Именно в юности, на первый план выдвигается выбор жизненного 
пути и определения своего места в обществе. Каждое молодое поколение, 
вступая в самостоятельную жизнь застает ценности, которыми в данный 
момент живет общество и постепенно усваивает их, затем, принимая их 
за основу, формулирует и реализует свою жизненную программу. Мо-
лодые поколения мало чем отличаются друг от друга, сознание моло-
дого поколения способно воспринимать только то новое, что совпадает 
со спецификой мировоззрения молодого человека, ориентированного ис-
ключительно на будущее.

Собственный опыт современной молодежи часто отстает от уров-
ня его знаний – никакие знания не смогут заменить пережитые лично 
волнения, чувства и мысли. Рассматривая действующую проблематику 
социализации молодых людей, нужно проанализировать гражданскую 
участь молодежи в трансформационных обществах11. Активная жизнен-

10  М. Мнацаканян, Социальное поведение, социальные общности, социальная реаль-
ность, „Социологические исследования” 2003, nr 2, s. 25.

11  М. Адаме, Объединяя габитус и рефлексивность: на пути к пониманию современ-
ной идентичности?, „Социальные и гуманитарные науки. Серия 11. Социология” 2007, 
nr 1, s. 27.
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ная позиция молодежи предусматривает наличие убеждений, идеалов, 
для достижения которых у человека формируется воля и гражданская 
зрелость. Данный процесс еще не вступил в состояние четкости и пос-
ледовательности, молодые люди в условиях трансформации общества 
трудно ориентируются в калейдоскопе экономических, социальных 
и политических событий. 

Трансформация общественного сознания и 
гражданской ответственности молодежи на 
территории стран постсоветского пространства

Исследование данной проблемы, достаточно актуально, потому что 
это выступает интегративной основой для больших и малых социальных 
групп и наций. Современные периоды резких преобразований сопровож-
даются существенными изменениями в массовом сознании молодежи, 
заменой одних ценностей на другие12. За относительно короткий проме-
жуток времени молодой человек физически и социально взрослеет, в это 
время происходят главные события в его жизни: получение образования, 
выбор профессии, начало трудовой деятельности, создания семьи. Мо-
лодой человек несколько раз меняет свой социально-демографический 
статус, именно в молодом возрасте довольно быстро происходит пере-
оценка политических и социальных ориентиров.

Актуальность вопроса о позиции молодежи к современному обще-
ству обусловлена   качественными изменениями, которые произошли 
в нашей стране. Фактическое смещение границ и характера геополити-
ческого пространства существенно изменило в сознании молодежи свое 
местo и положениe в социуме. В социальном аспекте молодой человек 
в значительной степени детерминирован экономическими, духовными, 
национальными отношениями и связями между ними. У современного 
молодого поколения в каждом обществе есть шанс для будущего разви-
тия, поэтому по своим социально-политическими ориентациям его мож-
но охарактеризовать как динамичное развитие. 

Важным направлениeм развития каждого государства является его со-
циально-демографическая политика и практическая деятельность в от-
ношении молодого поколения. Молодежь всегда составляла значитель-
ную социально-демографическую группу населения государства и, воз-
можно, была носителем новых идей. Молодежь, как социальная группа 

12  O. Денисюк, Формирование психолого-педагогической культуры будущих социаль-
ных педагогов средствами обучающих игр, „Актуальные проблемы формирования пси-
холого-педагогической культуры будущих специалистов” 2011, t. 1(2), s. 184.
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является сосредоточением наиболее острых проблем нашего общества и 
находится на этапе изменения идейных и нравственных ориентиров, она 
слишком сложно и довольно медленно определяет свои позиции как в 
социальной, так и в других сферах нашей жизни13. 

Противоречие между постоянно растущими потребностями людей и 
неравенством возможностей их удовлетворения в отношении молодежи 
приобретают особенно острый характер в силу повышенного энергети-
ческого потенциала молодежи. При этом социальная зрелость и жизнен-
ный опыт не являются недостаточными для получения желаемого ре-
зультата. Функции государства заключаются в составлении, организации 
деятельности, поведения и сознания людей в каждой сфере социального 
бытия; из всех групп, склонных к институциональному влиянию, можно 
выделить молодежь.

Изменение этнокультурной среды и ориентация на интеграцию с Ев-
ропой формируют новую систему координат и новые критерии отноше-
ния к образовательным институтам общества14. В условиях социально-
экономического кризиса общества молодежь достаточно противоречиво 
относится к опыту предыдущих поколений и накопленных ими ценнос-
тями и нормами. Если по каким-либо причинам отсутствует институцио-
нальное влияние на молодежь в такой существенной сфере социального 
бытия как государственная политика, то его начинают выполнять дру-
гие социальные организации. Государственная политика социализации 
молодежи является одним из важнейших способов реализации рычагов 
управления обществом. Каждый из институтов, таких как государство и 
его властные структуры и другие общественные организации пытаются 
максимально реализовать возможности молодежи в свою пользу.

Молодежь, с присущими ей надеждами верит в то, что действующая 
власть покладисто готова отойти в сторону и освободить ей место, а так-
же нередко претендует на свое собственное мнение в сфере государс-
твенной политики, не обладая даже минимальными теоретическими зна-
ниями. Особая актуальность данной проблемы определяется решающей 
ролью именно молодого поколения в формировании гражданских устоев 
будущего общества. Сознание молодежи при любых условиях не может 
быть самодостаточным при решении определенной ситуации, поэтому 
оно вызывает отражение чувств и эмоций. Значительное влияние на про-
цессы социализации молодежи имеют социокультурные, социально-пси-
хологические и экономические факторы.

13  Е. Данилова, В. Ядов, Нестабильная социальная идентичность как норма совре-
менных обществ, „Социологические исследования” 2004, nr 10, s. 28.

14  Д. Торопов, Инновации в профессиональном образовании Германии, „Педагогика” 
2012, nr 8, s. 115.
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Трансформация общества во многом зависит от способности моло-
дежных слоев населения воспринимать идеи реформ как свои личные, 
воспроизводить их в свою собственную культуру. Существуют веские 
противоречия между декларируемым построением правового социаль-
ного государства и социальной незащищенности молодежи. Социальная 
незащищенность большинства молодых людей указывает на неспособ-
ность государственных органов власти обеспечить соблюдение прав, 
свобод и обязанностей молодых граждан. Наиболее распространенным 
среди молодежи является представление об общественной действитель-
ности в целом как о хаосе, быстрых изменениях, которые ведут к потере 
стабильности, к росту неопределенности и неуверенности.

Главную ответственность за негативные процессы в социально-эконо-
мической сфере должны нести органы государственной власти15. Те из-
менения, которые происходят в обществе воспринимаются как прогрес-
сивный процесс, как необходимое условие перехода к демократии. Для 
такого направления важны гуманистические и социальные приоритеты 
развития, ценности демократического общества. Система ценностей, 
формирует основу мировоззрения молодежи, может выступать как фак-
тор, ускоряющий развитие общества и барьер на пути такого развития. 
Решающее влияние на молодежь имеют средства массовой информации 
и особенно Интернет, правда, молодые люди часто становятся жертвами 
манипуляции их сознания. Современная молодежь строит свою жизнь в 
зависимости от того, как грамотно она сможет подойти к решению эко-
номических и социальных проблем. Социализация молодежи формиру-
ется под ощутимым влиянием активной ориентации молодых людей на 
общечеловеческие ценности. 

Такие общественные идеалы как свобода личности, конституцио-
нализм, справедливое распределение власти, гражданское общество, 
к которым государство шлo в течение длительного времени, сегодня за-
фиксированы в легитимных нормах, регулирующих поведение молодых 
граждан в демократических обществах. Государственное регулирование 
общественных отношений с помощью гражданских норм означает ус-
тановление определенных оптимальных с точки зрения общества гра-
ниц поведения ее участников. Трансформация общества сопровождается 
эмоциональным и социально психологическим стрессом, коренной пе-
реоценкой ценностей, составляющих основу сознания молодежи. В ста-
бильном обществе молодой человек, даже если она не соглашается с 
некоторыми нормами, знает, что в случае их нарушения к нему будут 
применены меры осуждения со стороны общественности. 

15  В.Н. Кузнецов, Идеология: Социологический аспект, Москва 2005, s. 306.
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Подавляющее большинство молодых людей бессознательно приоб-
ретает качества гражданина, который так или иначе испытывает зависи-
мость своей повседневной жизни от общественных событий, развития 
экономических реформ и понимает перспективную связь собственного 
будущего с будущим государства. Сама по себе перестройка обществен-
ного сознания — это достаточно сложный и противоречивый процесс16. 
Одним из его аспектов выступает перестройка личного сознания, ко-
торая заключается в переосмыслении представлений, понятий, идей, 
ориентаций, которые сложились в обществе. В условиях перехода об-
щества к демократическому развитию суверенной государственности 
происходит переосмысление гражданских ценностей, сопровождается 
обострение противостояния и борьбы между сторонниками тех ценнос-
тей, которые сформировались в прошлом и теми, что зарождаются в на-
стоящее время. 

Считается, что чем выше значимость в общественном сознании де-
мократических ценностей и свобод, тем выше должен быть уровень 
гражданской активности, тем эффективнее должен быть характер взаи-
модействия граждан с органами государственной власти. На современ-
ном этапе социализация молодежи характеризуется динамизмом. В мо-
лодежной среде генерируется новый адекватный уровень культуры, где 
личность рассматривается как активный субъект общественной жизни17. 
Молодежь имеет более высокую степень информированности, компетен-
тности, сознательности, активности, навыков и умений, общество предо-
ставляет молодому человеку возможность самому определить свой путь 
и решать проблемы. Но, молодые люди зачастую не готовы к такому вы-
бору, для них он кажется слишком сложным. Поэтому от того, каким об-
разом и насколько успешно будет проходить развитие гражданского об-
щества, зависит и степень социализации каждого молодого гражданина.

Сегодня социализация происходит интенсивнее, поскольку снимает-
ся много ограничений и запретов и создаются условия для демократи-
ческого проявления у молодежи своей гражданской позиции. С началом 
демократизации общества и изменений в государственной политике 
существенно изменился механизм привлечения молодежи к процессам 
создания государства как на общественном, так и на индивидуальном 
уровнях. Взаимоотношения человека и общества, социализация молоде-
жи играет значительную роль в определении направленности дальней-
шего развития гражданского общества. Факторы различных социальных 
уровней неодинаково влияют на молодых людей и различные социальные 

16  П. Штомпка, Социология. Анализ современного общества, Москва 2005, s. 298.
17  Е. Ануфриев, Социальный конформизм – поведенческий императив, „Социально-

гуманитарные знания” 2003, nr 3, s. 67.
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группы. Проходя через индивидуальное сознание, факторы социального 
бытия приобретают определенную значимость и побуждают молодого 
человека к определенному образу действий.

Важными среди них являются уровень социально-экономического, 
политического и демографического развития общества, качество жиз-
ни, наличие и действенность социальных гарантий и правовых средств 
регуляции общественной жизни. Совокупность знаний, норм и ценнос-
тей данного общества, социальный статус молодого человека, обеспе-
чивается место, где молодой человек чувствует себя уверенно. В период 
социально-экономических потрясений, изменения жизни, переоценки 
ценностей объективная реальность становится причиной возникновения 
многих острых жизненных проблем. В условиях трансформации граж-
данского общества обращение к социально-экономическим проблемам 
является средством борьбы за власть и привлечение молодежи к различ-
ным формам гражданской активности18. Факторы социализации моло-
дежи определяются уровнем личной активности, способностью и готов-
ностью самостоятельно усваивать определенные ценности.

Переходный характер экономики и развития общества определяет и 
переходный характер процессов социализации молодежи с ее противоре-
чиями. С одной стороны, есть условия для выявления личной активнос-
ти, с другой, возможность реального использования этих возможностей 
крайне затруднена. В результате законодательно закрепленным правом 
молодежи на государственную помощь в процессе социального станов-
ления фактически может воспользоваться незначительная доля молодых 
людей, которая имеет соответствующую информацию. Нарушается ос-
новной принцип социальной справедливости, равенства стартовых воз-
можностей или равных жизненных шансов для молодежи. В этих усло-
виях возрастает роль молодежных общественных организаций, которые 
являются важным фактором социализации молодых людей. Они помога-
ют молодым людям в раскрытии их личной индивидуальности, в поиске 
возможных путей развития.

В условиях демократии и рыночной экономики целью социализации 
молодежи является создание правовых, социальных и других условий 
для наиболее полного выявления и учета индивидуальных особеннос-
тей и интересов каждого молодого человека. Влияние государственного 
управления, типа экономических отношений, массовой национальной 
культуры и государственной молодежной политики исключительно ска-
зываются на процессе социализации молодежи. Не последнюю роль в 
социализации молодежи играют также усилия государства и его соот-

18  М. Попов, Социальная аномия и её влияние на социализацию личности, „Власть” 
2006, nr 2, s. 87.
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ветствующих органов, направленные на внедрение в сознание основных 
ценностей современной демократии19. 

Прежде всего, это гражданство и гражданственность, означающие не 
только формальную принадлежность молодого человека к государству, 
связь с его структурами, сколько развитость социального сознания и ин-
дивидуального достоинства, способность человека осознавать собствен-
ные интересы и защищать их со знанием дела и с учетом всего общества. 
Сила гражданского общества состоит из свободных, организованных 
граждан, которые уважают силу совместного существования, общего ре-
шения, соответствующего действия и не позволяют себе пренебрегать 
интересами молодых граждан. Настоящее демократическое гражданс-
тво проявляется в самоорганизации и самоуправлении на всех уровнях 
молодежного движения, в профсоюзном и правозащитном движениях, в 
деятельности различных общественных организаций, представляющих 
гражданское общество. 

Молодежь осознает основополагающую роль органов государствен-
ной власти в развитии гражданского общества. В процессе социализации 
молодежь соответственно оценивает усилия государства и его структур-
ных подразделений, направленных на помощь молодым людям, и в зави-
симости от них, корректирует свое отношение к ее структурам, сущес-
твенно влияет на результаты усилий государства по их социализации20. 
Важным фактором социализации молодых людей является их социальное 
положение, принадлежность к соответствующим социальным общнос-
тям, связанное с этим материальное положение, уровень и стиль жизни, 
нормы поведения. Социализацию молодежи призвано осуществлять го-
сударство через рычаги влияния и путем регулирования. Ответственные 
действия органов государственной власти, обновление кадрового потен-
циала за счет молодежи и их лидеров является важным для восприятия и 
активной поддержки гражданских ценностей.

Значение имеют факторы субъективного характера, в частности, это 
национальные и социальные группы, неформальные объединения, под 
влиянием которых происходит социализация молодой личности. Они ох-
ватывают потребности, интересы, духовные ценности, индивидуальные 
психологические качества молодого человека. К субъективным факто-
рам устойчивого развития социализации молодежи относят социально-
экономическое положение молодого человека. Если молодежь хорошо 
адаптируется к новым условиям и, кроме этого, еще и улучшит свое 

19  А. Антонов, Кризис свободы: государство, семья и социальная дезорганизация, 
Сб. статей. Всероссийский социологический конгресс, Москва 2003, s. 345.

20  Е. Лукьянова, Социальный капитал и его роль в построении гражданского обще-
ства, „Государство и право” 2006, s. 56.
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материальное положение, это будет способствовать авторитету органов 
государственной власти на местах и   органов местного самоуправления, 
а также усвоению тех норм и ценностей, которые прививает государс-
твенная политика.

Институциональные преобразования становятся прогрессивными 
лишь тогда, когда они принимаются обществом и закрепляются в сис-
теме ценностей, на которые молодые слои общества ориентируются. 
Изменения в мировоззрении молодежи служат значимым индикатором 
реальности общественной трансформации в целом. Такие изменения 
могут позволить лучше понять причины успехов и неудач в тех инсти-
туциональных трансформациях, которые происходят в государственном 
управлении сегодня, а также оценить эффективность реализации госу-
дарственной политики в этой сфере. К этому следует добавить и общие 
обстоятельства, касающиеся молодежи независимо от места прожива-
ния, желательно иметь общество, где преобладают люди, имеющие ак-
тивную жизненную позицию. 

Гражданское сознание молодежи призвано адекватно отразить про-
цессы демократизации в международном развитии, стремлении жить в 
мире и согласии, достичь приоритета общечеловеческих интересов, со-
циальной свободы21. Сознание молодежи, комплекс ее характеров, мента-
литет во всех его противоречиях в процессе социализации определяется 
определенной активностью, способностью к саморазвитию. В современ-
ных условиях духовная сфера становления и развития молодого поколе-
ния склонна к упадку, одним из признаков которого выступает кризис в 
просветительской отрасли государства. Реализация общественных воз-
можностей предусматривает переход к новой модели этого направления. 
Когда в центре внимания воспитательной системы будут интересы, пот-
ребности и мотивы молодого человека, это позволит значительную акти-
визацию процесса самореализации и утвердит в общественном мнении и 
общественной практике приоритетность общественной активности.

Сегодня перед молодежью и обществом встала социальная задача по 
интеграции культурного потенциала в сегодняшнюю практику. Однако 
эта реализация под силу лицам новой формации, имеющим комплекс 
профессиональных и личных качеств, которые соответствуют современ-
ным реалиям. Современные молодые люди не должны бояться конку-
ренции, уметь принимать самостоятельные решения, быть творческими, 
глубокомысленными, активными и высоконравственными личностями. 
Становление и развитие в сознании молодежи системы социально-ду-
ховных образований, в которых отражается социальная и личностно зна-

21  А. Клименко, Идеологическая функция государства. Исторические и культурные 
особенности её осуществления, „Закон и право” 2010, nr 5, s. 11.
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чимая мотивационная сфера: знания, нравственность, этика поведения, 
эстетика чувств и вкусов, здоровый образ жизни, отношение к труду, 
интегрированное в мировоззрение и духовные способности личности 
молодого человека, аккумулирующие совокупность свойств и качеств 
воспринимать, чувствовать, осознавать духовно-культурные ценности 
общества. 

Происходит интеграция всех возможностей воспитательных сил субъ-
ектов процесса, создается соответствующее духовно ориентированное 
социальное пространство и усиливается внимание к личности каждого 
молодого человека, как важной профессионально-социальной ценности 
общества с установкой на формирование гражданина с высокими интел-
лектуальными, духовно-нравственными, моральными качествами22. При 
этом создают предпосылки для развития активности, инициативы, твор-
чества, заинтересованного взаимодействия. В данном случае использу-
ют комплексный подход и вариативность средств и методов в формиро-
вании всех составляющих социально-духовных ценностей.

Именно поэтому, главной задачей должно стать формирование у мо-
лодежи мотивационных потребностей к саморазвитию личности. Как 
исторически определяющийся тип социальной практики, она зависит от 
конкретных социально-экономических условий, поэтому, состояние ее 
отдельных элементов определяет уровень развития системы в целом23. 
Становление и развитие в их сознании системы различных социально-
духовных образований, в которых отражается социальная и личностно 
значимая мотивационная сфера: знания, нравственность, этика поведе-
ния, эстетика чувств и вкусов, отношение к труду, которое интегриро-
вано в мировоззрение и духовные способности личности, аккумулиру-
ющая совокупность ее свойств и качеств воспринимать, чувствовать, 
осознавать духовно-культурные ценности общества. 

Реализация этой концепции требует целенаправленной слаженной 
работы государственных и самоуправленческих институтов, территори-
альных общин, частных организаций, общественных объединений и спе-
циалистов этой сферы. Учитывая это, государство должно регулировать 
данные отношения путем эффективного формирования государственной 
политики, своевременного создания соответствующих государственных 
органов нормативно-правового, финансового, материально-техническо-
го, кадрового, информационного и других видов обеспечения, а также 

22  А. Щербаков, Структурная композиция идеологического процесса, „Вестник Мос-
ковского Университета, Политические науки” 2004, nr 2, s. 102.

23  В. Степаненко, Социальный капитал в социологической перспективе: теорети-
ко-методологические аспекты исследования, „Социология: теория, методы, маркетинг” 
2004, nr 2, s. 29.
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комплексного взаимодействия органов государственной власти с граж-
данскими организациями.

 Государственная гуманитарная политика 
регулирования социализационных процессов 
в государствах переходного периода

Перед реформированием такой значимой для общества сферы необ-
ходимо очень тщательно рассмотреть социально-психологические ас-
пекты этих изменений. Ответственность, бесспорно, лежит на органах 
государственной власти, в то же время только создание эффективного 
механизма сотрудничества между государственными институтами и ор-
ганизациями гражданского общества, широкое общественное участие 
молодежи и заинтересованность населения является ключом к достиже-
нию национальных целей. При этом задачей органов государственной 
власти является сформулировать и предложить видение целей, стратегий 
и задач получить поддержку заинтересованных групп и построить согла-
сие между этими заинтересованными группами. 

В новейших условиях органы государственной власти пытаются пере-
осмыслить государственную социально-гуманитарную политику в сфере 
защиты и оздоровления общества, направить ее усилия на решение при-
оритетных проблем, разработать механизмы, помогающие рационально 
использовать выделенные ресурсы для социальных целей. В контексте 
этой проблематики возникает ряд вопросов, которые вызовут большое 
количество проблем, если не будут своевременно рассмотрены и реше-
ны. Нужно обратить внимание на этические и моральные качества лич-
ности, которые проявляются прежде всего благодаря участию молодежи 
в деятельности общественных организаций. 

Государственное регулирование в системе социализации молодежи 
является сложным механизмом, предназначенным для достижения пос-
тавленных целей, имеет определенную структуру, совокупность право-
вых норм, методы, средства, инструменты государственного воздействия 
на объект управления24. Направленное влияние реализации соответству-
ющей государственной политики в определенной сфере общественного 
развития дает возможность определить основные направления управ-
ленческих решений в процессе проведения реформирования сферы. 

Одновременно, важным фактором демократизации является реформа 
государственного управления всех уровней, развитие соответствующих 

24  М. Шафиков, Социально-деятельностные параметры научно образовательного 
потенциала, „Социально-гуманитарные знания” 2013, nr 5, s. 289.
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механизмов и институтов. Принципами совместной работы становится 
общая цель, участие в принятии решений, совместная ответственность, 
а также контроль со стороны представителей населения. Процессы раз-
вития сети неправительственных организаций, сфер и масштабов их де-
ятельности, совершенствование системы государственного регулирова-
ния в различных отраслях происходят параллельно и имеет взаимное вли-
яние. Общественные организации являются элементами третьего сектора, 
который определяет как сферу, независимую от государства и рынка. 

Они работают по принципу не прибыльности, то есть целью их де-
ятельности является содействие и защита интересов и потребностей 
особенно молодых граждан. Такие тенденции свидетельствуют о коор-
динации деятельности и объединение усилий общественных органи-
заций различной направленности, в том числе и молодежных, которые 
имеют разный опыт взаимодействия с органами государственной власти. 
Международное сообщество определяет степень демократизации в от-
дельных обществах, в том числе и на основе участия общественности 
непосредственно через неправительственные организации, в управле-
нии государством25. Для формирования гражданского общества которое 
должно основываться на персоналистической концепции человека, сле-
дует проводить действенную работу по привлечению молодежи к обще-
ственной деятельности, поскольку установлено преобладание у молодой 
части общества индивидуалистической концепции.

Именно участие общественности, особенно молодежи в процессах об-
суждения и принятия решений властью делает действия власти прозрач-
ными, повышает ответственность политиков и представителей власти 
перед гражданами, предотвращает коррупцию, способствует эффектив-
ному государственному регулированию и повышает возможность улуч-
шения политического и социально-экономического состояния общества. 
Существенное значение имеет повышение эффективности и результа-
тивности участия молодежных общественных организаций в принятии 
управленческих решений по поводу предоставления государственных 
услуг, в частности, формы и механизмов участия общественности. Опре-
деление механизмов и методологии участия общественности в процес-
сах принятия решений государственной власти является важным, осо-
бенно в условиях растущей роли и инициатив молодых представителей 
гражданского общества.

Вопрос о текущем состоянии деятельности общественных объедине-
ний, содержание, сферы, виды и объекты деятельности, необходимы для 

25  А. Курбонов, Зарубежный опыт развития профессиональных учебных заведений 
и его использование в теории и практике профессионального образования Узбекистана, 
„Молодой ученый” 2016, nr 8(112), s. 981.



245

Государственная политика социализации молодёжи на этапе развития гражданского общества…

оценки потенциала общественных объединений как элемента структуры 
институциональных основ социализации молодежи26. Главными источ-
никами для проведения анализа ресурсных возможностей неправитель-
ственных организаций в обеспечении процесса социализации молодежи 
стали аналитические обзоры по развитию неправительственного секто-
ра. Это дает основание говорить о широком спектре деятельности обще-
ственных объединений, которые могут быть использованы для обеспече-
ния процесса социализации молодежи.

По результатам моделирования функциональных взаимодействий со-
циальных институтов можно утверждать, что в ходе анализа состояния 
социальных институтов, определение факторов их развития и системы 
как целостности были сделаны комплексные выводы. Это может слу-
жить основанием для конструирования институциональных основ со-
циализации молодежи и выработка рекомендаций по интеграции соци-
альных институтов, оптимизации их функциональных взаимодействий в 
процессе социализации молодежи.

С точки зрения институциональных отношений и функционирования 
социальных институтов незыблемый факт того, что институциональные 
основы социализации молодежи олицетворяют органическую целост-
ность, единство структуры и процесса. Сложные социальные системы, 
к которым непосредственно относятся институциональные основы со-
циализации молодежи требуют для своей интерпретации особой кате-
гориальной сети. Многообразие и разнонаправленность деятельности 
социальных субъектов, участвующих в социализации молодежи, созда-
ли условия для формирования и укрепления новых социализационных 
практик, которые далеко не всегда склонны к классическим управлен-
ческим воздействиям.

Материальное положение, резкая поляризация населения, имущест-
венные признаки отражаются на характеристике социального пространс-
тва на уровне локального сообщества27. Подавляющее большинство мо-
лодых граждан не имеет стабильной экономической самостоятельности, 
устойчивого социального благополучия и за небольшой временной про-
межуток может переходить из одной социальной группы в другую, эта 
ситуации является актуальной и на сегодняшний день. Для организации 
воспитательной работы необходимы дополнительные организационные 
формы и программы работы с молодежью. Конструирование социали-

26  С. Королев, «Национальная идея» как инструмент электорального воздействия: 
управляемая демократия в поисках идеологической опоры, „Идеи и практика” 2005, nr 1, 
s. 134.

27  Е. Литягин, Идеология как необходимый фактор жизни современного общества, 
rozprawa doktorska, Горно-Алтайск 2008, s. 123.
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зации молодежи, определение направления и форм функционального 
взаимодействия ее отдельных элементов основывается на выделении 
управляемых переменных в функционировании социальных институтов. 
Формы реализации институциональных основ социализации молодежи 
определяются особенностью современного состояния общества, они не-
посредственно связанны с изменениями социальных институтов социа-
лизации молодежи, общественных объединений, их адаптацией к совре-
менным социально-экономическим условиям. 

В ценностно-поведенческом подходе нет презумпции необратимос-
ти результатов первичной социализации и это затрудняет объяснение 
осознанных действий молодой личности. Общение со сверстниками как 
фактор социального и личностного развития молодежи связано еще с 
одной проблемой руководства и организации взаимодействия молоде-
жи, коллективной социальной деятельности28. Усвоение социального 
опыта является важнейшей характеристикой образа жизни молодежи, 
определяет особенности его поведения, взаимодействия со сверстни-
ками, представителями других поколений, актуализируется на уровне 
локального сообщества. Локальное общество всегда имеет свои воспри-
нятые или унаследованные базовые идеи, которые определяют обще-
ственную мораль, способствуют или перекрывают возможности взаи-
модействия представителей различных социальных слоев общества на 
основе самоорганизации. 

Направления и виды деятельности, реализуемые общественными ор-
ганизациями, обеспечивают широкий спектр возможностей для разви-
тия социальной активности молодежи, включение ее в различные сферы 
жизнедеятельности общества. Формирование системной целостности 
социализации молодежи происходит по мере развития функциональных 
взаимодействий социальных институтов внутри системы. Наличие у со-
циальных институтов цели, устойчивых норм и представлений делает 
возможным осуществление институционального регулирования процес-
са социализации молодежи путем изменения цели или направленного 
изменения социальных норм для организации функциональных взаимо-
действий социальных институтов.

На уровне молодежного сообщества существуют потенциальные воз-
можности для использования данного социального института в качест-
ве элемента структуры институциональных основ социализации моло-
дежи29. Дополнительным импульсом развития социальной активности 

28  С. Кравченко, Социология: парадигмы через призму социологического воображе-
ния, Москва 2004, s. 68.

29  А. Марков, Биология агрессивного поведения, [w:] Е. Вороновa, Духовное состоя-
ние общества и проблемы насилия, Санкт-Петербург 2004, s. 15.
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членов молодежного сообщества может служить разнообразие направ-
лений и организационных форм работы, предлагаемых общественными 
объединениями.

В организационной работе на уровне молодежного сообщества долж-
на быть использована специфика внутренних взаимосвязей – социальная 
сеть. Социальная сеть олицетворяется как горизонтальные связи инди-
видов и социальных групп, на уровне молодежного сообщества может 
стать инструментом выбранной альтернативы институционального обес-
печения социализационного процесса для молодежи. В числе факторов, 
влияющих на интенсивность и эффективность социализации молодежи 
на уровне молодежного сообщества можно назвать качественные при-
знаки идентификации с молодежным сообществом, частоту взаимодейс-
твия молодых людей в повседневной жизнедеятельности.

Bыявленные в ходе изучения функционирования социальных инс-
титутов управляемые переменные позволяют установить наиболее су-
щественные связи, характеризующие системный объект и с помощью 
когнитивной модели рассмотреть вопрос об управляемости и неуправ-
ляемости глобального социального объекта – институциональных основ 
социализации молодежи30. Сбалансированность, в данном случае, рас-
сматривается как соотношение наборов функций и выполнения своей 
роли каждым из представленных институтов общества, чтобы добиться 
определенных характеристик целой системы. 

У молодых людей происходит формирование системы личностных 
ценностей, определяющих содержание деятельности личности, сферу 
его общения, избирательность отношения к людям, оценки этих людей и 
самооценку. В этом возрасте появляются возможности для формирования 
организаторских способностей, деловитости, предприимчивости, многих 
других полезных личностных качеств, которые могут трансформировать-
ся в процессе воспитания. Интеграция социальных институтов посредс-
твом организации их функционального взаимодействия в пространстве и 
времени, выделение конкретной структуры социализации молодежи за-
ключается в существовании определенного социального пространства31. 

Как следствие, при удовлетворении определенных потребностей мо-
лодежи в самореализации с помощью различных форм общественной 
деятельности наблюдается снижение фактора организаций и колебания 
количества их участников среди молодежи. Усложнение системы соци-
альных связей, рост зависимости социальных процессов от различного 

30  Л. Корель, Социология адаптации. Вопросы теории, методологии и методики, 
Новосибирск 2005, s. 39.

31  Н. Седова, Морально-нравственные ориентации и социальная активность (опыт 
социологического исследования), „Общественные науки и современность” 2004, nr 4, s. 45.
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рода объективных и субъективных факторов, противоречивые тенден-
ции в развитии социокультурной реальности обусловливают растущий 
интерес к проблемам социализации в условиях переходного общества. 
Когнитивная модель в результате активации управляемых переменных 
функционирования конкретных социальных институтов наглядно де-
монстрирует процесс структуризации системы социализации молодежи 
в виде взаимосвязанных по определенному правилу двух типов объек-
тов: множества социальных институтов и связей между ними. 

Представленная модель функционального взаимодействия социаль-
ных институтов олицетворяет идеальный вариант, в реальности ресурсы 
ограничены, поэтому достаточно несколько управленческих воздейс-
твий для приведения функционального взаимодействия социальных ин-
ститутов в систему. Однако, в силу динамичности современных соци-
ально-экономических процессов, как в переходных обществах, так и в 
стабильных демократиях, анализ процесса социализации без учета ди-
намики социальной системы не может быть исчерпывающим32. Отличи-
тельной чертой не только переходных обществ, но и устоявшихся демок-
ратических систем является относительно высокая степень сложности и 
функциональной дифференциации их структур. В силу разнородности 
их социализирующих воздействий полная непрерывность и последова-
тельность процесса социализации не всегда достигается.

Ключевая задача направляющего воздействия на молодого человека 
в ходе социализации - формировать его в соответствии с целями обще-
ства, его социальному заказу. Такая социализация обусловлена характе-
ром существующих общественных отношений, но социализация не яв-
ляется механическим наложением на индивида готовой социальной фор-
мы, молодой человек, выступающий как объект, является в то же время 
субъектом общественной активности, создателем новых общественных 
форм. Под влиянием внешних и внутренних факторов осуществляются 
трансформации в сознании каждого молодого человека и соответственно 
в мотивации его поведения33. Процедура принятия или отторжения но-
вого связана с существованием и качественным состоянием символичес-
кого опыта, что отражается в культуре общества, отдельных сообществ 
и личности молодого человека. Гражданственность творческая, а значит, 
формируется из-за деятельности; строить здоровое общество и сильное 
государство может только молодой человек с гражданским мироощуще-
нием.

32  Ф. Сейранян, Государственно-патриотическая идеология как основа консолида-
ции общества и укрепления государства, „Основы государства и права” 2003, nr 1, s. 89.

33  Э. Талапина, К вопросу об информационной функции государства, „Информаци-
онное общество” 2002, nr 2, s. 25. 
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Молодой человек, воспитанный в духе гражданственности – это уни-
кальная личность, способная самостоятельно анализировать события и 
явления, имеет свою точку зрения34. В результате такой деятельности, на 
личность молодого человека, с одной стороны, влияют многочисленные 
агенты и факторы социализации, частью осознанные, частью стихий-
ные, складывается определенная система воздействий внешней среды на 
личность молодого человека. С другой стороны, сама личность молодого 
человека также содержит ряд внутренних механизмов реагирования на 
эти стимулы среды, обладая при этом собственной активностью, что поз-
воляет ей выбирать из предложенного комплекса общественных позиций 
ту, что соответствует его внутренним убеждениям. 

Выводы 
В стабильных гражданских системах процесс социализации призван 

обеспечить преемственность уклада социума, передачу жизненного опы-
та, традиций, ценностей, образцов поведения предыдущего поколения. 
В странах, которые формируют новую государственность, эта проблема 
актуализируется вдвойне, поскольку нет полной ясности, как осущест-
вить с минимальными потерями ценностную трансформацию и главное, 
к какому социокультурному состоянию должно перейти общество. Мо-
дернизация общества постоянно трансформирует систему различного 
рода взаимодействий между институтами гражданского общества и от-
дельными гражданами. Очевидно, что такая трансформация оказывает 
серьезное влияние на процесс социализации и ее результаты.

Целесообразным для развития функциональных взаимодействий со-
циальных институтов в процессе социализации молодежи можно вы-
делить уровни социальных технологий, отвечающих организационным 
уровням системы деятельности общества и государства. Особое внима-
ние должно уделяться интеграции молодежи в государственную систему 
социально-гуманитарной политики. Соответствующая деятельность мо-
жет выступить как общественно-государственная технология включения 
молодежи в различные сферы жизнедеятельности общества и формиро-
вания устойчивых взаимодействий социальных институтов. 

Перспективы прохождения социальных процессов, характерных для 
социализации молодежи связанные с использованием комплексного и 
технологического подходов в прогнозировании и развития модели соци-
ализации, соответствует условиям изменений общества. Данный метод 
предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной 

34  А. Соколов, И. Щербакова, Ценностные ориентации постсоветского гуманитар-
ного студенчества, „Социологические исследования” 2003, nr 1, s. 118.
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стороны, использование разнообразных средств и форм воспитания, а с 
другой – интегрирование знаний и умений из различных областей науки, 
техники, технологии, творческих и социальных областей. 

Целью такой деятельности является стремление найти свое оптималь-
ное решение, что, соответственно, определяет основную мотивацию 
воспитания. Именно молодежь, чье положение полностью детермини-
ровано ее социально-экономическим положением, в первую очередь бу-
дет реагировать на изменения, происходящие в обществе. В связи с этим 
необходимо осознание актуальности изменений, способности быстрого 
реагирования молодежи, с учетом специфики возраста и отношения к 
жизни, с тем чтобы молодежь осваивала новые ценности, испытывая при 
этом потребность в социально-культурной идентичности.
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Analiza modelowa adaptacji 
gruzińskiej młodzieży 
studenckiej do rzeczywistości 
społeczno-politycznej a rola 
szkolnictwa wyższego 

Wprowadzenie

W ciągu ostatnich trzech dekad zmieniło się zarówno środowisko poli-
tyczne, gospodarcze, jak i kulturalne Gruzji. Przede wszystkim naro-

dziło się nowe pokolenie Gruzinów, które stoi obecnie przed wieloma wyzwa-
niami związanymi z życiem społeczno-politycznym i kulturalnym, a jednym 
z nich jest demokratyzacja państwa oraz nakładająca się na to globalizacja 
i westernizacja. Co więcej, pokolenie to obecnie przystosowuje się do rze-
czywistości społeczno-politycznej kształtowanej przez polaryzację opinii na 
temat wyboru modelu transformacji systemowej państwa. W rzeczywistości 
tej widoczny jest również brak perspektyw dalszego rozwoju zawodowego, 
tak istotnego dla młodego pokolenia, oraz samozagubienie młodych między 
tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie a modernizacją napływającą 
z Zachodu. To właśnie adaptacja do życia społeczno-politycznego jest jednym 
z elementów wpływających na opinie młodego pokolenia na temat demokra-
cji oraz demokratyzacji państwa, ponieważ to właśnie młodzi w procesach 
politycznych zachodzących w państwach demokratycznych (jak i w syste-
mach totalitarnych oraz autorytarnych) stanowią istotną i szczególną część 
społeczeństwa. Uznaje się bowiem tę grupę za najbardziej inspirującą naród 
jako całość. 
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Niniejszy rozdział stanowi przyczynek do dalszych rozważań nad młody-
mi pokoleniami uczestniczącymi obecnie w życiu politycznym w państwach 
poradzieckich na przykładzie młodzieży studenckiej w Gruzji. Celem studium 
jest analiza modelowa młodzieży studenckiej na bazie klasyfi kacji zapro-
ponowanej przez Jarosława Korczaka w jego badaniach teoretycznych nad 
charakterystyką indywidualnych modeli adaptacji jednostek do zmiennych 
warunków realizacji celów społecznych1 oraz wyeksplikowanie roli szkolni-
ctwa wyższego w ramach tego rozwoju. Klasyfi kacja ta zostanie wzbogacona 
o analizę poszczególnych modeli, wskazując na wsparcie społeczne, które zo-
staje udzielone poszczególnym grupom. Badana problematyka jest szczegól-
nie istotna. Po pierwsze, ze względu na demokratyzację Gruzji, ponieważ re-
zultaty badań nad młodzieżą w świecie społeczno-politycznym stanowić mogą 
praktyczny wymiar w kontekście kroków, jakie mogą zostać poczynione, aby 
silniej promować demokrację wśród młodych Gruzinów. Adaptacja młodzie-
ży studenckiej, która stanowić będzie przyszłe nowe elity społeczeństwa, jest 
bardzo ważna właśnie w kontekście rozumienia demokracji i opinii na jej 
temat, ponieważ to właśnie adaptacja ukierunkuje młodzież do konkretnych 
działań w przyszłości. W konsekwencji to właśnie obecny wpływ i wsparcie 
czynników społecznych określi kształt demokratyzacji Gruzji pod przywódz-
twem młodego pokolenia w niedalekiej przyszłości. Po drugie, analizowana 
tematyka wypełnia lukę badawczą w studiach nad młodymi ludźmi na obsza-
rze poradzieckim, w tym w Gruzji. Po trzecie, w czasach kryzysu demokracji 
w świecie „zachodnim” badania na temat miejsca osób młodych w rzeczywi-
stości społeczno-politycznej, ich opinii o demokracji oraz elementów wpły-
wających na jej postrzeganie stanowią istotne źródło analizy tych czynników, 
które powinny zostać wzmocnione. Przejście do trzeciej rewolucji przemy-
słowej, globalnej renegocjacji potęg gospodarczych i wojskowych, głębokie 
wewnętrzne i zewnętrzne ataki na liberalną demokrację, przyspieszenie zmian 
klimatu oraz pandemia koronawirusa w 2020 roku zmieniły trajektorię demo-
kracji również na obszarze Kaukazu Południowego. Ponadto, w przypadku 
państw, które obecnie są w trakcie demokratyzacji, jak w Gruzji, pojawia się 
niepewność, czy wybór był słuszny w obliczu kryzysu funkcjonowania demo-
kratycznej legitymizacji. Tego kryzysu zaś nie należy się doszukiwać tylko 
i wyłącznie w utracie autorytetu przez elity polityczne, ale również w podej-
ściu „oddolnym”, czyli w kontekście stosunku społeczeństwa do demokracji. 
Demonstracje antyrządowe młodego pokolenia Gruzinów w lipcu 2019 roku 
na ulicach Tbilisi pokazują tę niepewność, nie tylko w kontekście demokracji 

1  J. Korczak, Charakterystyka indywidualnych modeli adaptacji jednostek do zmien-
nych warunków realizacji celów społecznych, „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze i Edukacji” 2015, 
nr 10, s. 20–39.
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interpretowanej przez Gruzińskie Marzenie, ale również w kontekście global-
nego kryzysu tego systemu. Te opinie i działania stanowią zaś konsekwencję 
adaptacji do życia społeczno-politycznego młodych Gruzinów.

Do analizy niniejszego problemu badawczego autorka zastosowała meto-
dy badawcze opierające się po części na źródłach wtórnych oraz pierwotnych. 
Podstawowymi są metoda analizy treści oraz metoda porównawcza, które po-
zwoliły na analizę modelową adaptacji. Do analizy poszczególnych modeli 
adaptacji autorka zastosowała metodę dedukcyjną oraz metodę obserwacyjną 
nieuczestniczącą opartą na arkuszu obserwacji i notatkach obserwacyjnych 
w trakcie pobytu na Uniwersytecie Państwowym im. Ivane Javakhishvili 
w Tbilisi w ramach dwóch wyjazdów naukowych w 2017 i 2018 roku. Ponad-
to, metoda dedukcyjna pomogła również wyciągnąć wnioski dotyczące roli 
wsparcia fi nansowego uniwersytetów oraz jego jakości jako elementu rozwoju 
młodzieży akademickiej. W pracy przyjęto założenie, że właśnie uniwersytety 
powinny pełnić istotną rolę w tym procesie, a nie pełnią, mimo iż sami stu-
denci zauważają braki w zaangażowaniu uczelni. Pojawia się tutaj zaburzenie 
koncepcji konstruktywistycznej edukacji politycznej, a w konsekwencji nied-
opełnienie wsparcia i brak osiągnięcia celu społecznego, jakim jest fi nalizacja 
adaptacji społeczno-politycznej2. Metoda porównawcza została zastosowana 
do zestawienia poszczególnych elementów charakterystycznych dla danego 
modelu adaptacji w celu weryfi kacji, czy model ten jest adekwatny do tego 
występującego w przypadku młodych Gruzinów. Metoda analizy treści, czyli 
wykonana kwerenda naukowa, miała na celu analizę literatury przedmiotu na 
temat samego pojęcia „adaptacyjności” w formie krótkich rozważań oraz wy-
boru odpowiedniego zestawienia modelowego. Analiza poszczególnych mo-
deli została wsparta poprzez metodę analizy wtórnych danych statystycznych 
wygenerowanych przez Caucasus Research Resource Center oraz poprzez 
metodę analizy jakościowej z techniką wywiadu eksperckiego – metody zna-
lazły zastosowanie w przypisach dygresyjnych. Wywiady eksperckie zostały 
przeprowadzone drogą internetową z gruzińskimi badaczami z Uniwersytetu 
Państwowego im. Ivane Javakhivshvili w Tbilisi.

Opracowanie stanowi część cyklu publikacji dotyczących opinii młodego 
pokolenia na temat demokracji i demokratyzacji Gruzji. Stanowi podłoże do 
dalszych badań, dzięki czemu poszczególne elementy mogą zostać rozwinięte 
w następnych publikacjach naukowych. 

2  Finalizacja adaptacji do rzeczywistości społeczno-politycznej jest w niniejszej pracy ro-
zumiana jako zakończenie adaptacji na poziomie nauki na uczelni. Należy jednak zaznaczyć, że 
sam proces zamknięcia adaptacji oznacza przejście do działań politycznych i aktywności w ży-
ciu publicznym. Adaptacja w przeciwieństwie do socjalizacji może być procesem zamkniętym.
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W niniejszym tekście młode pokolenie reprezentowane jest przez tytuło-
wą młodzież akademicką3 traktowaną jako grupa społeczna osób w wieku od 
18 do 35 roku życia mająca wspólne oczekiwania oraz wspólny cel – są to 
osoby pragnące zdobyć wykształcenie, kompetencje zawodowe, kulturowe 
oraz społeczne. Są to zatem osoby wyznające wspólne wartości odzwier-
ciedlające idee i percepcję młodego pokolenia. Przyjmując, że młodzież aka-
demicka stanowi względnie trwałą zbiorowość społeczną, można uznać, iż 
rozwijają się u niej pewne typowe zachowania i postawy wobec rzeczywisto-
ści społeczno-politycznej. Ponadto, tworzą jako grupa rówieśnicza charak-
terystyczne zjawiska społeczno-kulturowe, związane z formami spędzania 
wolnego czasu, aktywności społecznej, aspiracjami oraz orientacjami zawo-
dowymi i rodzinnymi4.

Krótkie rozważania nad pojęciem adaptacji
„Adaptacja” (łac. adaptatio – przystosowanie) jest pojęciem występują-

cym w języku potocznym i w języku naukowym w wielu dziedzinach. Pojęcie 
to może być rozumiane zarówno jako przystosowanie się do czegoś, jak 
i zmniejszenie odczuwania określonych bodźców w konkretnym środowisku5. 
W naukach społecznych, zwłaszcza w socjologii, pojęcie „adaptacyjności” 
pojawiło się za sprawą Karola Darwina oraz jego teorii dotyczącej ciągłej 
adaptacji do zmian zachodzących w środowisku. Herbert Spencer zaś zasto-
sował pojęcie „adaptacyjności” do analizy kształtowania umiejętności spo-
łecznych6. 

3  Młodzież studencka to szczególna zbiorowość społeczna, która obejmuje osoby kształcą-
ce się na uczelni. Jest to grupa, której celem jest zdobycie wyższego wykształcenia, aby podjąć 
pracę i rozwijać się zawodowo. Ponadto, zbiorowość ta ma granice wiekowe, choć są one 
ruchome. Zdecydowaną większość stanowią jednak osoby młode do 35 roku życia. Według Ju. 
Wiszniewskiego i W. Szapko, granice wieku młodzieży akademickiej stanowią jeden z etapów 
cyklu życia, jako przejście z etapu dziecięcego do dorosłości. Ю. Вишневский , B. Шапко, 
Парадоксальный молодой человек, „СОЦИС” 2006, nr 6.

4  J. Pająk, Młodzież studencka jako kategoria socjologiczna, „Zeszyt Naukowy WSZ 
w Częstochowie” 2007, nr 2. Według M. Sochockiego „młodzież  nie stanowi kulturowo 
jednolitej grupy społecznej. W jej obrę bie funkcjonuje wiele, czasem bardzo ró ż nią cych się  
podgrup. Jednym ze skutecznych sposobó w pozwalają cych dorosłym przybliż yć  się  do zro-
zumienia ś wiata nastolatkó w jest poznawanie ró ż nych styló w ich ż ycia, charakteryzują cych 
poszczegó lne podgrupy. Do nich właś nie należ ą  subkultury – wspó łczesne galaktyki. Czasem 
są  one bardziej lub mniej odległe zaró wno od siebie, jak i od ś wiató w ludzi dorosłych. Nie jest 
tak, ż e style ż ycia młodzież y muszą  zasadniczo ró ż nić  się  od uniwersó w dorosłych. Zdarza się , 
ż e czę ś ć  nastolatkó w bardziej ró ż ni się  od ró wieś nikó w z innych galaktyk niż  od swych rodzicó w”. 
M.J. Sochocki, Kosmologia subkultur i profi laktyki, „Remedium” 2004, nr 2(132), s. 2–3.

5  B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996, s. 2 (hasło: 
adaptacja).

6  W. Kwaśniewicz (red.), Encyklopedia socjologii, Warszawa 1998, s. 24. 
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Adaptacyjność może być również rozumiana jako mechanizm regulujący 
stosunki między społeczeństwem/częścią społeczeństwa a ich środowiskiem 
społecznym. Według Talcotta Parsonsa, dzięki adaptacyjności „system spo-
łeczny i jego aktorzy stają się bardziej produktywni, mierząc relację kosztów 
– efektów”7. Ponadto, zdolność adaptacyjna „obejmuje aktywne zaangażowa-
nie lub umiejętność zmiany otoczenia, aby sprostać potrzebom systemu, jak 
również umiejętność przetrwania w warunkach otoczenia, których nie może-
my zmienić. Stąd umiejętność radzenia sobie z szerokim zakresem czynników 
otoczenia poprzez dostosowywanie się lub kontrolę lub obie te formy staje 
się szczególnie istotne. Na koniec, szczególnie istotna staje się umiejętność 
radzenia sobie z […] niepewnością […] i nieprzywidzianymi warunkami”8. 

W naukach o polityce pojęcie adaptacyjności również znalazło miejsce 
w analizie działań oraz dążeń państwa do stanu równowagi między intere-
sami podmiotu a wymaganiami międzynarodowymi9. W tej koncepcji osią 
adaptacji jest zmiana – zarówno zmiana systemu stosunków międzynarodo-
wych, jak i w kontekście zmian wewnętrznych państwa. W niniejszym opra-
cowaniu analizowana będzie jednak struktura społeczna, a zatem pogranicze 
ujęcia adaptacyjności w socjologii i nauce o polityce z osią adaptacji rozu-
mianą jako kształtowanie pewnych wzorców i zachowań w rzeczywistości 
społeczno-politycznej.

Na potrzeby analizy autorka przyjęła wzór rozwoju jednostki w społeczeń-
stwie według rozważań teoretycznych J. Korczaka, czyli dwóch elementów 
wpływających na adaptację jednostki. Pierwszym jest wsparcie społeczne, 
a drugim zaangażowanie jednostki. Biorąc pod uwagę obecność tych elemen-
tów, można zaobserwować odmienne sposoby adaptacji jednostek do funkcjo-
nowania społecznego10.

Wzór optymalnego rozwoju jednostki w społeczeństwie według Jarosława Kor-
czaka

Ź ró dło: J. Korczak, Charakterystyka…, dz. cyt., s. 23.

7  T. Parsons, Evolutionary Universals In Society, „American Sociological Review” 1964, 
nr 29, s. 340.

8  Tamże. 
9  Z.J. Pietraś, Strategie adaptacji politycznej, [w:] Z.J. Pietraś, A. Dumała, Mechanizmy 

adaptacji politycznej państwa, Lublin 1990, s. 131.
10  J. Korczak, Charakterystyka…, dz. cyt., s. 24.



256

Katarzyna Skiert-Andrzejuk

Patrząc na powyższy schemat, można zauważyć, że na osiągnięcie celu 
społecznie pożądanego11, rozumianego jako fi nalizacja adaptacji jednostki 
do konkretnego środowiska społeczno-politycznego, wpływają czynniki we-
wnętrzne jednostki (zaangażowanie)12 oraz czynniki zewnętrzne, które wspie-
rają jednostkę w dążeniu do celu. Ale – jak sam autor tego wzoru rozwoju 
podkreśla – wsparcie społeczne rozumiane jest jako działanie podejmowane 
nie tylko przez społeczeństwo, lecz również przez rodzinę, instytucje pań-
stwowe i pozarządowe w stosunku do jednostki czy grupy osób. Ponadto, 
wsparcie może przybierać różne formy – od pomocy materialnej do wsparcia 
edukacyjnego. Wsparcie edukacyjne zostało w niniejszym studium przyjęte 
jako udzielane przez uczelnie wyższe i będzie stanowiło punkt wyjścia do 
dalszej analizy. 

Edukacja jako przykład wsparcia społecznego
Według Uniwersalnego słownika języka polskiego13 „edukacja” oznacza 

uczenie kogoś lub uczenie się, kształcenie, kształtowanie u kogoś określonych 
postaw i reakcji, wychowanie. W Nowym słowniku pedagogicznym14 „eduka-
cja” rozumiana jest jako ogół działań oraz procesów, których nadrzędnym 
celem jest zmienianie, dostosowywanie przede wszystkim dzieci i młodzie-
ży do ideałów panujących w danych społeczeństwie. Ilustrowana encyklo-
pedia powszechna defi niuje „edukację” jako „działanie, którego celem jest 
wprowadzenie człowieka w wartościowe życie przez kształcenie i wychowy-
wanie zgodne z panującymi w danym społeczeństwie wzorcami i celami”15. 
Z. Kwieciń ski określa edukację  jako przede wszystkim wpływ na rozwój, któ-
ry usamodzielnia i uświadamia w byciu dobrym obywatelem i sprzyja aktyw-
nemu realizowaniu własnego potencjału16. B. Ś liwerski uważa, ż e „edukacji 

11  „Cel społecznie poż ą dany – sposó b postę powania (funkcjonowania) w społeczeń stwie, 
przyjmowane role społeczne, któ re przekładają  się  na rozwó j społeczeń stwa i są  przez nie 
poż ą dane. Aby funkcjonować  w społeczeństwie, jednostka stara się  realizować  wiele celó w spo-
łecznie poż ą danych. Cele te wynikają  z tradycji bą dź  są  odpowiedzią  na aktualne zapotrzebo-
wanie społeczne. Aby zrealizować  poszczegó lne cele społeczne, jednostka potrzebuje czę sto 
wsparcia ze strony społeczeń stwa”. Tamże, s. 23.

12  „Zaangaż owanie jednostki – sposó b postę powania jednostki, zespó ł podejmowanych 
działań  dla osią gnię cia celu, zgodnych z obowią zują cym w danym społeczeń stwie prawem 
oraz zasadami i normami ż ycia społecznego. Działania te zależ ne są  od czynnikó w psychicz-
nych jednostki (np. jej motywacja czy potrzeba osią gnię cia celu, odpornoś ć  na stres itd.) oraz 
okolicznoś ci, w któ rych jednostka się  znalazła”. Tamże, s. 23.

13  Słownik dostępny w serwisie on-line.
14  W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007.
15  Ilustowana encyklopedia powszechna, Kraków 2011.
16  Z. Kwieciń ski, Edukacja jako wartoś ć  odzyskiwana wspó lnie (głos w dyskusji o uspo-

łecznieniu szkoły), „Edukacja” 1991, nr 1, s. 89.
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nie można ograniczać do transmisji wiadomości – ona jest dialogiem, w któ-
rym obie strony (wychowawca-nauczyciel i wychowanek-uczeń), korzystając 
z dorobku kulturowego danego społeczeństwa, nie tylko przekazując infor-
macje, lecz również ujawniając i urzeczywistniając wobec siebie wartości 
etyczne, estetyczne, i religijne”.

 
Autor ten podkreśla bardzo istotny aspekt 

edukacji, jakim jest dwupodmiotowy dialog między nauczycielem i uczniem. 
Oba podmioty uczą się nawzajem od siebie. Edukacja obejmuje zatem całość 
procesów i działań zmierzających do wychowania osoby17. Ta kategoria peda-
gogiczna dotyczy również kwestii edukacji w kontekście socjalizacji, a przy 
tym socjalizacji politycznej. 

Socjalizacja rozpoczyna się już w szkole podstawowej i jest kontynuowana 
w ramach edukacji w szkołach wyższych18. Szczególnym jej rodzajem jest so-
cjalizacja polityczna/obywatelska, która jest rozumiana jako proces, podczas 
którego przygotowuje się  jednostkę do pełnienia funkcji obywatelskich oraz 
politycznych już w dorosłym ż yciu. Koncentruje się ona wokół zjawisk oraz 
procesów związanych z pełnieniem ról w sferze publicznej, kształtowania 
osobowości politycznej oraz kreowania dojrzałej postawy wobec aspektów 
życia społeczno-politycznego19. Edukacja i socjalizacja polityczna są niekoń-
czącymi się i podlegającymi ciągłej zmianie procesami, które dokonują się 
przez wszystkie etapy nauki szkolnej20. W przypadku młodzieży akademickiej 
istotną rolę  w zakresie ich kształtowania odgrywają uczelnie wyższe i struk-
tury administracyjno-dydaktyczne w ramach tej instytucji, jak i same grupy 
rówieśnicze, w obrębie których jednostka funkcjonuje. 

Bronisław Gołębiowski stwierdza, że „rdzeniem socjalizacji obywatelskiej 
jest osiągniecie [...] odpowiedniego poziomu kompetencji prawno-politycz-
nych stosunków własnych z państwem, którego jest się obywatelem”. Zwrócił 
również uwagę, ż e edukacja obywatelska jest „fundamentalną  częścią edu-
kacji politycznej, decydującą  o reprodukcji i rozwoju organizacji politycz-
nej społeczeństw […] edukacja polityczna może sprowadzić się głównie do 
edukacji obywatelskiej, której celem powinno być wyposażenie obywateli 
w świadomość i umiejętność uruchamiania ich woli politycznej oraz poczucia 
odpowiedzialności wynikającej z tego samorządnego działania”21. Edukacja 

17  B. Śliwerski, Czy edukacja to to samo co oświata?, http://sliwerski-pedagog.blogspot.
com/2013/04/czy-edukacja-to-to-samo-co-oswiata.html [dostęp: 2.01.2021].

18  Edukacja polityczna i socjalizacja polityczna różnią się od siebie – socjalizacja poli-
tyczna jest pojęciem szerszym, związanym z kształtowaniem właściwych przekonań́ i postaw 
wobec życia społeczno-politycznego.

19  To właśnie edukacja szkolna obok rodziny jest istotnym ogniwem nauki politycznej.
20  K. Dziurzyński, Postawy polityczne młodzieży a edukacja obywatelska, Józefów 2012, 

s. 25.
21  B. Gołębiowski, Edukacja obywatelska: teoria i praktyka, „Studia Politologiczne” 

1998, nr 3, s. 168–169
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w ramach szkolnictwa wyższego stanowi zatem istotny element adaptacji do 
rzeczywistości społeczno-politycznej. 

Modele adaptacji gruzińskiej młodzieży 
studenckiej

W ramach adaptacyjności J. Korczak wyróżnił cztery modele adaptacji 
jednostek do zmiennych warunków realizacji celów społecznych; zaprezento-
wano je w poniższej tabeli. 

Modele adaptacji jednostek do zmiennych warunków realizacji celów społecz-
nych według Jarosława Korczaka

Model Charakterystyka
Prymus • osoba zdolna, pracowita i ambitna 

• jej aktywność i zaangażowanie w realizację postawionego sobie czy 
przez innych społecznie pożądanego celu przynosi widoczne efekty 

• otrzymuje duże wsparcie ze strony społeczeństwa, które pozwala jej 
na swobodny rozwój 

Rycerz • osoba pracowita, zdolna i ambitna 
• z przyczyn niezależnych od niej, nie otrzymuje na swojej drodze do 

osiągnięcia celu wsparcia od społeczeństwa bądź jest ono niepełne 
• musi podjąć dodatkowo wiele czasochłonnych działań zwiększających 

szanse na osiągnięcie założonego celu; należą do nich przede wszyst-
kim działania związane z niezbędnym zabezpieczeniem fi nansowym 

Ofi ara • osoba nieśmiała i niepewna co do zasadności podejmowanych decy-
zji życiowych

• świadomość konieczności podejmowania dodatkowych działań gwa-
rantujących osiągnięcie celu staje się przeszkodą nie do pokonania 

Markie-
rant

• osoba, dla której zasadność celu, na który uzyskała wsparcie, ma 
z reguły charakter deklaratywny 

• swoje zdolności wykorzystuje dla urzeczywistniania własnego, pry-
watnego celu (odmiennego niż ten, na który otrzymuje wsparcie spo-
łeczne)

Ź ró dło: J. Korczak, Charakterystyka…, dz. cyt., s. 24–25.

W ramach powyższej charakterystyki można uznać, że wśród gruzińskiej 
młodzieży akademickiej występują wszystkie modele adaptacji wyszczegól-
nione przez J. Korczaka. W przypadku Gruzji dostęp do edukacji jest uwarun-
kowany kwestiami fi nansowymi, które stanowią wymóg, aby podjąć naukę. 
W przypadku adaptacyjności gruzińskiej młodzieży studenckiej należy więc 
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zwrócić uwagę nie tylko na rolę uniwersytetów, lecz także na wsparcie, które 
w ogóle dopuszcza młodzież do studiowania, a zatem dopuszcza młodzież 
do otrzymania tego konkretnego wsparcia społecznego w postaci instytucji 
edukacyjnej. Wskazuje to na etapowy charakter wsparcia, gdzie pierwszy etap 
musi zostać spełniony, aby drugi mógł w ogóle się pojawić, a przy tym by jed-
nostka stała się reprezentantem młodzieży studenckiej otrzymującej wsparcie 
instytucji edukacyjnej w procesie adaptacji. 

Analizując zawartość tabeli, można stwierdzić:
1. Prymusi, czyli gruzińska młodzież studencka, która otrzymuje wsparcie 

z różnych źródeł. Jest to głównie wsparcie fi nansowe od rodziny, dzięki czemu 
Prymus ma możliwość uczestniczyć również w procesie wsparcia przez uczel-
nię. Prymusi zwracają uwagę na wystąpienie trzech czynników – zaangażowa-
nia (studenci pracowici), wsparcia (wsparcie uczelniane istnieje dzięki wsparciu 
fi nansowemu, są to studenci uprzywilejowani fi nansowo) oraz realizacji celu 
(ze względu na uprzywilejowanie są w stanie osiągnąć cel społeczny, sfi nalizo-
wać adaptację do życia społeczno-politycznego a przy tym spełnić pożądany cel 
w postaci pracy zawodowej)22. Prymus autentycznie skupiony jest na realizacji 
celu, jaki sobie wyznaczył, i podejmuje wszelkie niezbędne działania temu słu-
żące, ale w warunkach uprzywilejowanego wsparcia społecznego. 

2. Rycerze, czyli gruzińska młodzież studencka, którą cechuje pracowi-
tość i ambicje, ale nie otrzymuje wystarczającego wsparcia fi nansowego, 
a więc musi dodatkowo pracować, aby móc utrzymać się i opłacić czesne; 
otrzymuje niepełne wsparcie społeczne. Nie jest zatem w stanie w pełni ko-
rzystać ze wsparcia uczelni bądź wsparcie to jest utrudnione ze względu na 
brak wsparcia fi nansowego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że studia w Gruzji 
są płatne, więc wsparcie fi nansowe stanowi bardzo istotny element adaptacji. 
Ta mało komfortowa sytuacja wymaga od Rycerza zwiększonego nakładu sił, 
zaangażowania oraz samozaparcia, gdyż z przyczyn obiektywnych dysponuje 
on mniejszą  ilością czasu na zrealizowanie obowiązujących na uczelni wy-
mogów, a przy tym na sam proces adaptacji. Według badań Tamary Turashvili 
i Marine Japaridze studenci postrzegają trudności w środowisku jako wyzwa-
nia, które nie są przez nich postrzegane jako problem. Cel życia oraz ten-
dencja wzrostu i rozwoju pomagają im przezwyciężyć codzienne trudności23. 

22  Według danych z Caucasus Barometer 2019, 31% osób młodych w wieku 18–35 lat 
uważa, że aby podjąć pracę, trzeba mieć znajomości, być uprzywilejowanym, a 32% jest zda-
nia, że to kwestia zdobytego wykształcenia. Jedynie 9% uważa, że to dzięki ciężkiej pracy, 
a 4%, że dzięki talentowi można osiągnąć cel. Caucasus Research Resource Center, Caucasus 
Barometer 2019, https://caucasusbarometer.org/en/ [dostęp: 2.01.2021].

23  T. Turashvili, M. Japaridze, Psychological Well-Being and Its Relations to Academic 
Performace of Students in Georgian Context, „Problems of Education in the XXI Century” 
2012, vol. 49, http://www.scientiasocialis.lt/pec/node/fi les/pdf/vol49/73-80.Turashvili_Vol.49.
pdf [dostęp: 5.01.2021].



260

Katarzyna Skiert-Andrzejuk

Rycerze korzystają z różnych źródeł, aby otrzymać wsparcie społeczne – od 
2015 roku Urząd Miasta Tbilisi w ramach programu „Wsparcie dla Studentów 
Społecznie Wykluczonych” fi nansuje od 50 do 100% czesnego dla studentów, 
którym sytuacja fi nansowa nie pozwala podjąć studiów. Od 2015 roku 4500 
studentów otrzymało fi nansowanie czesnego na studiach I i II stopnia. Od 
2017 roku program został poszerzony o wsparcie dla przyszłych doktorantów. 
Ponadto od maja 2017 roku 2500 studentów z różnych grup społecznych za-
częło studiować w szkołach zawodowych w całej Gruzji. Otrzymali oni ku-
pony o wartości 1000 lari, co dało im możliwość wyboru uczelni zawodowej 
zgodnie z ich zainteresowaniami i chęcią opanowania nowego zawodu. Zatem 
osiągnięty cel – fi nalizacja adaptacji – jest całkowicie ich zasługą.

3. Ofi ary, czyli gruzińska młodzież akademicka, która nie otrzymuje właś-
ciwego wsparcia ze strony rodziny, uczelni czy innych środowisk. Podjęte 
przez Ofi ary działania okazują się , w stosunku do potrzeb, niewystarczające. 
W tej grupie znajdują się  osoby, które z rożnych przyczyn nie były w stanie 
stawić czoła okolicznościom, w jakich się  znalazły. Większość rodzin stu-
dentów ze względu na sytuację społeczną w Gruzji ma bardzo niskie docho-
dy, a musi płacić wysokie czesne za edukację. Dotacja państwowa fi nansuje 
bardzo niewielki procent całkowitej opłaty i nie jest dostępna dla wszystkich 
studentów24. Zatem Ofi ary są to studenci, którzy dzięki szczególnym i wyczer-
pującym działaniom pobierają naukę, ale nie są przy tym w stanie ze względu 
na brak możliwości fi nansowych oraz czasowych otrzymywać jakościowego 
wsparcia instytucji w kontekście adaptacji społeczno-politycznej. Ich działa-
nia skupiają się na pobieraniu nauki związanej z przyszłą pracą zawodową, 
odbiegają zatem od edukacji odnoszącej się do pełnienia przyszłych funkcji 
obywatelskich i politycznych. 

4. Markieranci to osoby otrzymujące wsparcie społeczne. Jest to specy-
fi czny model adaptacji do warunków społecznych zaobserwowany w grupie 
młodzieży akademickiej. Osoby te mają  prawdopodobnie odmienny od de-
klarowanego rzeczywisty cel studiowania. Traktują studia jako etap, aby wy-
jechać za granicę, podjąć pracę zwłaszcza w Unii Europejskiej. Według ba-
dań A. Tukhashvili, od 1990 roku rosła liczba studentów, którzy studiując za 
granicą bądź uczestnicząc w różnych programach wymiany dzięki reformom 
związanym z procesem bolońskim, podejmowali pracę za granicą. Z jej badań, 
przeprowadzonych na 240 studentach Wydziału Ekonomii i Biznesu Państwo-
wego Uniwersytetu w Tbilisi w 2012 roku, wynikało, że 73% ankietowanych 
chciałoby pracować w innym kraju, a połowa z nich określała niezależność 
od rodziny oraz lepszy poziom życia jako wyznaczniki tej migracji zarob-
kowej. Markieranci wykorzystują zatem wsparcie uczelni oraz to uzyskane 

24  Tamże. Arkusz obserwacji z badań terenowych prowadzonych w Państwowym Uniwer-
sytecie im. Ivane Javakhishvili w 2018 r.
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od rodziców bądź społeczeństwa we własnym celu, nie zaś celu pożądanego 
społecznie – nie adaptują się w pełni do życia społeczno-politycznego, a więc 
nie uczestniczą aktywnie w życiu publicznym.

Konkludując, w powyższych modelach istnieje efekt domina, który roz-
poczyna się od momentu wsparcia fi nansowego udzielanego przez rodzinę 
bądź inne podmioty, co następnie wpływa na sam dostęp do edukacji, jakość 
kształcenia oraz możliwość otrzymania wsparcia w adaptacji na poziomie 
uniwersytetu lub innej uczelni wyższej. A zatem, kreuje również profi l oso-
bowościowy jednostki oraz postawę wobec życia społeczno-politycznego.

Rola uczelni wyższych w procesie adaptacji 
do rzeczywistości społeczno-politycznej

Analizę roli uczelni wyższych w adaptacji należy rozpocząć od kwestii sa-
modzielności tych instytucji w kontekście ich funkcjonowania, podejmowania 
decyzji i aktywności związanych z kształceniem. Uniwersytety nie stanowią 
samodzielnych instytucji mimo autonomii zapisanej w ustawie o szkolnictwie 
wyższym – jako jednej z wiodących zasad krajowego systemu szkolnictwa 
wyższego. Mimo iż ustawa o szkolnictwie wyższym przewiduje zupełnie 
nowe struktury organizacyjne i zarządcze dla uczelni, a także sprawia, że uni-
wersytety publiczne są bardziej autonomiczne, w większym stopniu odpo-
wiedzialne wobec społeczeństwa i demokratycznie zarządzane od wewnątrz, 
ustawa określa funkcje i obowiązki władz państwowych.

Władze państwowe mają pewne uprawnienia w dziedzinie szkolnictwa 
wyższego:
1. Parlament Gruzji określa kluczowe wytyczne polityki i zarządzania w za-

kresie szkolnictwa wyższego oraz uchwala odpowiednie akty prawne.
2. Rząd Gruzji określa kwotę państwowej dotacji edukacyjnej oraz opra-

cowuje programy społeczne i państwowe w dziedzinie szkolnictwa 
wyższego. Rząd może również ustanowić uczelnię jako podmiot praw-
ny prawa publicznego. Premier powołuje dyrektorów Narodowego Cen-
trum Poprawy Jakości Edukacyjnej i Krajowego Centrum Egzaminacyj-
nego.

3. Ministerstwo Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu wdraża jednolitą polity-
kę szkolnictwa wyższego; opracowuje podstawowe dokumenty odzwier-
ciedlające wskaźniki systemu szkolnictwa wyższego; proponuje wysokość 
państwowych dotacji edukacyjnych; wdraża procedury licencyjne, decy-
duje o aktach normatywnych w dziedzinie szkolnictwa wyższego sztuk 
pięknych i sportu oraz fi nansuje to szkolnictwo. 
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Uczelnie mogą jednak swobodnie opracowywać i zatwierdzać polityki do-
tyczące badań i pracy twórczej, a także rekrutację personelu oraz odnoszące 
się do niego przepisy wewnętrzne. Uczelnie wybierają swoje organy zarzą-
dzające i urzędników oraz zarządzają swoimi fi nansami i mieniem. Są w pełni 
odpowiedzialne za opracowywanie programów nauczania, zgodnie z zasadą 
wolności akademickiej. Nowe programy studiów muszą zostać zatwierdzone 
zgodnie z wewnętrznymi procedurami uczelni25. 

A zatem to właśnie programy nauczania oraz kadry uniwersytetu, koła 
naukowe oraz inne działania aktywizujące stanowią wsparcie w procesie ad-
aptacji. Te elementy zaś są stanowione, jak analiza wskazuje, przez same 
uczelnie. 

Z rozważań we wcześniejszej części tekstu wiadomo, jak istotną rolę 
odgrywa edukacja w adaptacji jednostki do życia społeczno-politycznego. 
Ponadto, analiza modelowa wskazała na czynnik fi nansowy jako ten wymóg 
startowy do podjęcia edukacji, który stanowi wsparcie społeczne w tym pro-
cesie. Nasuwa się zatem pytanie, w jaki sposób można nauczać oraz przy-
gotować i wprowadzić młodzież studencką do życia publicznego, zwłaszcza 
w rzeczywistości zdominowanej przez demokratyzację państwa? Wydaje 
się, iż trzeba tu przytoczyć rozważania B. Gołębiowskiego, który uważa, że 
edukacja w zakresie życia społecznego i politycznego może się sprowadzać 
głównie do edukacji obywatelskiej, której celem powinno być wyposażenie 
obywateli w świadomość i umiejętność uruchamiania ich woli politycznej 
oraz poczucia odpowiedzialności wynikającej z tego samorządnego działa-
nia, a zatem do aktywności obywatelskiej. Na gruncie gruzińskim istnieje 
jednak wiele problemów związanych z aktywnością obywatelską w prze-
strzeni uniwersyteckiej. Uniwersytety w Gruzji – w przeciwieństwie do eu-
ropejskich – rzadko wspierają aktywność obywatelską. Istnienie liberalnego 
środowiska akademickiego na uniwersytecie jest jednym z istotnych czyn-
ników wzmacniających aktywność obywatelską wśród studentów. Badania 
przeprowadzone przez Instytut Nauk Społecznych w 2017 roku pokazały, 
że studenci przywiązują szczególną wagę do środowiska liberalnego, ponie-
waż pomaga zwiększyć odpowiedzialność za wolność. Uważają, że istnieje 
bezpośredni związek między aktywnością nazwaną przez nich „bezczelną” 
i aktywnością społeczną. W szczególności, jeśli student nie jest zadowolony 
z administracji uniwersytetu, wykładowców, bazy materialno-technicznej 
lub z infrastruktury, zostaje zachęcony do działania i zmian, które są pod-
stawą aktywizmu. Zawiedzeni studenci są w stanie łatwiej się zmobilizo-
wać, zdobywać doświadczenia i wyrażać niezadowolenie poprzez protesty, 

25  European Commission, Overview of the Higher Education System – Georgia 2017, https://
eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/fi les/countryfi che_georgia_2017.pdf [dostęp: 5.01.2021].
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oczekując zmian, co wpływa na zwiększenie aktywizmu obywatelskiego. 
Na uniwersytetach, gdzie system jest dość mocno zdyscyplinowany, nie 
ma protestów studentów, a zatem jest niski poziom aktywności obywatel-
skiej26.

W badaniach w ramach projektu reformy programu nauczania i promowa-
nia zasad demokracji i edukacji obywatelskiej w Gruzji (CURE) z 2017 roku 
studenci wypowiadali się na temat swojej wizji rozwiązania tych problemów, 
a co za tym idzie – ich aktywizacji. Uważali, że trzeba stworzyć skuteczną 
sieć dostarczania im informacji. Twierdzili, że uniwersytety często prowadzą 
wykłady publiczne, szkolenia itp., a oni nie mają jednak na ten temat infor-
macji. Choć administracja uniwersytecka przesyłała informacje do każdego 
studenta na skrzynkę e-mail, nie zawsze jednak zwracali oni uwagę na do-
starczane w ten sposób wiadomości. Studenci twierdzili, że konieczne jest 
poszukiwanie skuteczniejszych sposobów dostarczania informacji, aby zmo-
tywować ich do aktywności27.

26  National Council of Youth Organizations of Georgia, 2009, http://www.europarl.europa.
eu/euroscola/resource/static/fi les/national-report-georgian-youth.pdf [dostęp: 5.01.2021]. We-
dług badań autorki, które zostały opublikowane w „Studiach Orientalnych” 2021, nr 2, nega-
tywne nastawienie młodych ludzi do życia społeczno-politycznego można przypisać procesom 
politycznym i właśnie adaptacji, które nie uwzględniają interesów młodych ludzi. Nowe, młode 
pokolenie ludzi w rzeczywistości społeczno-politycznej będzie musiało uporać się z proble-
mami dotyczącymi ich samych. Według T. Turmanidze wśród młodego pokolenia Gruzinów 
istnieją różne grupy o odmiennych poglądach i zainteresowaniach – jedne są bardziej aktywne 
w życiu politycznym i społecznym, przyłączają się do różnych partii politycznych, grup inte-
resu i ruchów społecznych, inne są mniej aktywne i bardziej ukierunkowane na rozwój kariery 
w sektorze publicznym i prywatnym. Istnieje również duża liczba nieaktywnych społecznie 
i politycznie młodych ludzi, którzy po prostu próbują znaleźć pracę za stałą pensję, aby prze-
żyć, i nie mają czasu ani chęci, by stać się obywatelem, gdy już znajdą taką pracę. Według tego 
autora bezrobocie, które jest obecnie głównym problemem społeczno-gospodarczym Gruzji, 
a także brak przekonania, że   udział w życiu politycznym może dokonać realnych zmian, nega-
tywnie wpływają na rolę młodych ludzi w życiu politycznym państwa, często przyczyniając się 
do emigracji wielu młodych Gruzinów do USA i UE. Wywiad z T. Turmanidze, 2019. Z. Da-
vitashvili twierdzi, że zdecydowana część młodzieży stara się pozostać apolityczna, pasywnie 
uczestnicząc w działaniach społeczno-politycznych, które dokonują się w państwie. Tak ni-
ski stopień  aktywnoś ci politycznej jest zagroż eniem dla demokracji, któ rej jednym z waż nych 
wyznacznikó w jest udział obywateli w rzą dzeniu m.in. poprzez korzystanie z czynnego prawa 
wyborczego. Szczegó lna uwaga praktykó w, politykó w, badaczy, działaczy ró ż nych organizacji 
obywatelskich powinna być  skupiona na biernoś ci i słabszym zainteresowaniu sferą  polityki 
najmłodszych wyborcó w, oni bowiem są  przyszłoś cią  demokratycznego społeczeń stwa. Wy-
wiad z Z. Davitashvili, 2019, przeprowadzony online. 

27  Samokalako akt’ivizmis mnishvneloba Sakartvelos st’udent’ebisatvis k’vlevis angarishi 
p’roekt’i: CURE k’urik’ulumis reporma samokalako ganatlebisa da demok’rat’iuli p’rintsip’ebis 
khelshets’q’obisatvis israelsa da Sakartveloshi, Tbilisi 2017; https://cure.erasmus-plus.org.il/
pluginfi le.php/2716/mod_resource/content/2/Students%20Activism%20in%20Georgia_Rese-
arch_report_GEO.pdf.
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Ponadto respondenci opowiadali o wielu innych inicjatywach, które mo-
głyby zwiększyć aktywność obywatelską wśród studentów. Oto niektóre 
z nich28:
1. Stworzenie przestrzeni do dyskusji. Według respondentów uniwersytet po-

winien stworzyć różne kluby studenckie i związki, w których będą oni 
mogli wyrazić swoje opinie i pomysły oraz prowadzić dyskusje. Pojawie-
nie się takich przestrzeni pomoże im znaleźć przyjaciół, ponieważ ludzie 
o podobnych zainteresowaniach mogą się łatwo grupować i generować 
wspólne pomysły.

2. Stworzenie przestrzeni badawczej w odniesieniu do życia publicznego. 
Respondenci zauważyli, że problemem jest brak obiektywnych informacji 
dotyczących kwestii związanych z demokracją. Niestety, uniwersytety nie 
prowadzą działalności badawczej, a zatem studenci mają tylko osobistą 
wiedzę na temat niektórych głównych zagadnień z tym związanych. Ich 
zdaniem regularne badania społeczne jasno określają istniejącą sytuację, 
która może być siłą napędową dla studentów do planowania i wdrażania 
aktywizmu obywatelskiego.

3. Przekazanie wiedzy teoretycznej na temat aktywizmu obywatelskiego. 
Uczestnicy grupy fokusowej podkreślili, że uniwersytet powinien orga-
nizować publiczne wykłady i konferencje na temat aktywizmu obywatel-
skiego oraz uruchomić centra i przestrzenie badawcze. Aktywizm obywa-
telski nie może istnieć, jeśli nie ma danych dotyczących pewnych kwestii. 
Niektórzy respondenci popierali wprowadzenie obowiązkowego programu 
nauczania w zakresie aktywizmu cywilnego, aby wszyscy studenci mieli 
niezbędne informacje, które pomogą im wdrożyć się w procesy polityczne 
w państwie.

4. Współpraca ze strukturami publicznymi i prywatnymi. Według responden-
tów organizacje pozarządowe, prywatne fi rmy i instytucje publiczne mają 
wiele interesujących projektów dotyczących aktywizmu obywatelskie-
go. W większości przypadków potrzebują wolontariuszy do prowadzenia 
pewnych działań i są gotowi w razie potrzeby wspierać pomysły młodzieży. 
Uniwersytety nie współpracują jednak z takimi organizacjami, co stanowi 
problem. Zdaniem młodych ludzi struktury publiczne i prywatne mają bli-
skie relacje z instytucjami edukacyjnymi. Ten rodzaj współpracy pomógłby 
studentom zainteresować się ich działalnością.

Powyższe badanie wykazało również, że studenci nie są zaangażowani 
w rozwiązywanie problemów społeczności w obrębie miast oraz wsi, z któ-
rych pochodzą. Badani studenci podkreślili, że właśnie uniwersytet powi-

28  Tamże.
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nien odgrywać szczególną rolę w tej kwestii poprzez dostarczenie im solid-
nej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat demokracji i kwestii budowy 
społeczeństwa obywatelskiego na poziomie uniwersyteckim, która zostanie 
następnie wykorzystana do rozwiązywania problemów własnej społeczności. 
Ich zdaniem byłoby dobrze, gdyby musieli wykonywać praktyczne zadania 
w ramach różnych kursów, które byłyby związane z ich rodzinnymi miejsco-
wościami29.

Inna inicjatywa wskazana przez badaną młodzież studencką wiązała się 
z pomysłem rozpoczęcia pracy w gminach. Według ankietowanych uniwersy-
tet powinien zapewnić inicjatywy związane z lokalną społecznością, poprzez 
organizację spotkań publicznych w gminie, badając przy tym istniejące prob-
lemy, dzieląc się swoimi doświadczeniami i pomagając w rozwiązywaniu róż-
nych problematycznych kwestii. Studenci wyrazili również chęć utworzenia 
Klubu Aktywizmu Obywatelskiego, który byłby ściśle powiązany z młodzie-
żą z różnych gmin. Członkowie klubu poznawaliby problemy społeczności 
i próbowali je rozwiązać wspólnie z mieszkańcami30.

Powyższe rozważania, które pokazują chęć zaangażowania się młodzie-
ży studenckiej w adaptację, wskazują na zachwianie koncepcji konstrukty-
wistycznej (m.in. B. Śliwerskiego), w której to podmiot nauczający ma za 
zadanie domyśleć się i dostosować do tego, co uczeń miał na myśli. Ogół 
działań i procesów służących socjalizacji politycznej młodzieży akademickiej 
w Gruzji nie został zatem spełniony mimo istotnej roli uniwersytetu w tym 
procesie. 

Podsumowanie i wnioski
Podsumowując, należy stwierdzić, że ujęcie modelowe zaproponowane 

przez J. Korczaka jest zasadne w stosunku do analizy młodzieży studenckiej 
w Gruzji – niektóre modele przeważają jednak ze względu na wsparcie spo-
łeczne ze strony samych uczelni, jak i wsparcie fi nansowe rodziny. J. Korczak 
w swojej publikacji podkreślił granice interpretacyjne między określeniem 
„wystarczające” czy „niewystarczające” wsparcie społeczne. Autorka stwier-
dza, że granicą tą powinna być sama analiza roli poszczególnych podmio-
tów wpływających na tę adaptację, a to wsparcie jest właśnie niewystarcza-
jące. W niniejszej pracy zostało wyszczególnione stopniowanie w kontekście 

29  Study of Vulnerability towards Violent Extremism in Youth of Georgia, Synthesis Report 
2017, http://cdi.org.ge/uploads/pages/aqtivizmis-mnishvneloba-saqartvelos-studentebisatvis
-cdi-2018-7.pdf?fbclid=IwAR0mUdgmoCBSfn3Cg0js_dw3Ci_IisD9gHYgvC-14aABmzP-
MGgndEDqDHzs; http://www.europarl.europa.eu/euroscola/resource/static/fi les/ national-re-
port-georgian-youth.pdf [dostęp: 7.01.2021].

30  Samokalako akt’ivizmis…, dz. cyt.
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wsparcia: pierwszym jest wsparcie fi nansowe ze strony rodziny, które wpływa 
na drugi stopień, czyli jakość wsparcia ze strony instytucji edukacyjnej. 

Autorka założyła, że właśnie uniwersytety powinny pełnić istotną rolę 
w tym procesie, a nie pełnią, mimo iż sami studenci zauważają braki w zaanga-
żowaniu uczelni. Pojawia się tutaj zaburzenie koncepcji konstruktywistycznej 
edukacji politycznej, a w konsekwencji niedopełnienie wsparcia i brak osiąg-
nięcia celu społecznego, jakim jest fi nalizacja adaptacji społeczno-politycznej. 
Analiza pokazała, iż studenci pragną zaangażować się w działania obywatel-
skie, które są charakterystyczne i wręcz pożądane w społeczeństwach państw 
będących w okresie demokratyzacji. Do tych aktywności potrzebują jednak 
pozytywnych zmian ze strony uniwersytetów. Interesujące są również ich opi-
nie na temat rozwiązywania problemów społeczności. Wydaje się, że studenci 
są świadomi swojej roli w tworzeniu silnej sieci obywatelskiej, w tworzeniu 
demokracji i mają konkretne pomysły na osiągnięcie tego celu społecznego.

Przedstawione rozważania stanowią przyczynek do dalszych badań. Pod-
jęta analiza jedynie dotyka problemu, nie wyczerpując go całkowicie:
1.  Nakreślona propozycja modeli oparta na analizie teoretycznej J. Korczaka 

stanowi bazę do dalszych badań nad poszczególnymi grupami, ich charak-
terystyką w ramach struktury uczelni, jakością otrzymywanego wsparcia 
oraz samymi rezultatami adaptacji. 

2.  Podkreślona rola uczelni wyższych w tym procesie stanowi podstawę do 
rozważań nad samą edukacją jako czynnikiem, który wpływa na rozumie-
nie demokracji i demokratyzacji młodego pokolenia Gruzinów. 

3.  Wstępna analiza problematyki wsparcia społecznego pozwoli na dalszą 
dogłębną analizę innych form wsparcia oraz czynników zewnętrznych 
wpływających na proces adaptacji, a w konsekwencji na opinie o demo-
kracji i demokratyzacji Gruzji. Recepcja tej formy rzeczywistości spo-
łeczno-politycznej będzie zaś w niedalekiej przyszłości odzwierciedlona 
w aktywności obywatelskiej ludzi młodych oraz w ich przywództwie jako 
przyszłych nowych elit politycznych Gruzji. 



Elity i przywództwo 
polityczne
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Józef Piłsudski – anatomia 
kultu i zamachu

Polska historiografi a o Piłsudskim

J ózef Piłsudski to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polity-
ce Polski w XX w. Przywódca polskich socjalistów, bojownik o polską 

sprawę w czasie I wojny światowej, naczelnik państwa, pierwszy marszałek 
Polski, przywódca reżimu autorytarnego sanacji. W pierwszych latach Polski 
powojennej przyjęto politykę milczenia o nim i zapomnienia jego postaci. 
W pamięci wszystkich, którzy przeżyli wojnę, żywa była przede wszystkim 
odpowiedzialność sanacji za klęskę wrześniową i jej następstwa. Być może 
wynikało to także z gorliwości wobec protektora radzieckiego, pamiętającego 
klęskę w bitwie warszawskiej, a może za dużo było skojarzeń z szykującą 
się nową dyktaturą, tym razem z obcego nadania. Może były też inne powo-
dy, na przykład chęć milczącego zachowania jakichś pierwiastków ciągłości 
i szacunku dla imponderabiliów, honoru i atencji dla munduru żołnierskiego1. 
A może był to także kompleks zażenowania, że lewica, w tym komuniści, 
stanęli po stronie sprawców „rokoszu wojskowego” „litewskiego szlachetki” 
o barwnym życiorysie, politycznego zawadiaki, agenta obcych służb, a także 
„zamordysty”2.

1  Bruno Drwęski i Jarosław Dobrzański wskazują, że po 1956 r. władzom PRL zależało na 
zbudowaniu alternatywnej do marksistowsko-rewolucyjnej legitymizacji władzy. „Dlatego tak 
chętnie kolejne ekipy rządzące i aspirujące do rządzenia wpisywały się w ciągłość tradycji po-
litycznej, podkreślały umiarkowanie, a odwołując się do trwałych sentymentów antyrosyjskich, 
utrwalały także narodową martyrologię powstańczą”. J. Dobrzański, Posłowie, [w:] B. Drwę-
ski, Zagrabiona historia Solidarności. Został tylko mit, Warszawa 2020, s. 336. Wcześniejsze 
poglądy na ten temat zob.: A. Walicki, PRL i skok do neoliberalizmu. Jaruzelski, Solidarność, 
zdrada elit, Warszawa 2021. 

2  Por.: D. Nałęcz, T. Nałęcz, Józef Piłsudski – legendy i fakty, Warszawa 1987. 
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W latach 80. XX w. Piłsudski stał się jednym z symboli opozycji politycz-
nej w Polsce Ludowej, a po zmianach ustrojowych, w 1994 roku uznano go za 
najpopularniejszą osobowość XX w. (wyprzedził Jana Pawła II i Władysława 
Sikorskiego). Ignorancja historyczna, manipulowanie opinią i uleganie zasta-
nym mitom sprzyjały przywracaniu tej postaci do „panteonu narodowego”. 
Osobliwy kult wyrażał się w bezrefl eksyjnym stawianiu pomników oraz nada-
waniu nazw placom i ulicom w każdym niemal mieście Polski. Nowa forma-
cja ustrojowa III RP potrzebowała wypełnić próżnię ideologiczną, stąd oprócz 
przywracania prymatu Kościołowi katolickiemu w sferze ideologicznej trzeba 
było odtworzyć polityczne mity narodowe, nawet gdy wokół pierwszego mar-
szałka Polski istniały kontrowersje już w okresie międzywojennym. Zaistnia-
ła potrzeba pokazania opinii publicznej znanej postaci, spełniającej wymo-
gi męża stanu3, na tyle już zmitologizowanej, że trudnej do zweryfi kowania 
w pamięci żyjących pokoleń. Analizując to zjawisko, w pierwszym odruchu 
przychodzi na myśl marna kondycja umysłowa Polaków (brak krytycyzmu 
i odwagi, a także zdolności zdystansowania się wobec historycznego fałszu), 
stronniczość metodologiczna badaczy historii, ich konformizm i „poprawność 
polityczna”, uleganie „sakralnym ideologiom” oraz podatność na indoktry-
nację i manipulację świadomością historyczną4. A wśród polityków przede 
wszystkim brak innowacyjności i pomysłu na nowoczesne państwo, patrzące 
w przyszłość. Inna gorzka refl eksja odnosi się do trwałego podziału sceny 
politycznej, który w różnych emanacjach trwa do dzisiaj. Podziały polityczne 
międzywojnia (słynne „dwie trumny” według Jerzego Giedroycia5) podzieliły 
Polaków na wiele pokoleń. Nawet w obliczu napaści z dwu stron we wrześ-
niu 1939 roku nie potrafi ono zjednoczyć się do wspólnej walki. Trudno się 
spodziewać, aby dzisiejsi politycy skłóconej prawicy byli w stanie wyciągnąć 
jakiekolwiek wnioski z ostrzeżeń płynących z historii6.

W odniesieniu do literatury poświęconej Piłsudskiemu wydaje się, że domi-
nuje ciągle historia jako „opowieść zwycięzców i moralistów”7. Towarzyszy 

3  Historycznym atutem Piłsudskiego w oczach kolejnych pokoleń Polaków było to, że 
zdołał skupić w swoich rękach całą władzę państwową, mimo istnienia różnych ośrodków wła-
dzy w porozbiorowej Polsce.

4  Każde ocenne uogólnienie może być niesprawiedliwe, dlatego należy dostrzegać także 
prace wartościowe poznawczo. Zob. np.: E. Maj. J. Gryz, E. Kirwiel, E. Podgajna (red.), Sen 
o potędze. Bezpieczeństwo, suwerenność, mocarstwowość. Rzeczpospolita Polska 1918–1939, 
Lublin 2014. 

5  „Trumny” Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego. M. Grochowska, Jerzy Gie-
droyc: do Polski ze snu, Warszawa 2009, s. 470. 

6  Pisał o tym i mówił Andrzej Walicki. Zob.: P. Kozłowski, Spotkania z Andrzejem Wali-
ckim, Warszawa 2021. 

7  Zob. szerzej: J. Topolski, Przymus i wolność w tworzeniu historii, Poznań 2004; E. Kle-
inberg, J.W. Scott, G. Wilder, Tezy o teorii i historii, „Historyka. Studia Metodologiczne” 2018, 
t. 48. 
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jej fi lozofi a XIX-wiecznego kreowania heroicznego sensu dziejów, postrze-
ganych nie przez pryzmat procesów i kontekstów, lecz przez spektakularne 
wydarzenia (wojny, bunty i powstania) oraz biografi e bojowników o słuszną 
sprawę. Przypomina się anachroniczne podejście romantycznego fi lozofa an-
gielskiego Thomasa Carlyle’a uważającego, że historię tworzą jedynie wybit-
ne jednostki8. Podejście do Piłsudskiego wpisuje się w „matejkowski”, pełen 
sztafażu, patetyczny i wyimaginowany poczet władców polskich. Tymczasem 
według Fryderyka Nietzschego, zamiast „historii monumentalnej i antykwa-
rycznej” potrzebna jest „historia krytyczna”, która „musi przeszłość rozbić 
i poddać wiwisekcji, aby wydobyć z niej to, co prawdziwie wartościowe”, 
pozwać „przeszłość przed sąd”9.

Amerykański metodolog i teoretyk historiografi i Hayden White (1928–
2018) w swojej krytyce pisarstwa historycznego wskazywał, że „praca hi-
storyka jest połączeniem pracy detektywa lub dziennikarza na etapie badań 
archiwalnych […], nie różniąc się od nich w żaden istotny sposób. Potem 
jednak historyk musi wybrać pewną strategię przedstawienia językowego – na 
takich samych zasadach, jak pisarze tworzący fi kcję literacką. Efektem jest 
nałożenie na zebrany materiał określonej struktury symbolicznej i narracyj-
nej, wybranej spośród aktualnie dostępnych w literaturze typów struktur fabu-
larnych. Opowieść historyka, jak każdy dyskurs literacki, jest z konieczności 
fi kcyjna, fi guratywna, imaginatywna, poetycko-retoryczna oraz «wymyśla 
swoje przedmioty zamiast znajdować je w świecie rzeczywistym»”10.

Z punktu widzenia historiografi i mit personalny Piłsudskiego jako „twór-
cy niepodległości” od początku stanowił nadużycie, gdyż powszechnie było 
wiadomo, że rozpad imperiów zaborczych był obiektywnie najważniejszą 
i bezpośrednią przyczyną samostanowienia uciskanych narodów. Na przykład 
w przypadku Finlandii nie trzeba było żadnych powstań ani rewolucji, aby 
pod wodzą carskiego generała Gustawa Mannerheima ukształtowało się nie-
podległe państwo (faktem jest, że towarzyszyła temu aktowi krwawa wojna 
domowa11). 

Budowanie kultu Józefa Piłsudskiego obejmowało trzy fazy: egzaltację 
i przecenianie roli historycznej (Marsz Pierwszej Brygady); monumentali-
zację postaci i gloryfi kację geniuszu oraz mityzację osobowości. Sanacyjna 
wersja historii miała charakter hagiografi czny i apologetyczny. Ofi cjalnie 

8  R. Bierzanek, Współczesne stosunki międzynarodowe, Warszawa 1980, s. 98.
9  A. Leszczyński, Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowa-

nia, Warszawa 2020, s. 146.
10  H. White, Teoria literatury i pisarstwo historyczne, [w:] E. Domańska (red.), Proza 

historyczna, Kraków 2009, s. 32–33, 45; cyt. za: A. Leszczyński, Ludowa historia…, dz. cyt., 
s. 550.

11  O. Jussila, S. Hentila, J. Nevakivi, Historia polityczna Finlandii 1809–1999, Kraków 
2001, s. 118–128. 
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zadekretowana stała się podstawą wszystkich późniejszych narracji histo-
rycznych12.

Z mitem Józefa Piłsudskiego nie umiała sobie poradzić historiografi a ani 
propaganda okresu powojennego. Mimo wielu pozytywnych przemian spo-
łecznych, jakie przyniosła Polska Ludowa (likwidacja analfabetyzmu i głę-
bokich podziałów społecznych, industrializacja i rewolucja oświatowo-kul-
turalna), z czasem w części społeczeństwa, zdystansowanego i opozycyjnego 
wobec „realnego socjalizmu” i dyktatury partyjnej, zaczęła narastać nostal-
gia za II Rzeczpospolitą. Zapomniano o trapiących ją konfl iktach klasowych 
i narodowościowych, o ogromnym zacofaniu i wyzysku, o braku perspektyw 
rozwojowych. Bezkrytyczny powrót do mitu Piłsudskiego nie przeszkadzał 
w rekonstrukcji jego kultu13, przypominającego niechlubne „kulty jednostek” 
z reżimów komunistycznych14.

Najbardziej pamięć o marszałku kultywowano w emigracyjnych ośrodkach 
piłsudczykowskich w Londynie i Nowym Jorku (Instytuty Piłsudskiego)15. 
Darzył komendanta „najgłębszym i najczystszym kultem” Władysław Pobóg-

12  Samemu Piłsudskiemu nie można odmówić niezwykłego sprytu i skuteczności w two-
rzeniu legendy wokół siebie i lojalnych towarzyszy walki. Instytucjonalizacja kultu nastąpiła 
wraz z administracyjnym wprowadzeniem obchodów imienin marszałka oraz ustawową ochro-
ną jego imienia po śmierci w 1935 r. Eskalacja takich działań zaczęła się już od roku 1928, od 
obchodów dziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości, które wyłącznie zaczęto przypisy-
wać zasługom Piłsudskiego. Społeczna egzaltacja i kultowa cześć dla Pierwszej Brygady miały 
umacniać legitymizację rządów sanacyjnych i być „odgromnikiem” w sytuacjach kryzysowych. 
Miały też uzasadniać szczególną przydatność legionistów dla narodu i państwa, tworzących 
nową elitę rządzącą. Wszystko to jakże przypomina kombatanctwo „Solidarności”. 

13  Tendencję do kreowania kultu jednostki jako pierwszy zauważył w ruchu socjaldemo-
kratycznym Ferdinand Lassale.

14  Uwielbienie dla jakiejkolwiek jednostki – czy to polityka, czy duchownego – prowadzi 
zawsze do przeceniania jej osiągnięć i absurdalnej apoteozy, poprzez „kanonizację” wypowie-
dzi, także tych banalnych, stawianie na pomnikach za zasługi, które w świetle późniejszej wie-
dzy i w odbiorze potomnych mogą być powodem wstydu i zażenowania. Nazywanie Belwederu 
po śmierci marszałka „świątynią narodową”, wygłaszanie pożegnań, że „umarł ciałem, ale żyje 
duchowo w naszych sercach”, twierdzenia: jego życiorys stanie się „naszą narodową biblią”, 
„ewangelią dla każdego Polaka”, pochowane serce marszałka na Rossie będzie „najcenniejszą 
relikwią narodową” pokazują niezwykłe podobieństwo do retoryki z okresu „kultu jednostki” 
w ZSRR i innych państwach dyktatorskich. Ten język absurdalnego zachwytu i egzaltacji, poza 
zażenowaniem, skłania także do pokory, aby nie ulegać doraźnym pokusom wielbienia kolej-
nych zbawców politycznych, wodzów i uzurpatorów. Cytaty pochodzą z twórczości hagiogra-
fi cznej Antoniego Anusza i z sanacyjnej prasy.

15  Kontynuowały one prace metodycznie zorientowane na budowę zaplecza ideowego 
i propagandowego dwóch placówek przedwojennych: Instytutu Badania Najnowszej Historii 
Polski (1923) i Wojskowego Biura Historycznego (1927). Zob.: S. Jaskólski, Instytut Badania 
Najnowszej Historii Polski: (od 1936 r. – IBNHP im. J. Piłsudskiego): geneza i osiągnięcia 
naukowe, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra Mariana Tyrowicza, obronio-
na w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w 1984 r., 
http://hdl.handle.net/11716/2962 [dostęp: 20.05.2021].
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Malinowski16, pochwalnie pisał o nim Wacław Jędrzejewicz17. Ze strony en-
deckiej ciemne strony Piłsudskiego odsłaniał Jędrzej Giertych18. W kraju za 
sprawą prac Stefana Arskiego19 i Andrzeja Micewskiego20 w latach 60. ubie-
głego wieku zaczęła się w większości negatywna w swojej wymowie analiza 
II RP, w tym niektórych aspektów życia i działalności Piłsudskiego. Można 
odnieść wrażenie, że autorzy piszący o marszałku bardziej byli zależni od 
autocenzury, pisząc prace „szablonowe” i zgodne z oczekiwaniami ówczesnej 
władzy. 

Nowy okres rozpoczęła działalność naukowa Andrzeja Garlickiego21 i Jana 
Molendy22. Właściwie to Garlicki uzyskał monopol na publikacje o Piłsud-
skim23. Lata 80. XX w. przyniosły wysyp wydawnictw nielegalnych (bezdebi-
towych), które były w większości reprintami dzieł przedwojennych. Swoboda 
publikacji pokazała dwa oblicza legendy Piłsudskiego – „czarne” i „złote”. 
Tomasz Nałęcz24, Andrzej Chwalba25 czy Tadeusz Biernat26 wskazywali na zja-
wisko kultu i mitu, ale ostatecznie historiografi ę zdominował „czyn legiono-
wy” i zwycięstwo nad Armią Czerwoną27.

16  W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945, t. 1, Paryż 
1953, t. 2–3, Londyn 1956–1960; reprint: Warszawa 1990; tenże, Józef Piłsudski 1867–1914, 
Londyn 1964.

17  W. Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. 1–2, Londyn 1977.
18  J. Giertych, Józef Piłsudski 1914–1919, t. 1–2, Londyn 1970.
19  S. Arski, My, pierwsza brygada, Warszawa 1962.
20  A. Micewski, Legenda i polityka Józefa Piłsudskiego, „Więź” 1965, nr 7–8; tenże, 

W cieniu marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej, War-
szawa 1969.

21  A. Garlicki, Geneza legionów. Zarys dziejów Komisji Tymczasowej Skonfederowanych 
Stronnictw Niepodległościowych, Warszawa 1964.

22  J. Molenda, Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908–1918, Warszawa 1997.
23  A. Garlicki, U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1978; tenże, Przewrót majowy, 

Warszawa 1979; tenże, Od maja do Brześcia, Warszawa 1981; tenże, Od Brześcia do maja, 
Warszawa 1986; tenże, Józef Piłsudski 1867–1935, Kraków 1988; tenże, Siedem mitów Drugiej 
Rzeczypospolitej, Warszawa 2013.

24  T. Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918, Wrocław 1984; tenże, W służbie 
Rzeczypospolitej i w dyspozycji Wodza (obóz legionowy od Oleandrów do zamachu majowego), 
[w:] J. Żarnowski (red.), Życie polityczne w Polsce 1918–1939, Wrocław 1985, s. 205–230; 
tenże, Irredenta polska. Myśl powstańcza przed I wojną światową, Warszawa 1987; tenże, Od-
zyskanie niepodległości, [w:] H. Samsonowicz (red.), Polska. Losy państwa i narodu, Warsza-
wa 1992, s. 247-584; tenże, Spór o kształt demokracji i parlamentaryzmu w Polsce w latach 
1921–1926, Warszawa 1994.

25  A. Chwalba, Józef Piłsudski. Historyk wojskowości, Kraków 1993.
26  T. Biernat, Józef Piłsudski – Lech Wałęsa: paradoks charyzmatycznego przywództwa, 

Toruń 1999.
27  Por.: A. Chwalba, Legiony polskie 1914–1918, Kraków 2018; tenże, Przegrane zwycię-

stwo. Wojna polsko-bolszewicka 1918–1920, Wołowiec 2020.
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Bibliografi a tytułów poświęconych Józefowi Piłsudskiemu przekracza 2 tys. 
pozycji, ale dotąd w Polsce nie powstała „anatomia piłsudczyzny”, pokazują-
ca skomplikowaną drogę do władzy człowieka o marnej kondycji intelektual-
nej i postawie moralnej, pełnego sprytu i przebiegłości dyletanta wojskowe-
go. W jednej z prac doktorskich odsłonięto powiązania Piłsudskiego z obcą 
agenturą28, ale na zbadanie czekają jego związki z bolszewikami, stosunek do 
Żydów i Niemiec, do masonerii, okultyzmu i Kościoła. W kontekście zacho-
dzącej od kilku lat reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości bardzo cenną 
jest publikacja na temat „nihilizmu prawnego” sanacji29, zasługująca na upo-
wszechnienie, choćby w nauczaniu uniwersyteckim. Prace publikowane za 
granicą (niemiecko- francusko- i anglojęzyczne) rzadko są cytowane w kraju. 
W literaturze zagranicznej praktycznie każda dyktatura, od Lenina do Musso-
liniego, Hitlera i Stalina, znajduje swoje szerokie wyjaśnienie. W Polsce dyk-
tatura Piłsudskiego czeka ciągle na jednoznacznie krytyczne opracowanie.

Ogromną nadzieję daje nowy nurt historyczno-antropologiczny, podej-
mujący rzetelnie problemy polskiej historii, prowokujący krytyczną refl eksją 
i alternatywnymi wobec dotychczasowego dorobku podejściami, rozwijany 
m.in. przez Jana Sowę30, Michała Rauszera31 i Adama Leszczyńskiego32. 

Przy okazji tych rozważań nasuwa się pytanie, jakie skutki w środowi-
sku naukowym historyków wywołuje dyskusja, gdy pojawiają się prace „re-
wizjonistyczne” czy „obrazoburcze” na temat marszałka. Nawet gdy są to 
prace historyków-amatorów czy też publicystów, to przecież sięgają one do 
dokumentacji źródłowej i mogą stanowić podstawę naukowej polemiki czy 
repliki. Tymczasem zazwyczaj spotykają się z przemilczaniem albo demon-
stracyjnym lekceważeniem33. Odnosi się wrażenie, że zawodowi historycy 
mianowali sami siebie „strażnikami” jedynej prawdy, która – jak w przypadku 
Piłsudskiego – ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. 

Z tym „posłannictwem” polskich historyków jest w ogóle problem w prze-
strzeni publicznej, gdyż często wykształcenie historyczne polityków, w tym 
kolejnych premierów, przywołuje się jako podstawę ich kompetencji do rzą-

28  R. Świętek, Józefa Piłsudskiego współpraca z wywiadem Japonii, Austro-Węgier i Nie-
miec: studium kształtowania się agentury wpływu mocarstw w polskim ruchu wolnościowym 
(1904–1915), rozprawa doktorska obroniona na Uniwersytecie Gdańskim w 1997 r., opubliko-
wana jako: Lodowa ściana: sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904–1918, Kraków 1998.

29  W. Kowalski, From May to Bereza. A Legal Nihilism in the Political and Legal Practice of 
the Sanation Camp 1926–1935, „Studia Iuridica Lublinensia” 2020, vol. 29, nr 5, s. 133–147. 

30  J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesna formą, Kraków 
2011. 

31  M. Rauszer, Siła podporządkowanych, Warszawa 2021.
32  A. Leszczyński, Ludowa historia…, dz. cyt.
33  Publikacje Tomasza Ciołkowskiego, Sławomira Suchodolskiego czy Rafała M. Ziem-

kiewicza.
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dzenia państwem. Nowoczesne państwa wymagają z reguły od kandydatów 
do najwyższych urzędów kompetencji w dziedzinie ekonomii, prawa, socjolo-
gii, politologii i psychologii politycznej, a w Polsce legitymacją dla znawstwa 
polityki jest historia, a jeszcze lepiej – teologia. Obie dziedziny dostarczają 
wiedzy zmitologizowanej, trudno więc zaprzeczyć słynnej frazie Józefa Szuj-
skiego, że „fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki”. „Biada naro-
dom karmionym mitami i niepotrafi ącym odrobić lekcji historii”34.

Trzy dekady III RP zostały zmarnowane, jeśli chodzi o rewizję historyczną 
odnoszącą się zarówno do II RP, jak i PRL35. Tworząc nowe legendy o ucisku 
komunistycznym („żołnierze wyklęci”) i „prześnionej rewolucji”36, zaniecha-
no całkowicie przyswojenia prawdy o okresie międzywojennym, zwłaszcza 
o dyktaturze po zamachu majowym Józefa Piłsudskiego37. Kultywowanie 
pamięci współtwórcy odrodzonego państwa polskiego, który kilka lat po od-
zyskaniu niepodległości obalił siłą zbuntowanego wojska ustrój demokratycz-
ny i został dyktatorem, popełniając tym samym zbrodnię stanu, dowodzi, że 
współczesne społeczeństwo polskie, zwłaszcza jego elity kulturalne i klasa 
polityczna, nie przewartościowało podstawowych kategorii decydujących 
o tożsamości ustrojowej, znaczeniu konstytucyjnej zasady suwerenności na-
rodu, praworządności, samorządności, ich zagrożeniach w postaci uzurpacji, 
dyktatury, autokracji i autorytaryzmu. Rządy „silnej ręki” są przez wielu Pola-
ków wspominane z bezrefl eksyjną nostalgią; tęsknota za jakimś bohaterskim 
obrońcą porządku ciągle kołacze się w umysłach infantylnie usposobionej 
części społeczeństwa. Zbyt mało ludzi protestuje – także dzisiaj – gdy tzw. 
wola obywateli, a szumnie „wola suwerena” jest nadużywana i wykorzysty-
wana do doraźnych celów władzy; powoływanie się na „mityczną” „rację 
stanu” ma przyzwolenie nawet w kręgach intelektualnych. Nikt zresztą na co 
dzień nie interpretuje właściwie owej racji stanu. Jest ona zaklęciem rozu-
mianym na zasadzie domniemania, że jest to jakaś racja wyższa38. Ale czyja 
– władzy czy ogółu obywateli? Jednostki idącej „na czele stada” czy koterii 
i grup interesu? Komu ta racja naprawdę służy? „Konia z rzędem”, kto na co 
dzień rozumie te rozróżnienia.

34  S. Suchodolski, Czarna księga sanacji, Warszawa 2017, s. 10.
35  Zob. szerzej: S. Bieleń, Geopolityczne uwarunkowania i implikacje polskiej niepodle-

głości, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2018, nr 1, s. 47–61.
36  Nawiązanie do tytułu głośnego eseju Andrzeja Ledera pt. Prześniona rewolucja: ćwicze-

nie z logiki historycznej, Warszawa 2014. 
37  Są oczywiście książki obrazoburcze, np. Tomasza Ciołkowskiego, ale nie przebijają 

się one do szerszej świadomości. T. Ciołkowski, Józef Piłsudski: bez retuszu, Warszawa 2018; 
tenże, Józef Piłsudski: sfałszowana biografi a, Warszawa 2018.

38  Zob. wstęp i komentarz Stefana Bielańskiego do dzieła Giovanniego Botero, O racji 
stanu, Kraków 2019. 
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Wiwisekcja „przewrotu majowego”
Pojęcie „zamachu stanu” (coup d’état) znane jest od czasu, gdy trzy i pół 

wieku temu pojawiło się w tytule dzieła Gabriela Naudé – Considérations po-
litiques sur les coups d’état (Rozważania polityczne na temat zamachu stanu) 
z 1639 roku. W historii ustrojów politycznych nie brakuje epizodów, które 
z dzisiejszej perspektywy można byłoby uznać za zamachy stanu (brak jed-
nak spójności między takimi pojęciami, które wobec zamachu stanu były i są 
używane synonimicznie: rebelie, rewolty, rewolucje, pucze, rokosze, wojny 
domowe, przewroty pałacowe). Paradygmatyczny czy modelowy dla  teore-
tyków polityki był zamach Napoleona Bonaparte 18 brumaire’a (9–10 listo-
pada) 1799 roku39, do którego nawiązywał Napoleon III 2 grudnia 1851 roku40. 
Choć istnieje obszerna literatura teoretyczna na temat zamachów stanu41, to 
jednak na każdy z nich należy spoglądać w konkretnym kontekście historycz-
nym, doktrynalnym i światopoglądowym. To, co dla jednych jest zbrodnią 
stanu, dla innych może być „aktem wybawienia”, wkroczeniem na scenę 
„męża opatrznościowego”. Różne były też konsekwencje zamachów stanu 
w historii. Jedne trwale zmieniały istniejące dotąd porządki ustrojowe, inne 
jedynie modyfi kowały podział ról w elitach politycznych.

W odniesieniu do zamachu majowego nigdy nie powstało takie studium 
teoretyczne, jakie sporządził włoski pisarz, dziennikarz i dyplomata, zwo-
lennik, a potem przeciwnik Benito Mussoliniego – Curzio Malaparte (właśc. 
Kurt Erich Suckert)42. W 1931 roku wydał w Paryżu książkę pt. Technique du 
coup d’état (Technika zamachu stanu), której publikacji zakazano we Wło-
szech, gdyż Mussolini uznał, że jest jednym z jej głównych bohaterów. Roz-
powszechnianie dzieła uznano za niebezpieczne. Książka Malapartego wy-
dana po niemiecku trafi ła na stos w Lipsku i została publicznie potępiona po 
dojściu Hitlera do władzy. W październiku 1933 roku po powrocie do Włoch 
Malaparte został aresztowany (prawdopodobnie na prośbę Hitlera) i skazany 
na zesłanie. Odkrywcze w dziele Malapartego było to, że wykorzystując do-
tychczasową wiedzę o kryzysach politycznych (w tym dorobek Lwa Trockie-
go o przejmowaniu strategicznych instytucji w państwie), pokazał, że zamach 

39  Zob.: J. Baszkiewicz, Anatomia bonapartyzmu, Gdańsk 2003.
40  K. Marks, 18 brumaire’a Ludwika Bonaparte, wstęp M. Beylin, Warszawa 2011.
41  Chyba najwięcej refl eksji analitycznej do wiedzy o zamachu stanu wnieśli autorzy wło-

scy. Na przykład Silvano Tosi opublikował w 1951 r. książkę pt. Il Colpo di Stato, w której ob-
jaśniał cechy i przebieg różnych zamachów stanu na tle porównawczym. Jego zdaniem każdy 
uzurpatorski reżim polityczny dąży do zmiany konstytucji, aby jak najszybciej uprawomocnić 
swoje rządy. Zob. także: V. Frosini, La structure du coup d’état, „Parliaments, Estates and Re-
presentation” 2000, vol. 20, nr 1, s. 1–8; E.N. Luttwak, Zamach stanu. Podręcznik, Warszawa 
2017; K. Staudigl-Ciechowicz, Zum Ende des Parlamentarismus in Österreich und Polen der 
Zwischenkriegszeit, „Parliaments, Estates and Representation” 2020, vol. 40, nr 2, s. 183–200.

42  Na początku lat 20. XX w. był attaché kulturalnym w Warszawie.
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jest skuteczny, gdy opiera się na „technicznej procedurze” przejęcia kontroli, 
w istocie na sabotażu newralgicznych dla państwa ośrodków i mechanizmów 
– elektrowni, kolei, stacji radiowych, połączeń transportowych, portów, ga-
zowni, wodociągów. „Czyste” manewry polityczne, mające na celu zmianę 
panującego, odnoszą się raczej do „przewrotów pałacowych” i nie prowadzą 
do zmian ustrojowych o głębszym charakterze43. 

Istotą każdego zamachu stanu jest zawłaszczenie organów i pełni atrybu-
tów władzy politycznej, przy wykorzystaniu na szeroką skalę narzędzi za-
straszania i przemocy fi zycznej44. Zamach majowy wyczerpuje wszystkie 
elementy tej defi nicji45. Pewnym usprawiedliwieniem dla Piłsudskiego był 
fakt, że pucz nie doprowadził do całkowitego obalenia parlamentaryzmu, ale 
skutkował odejściem od demokracji w stronę autorytaryzmu („cezaryzmu”, 
„bonapartyzmu”, „rządów pułkowników”)46. Mimo ostrej krytyki ze strony 
przeciwników politycznych w Polsce nigdy nie pojawiło się analityczne stu-
dium o charakterze politologicznym – ani za życia Piłsudskiego, ani później 
– które miałoby głębszą wymowę wyjaśniającą różne aspekty tego zjawiska. 
Na przykład, jakie było klasowe tło i społeczna afi rmacja puczu? Na czym po-
legała ówczesna oligarchizacja systemu politycznego i jaką rolę odgrywał ka-
pitalizm państwowy w utrzymaniu dyktatury? Jakie były inspiracje zewnętrz-
ne, a zwłaszcza rola brytyjskiego wywiadu, a także związki z bolszewikami? 
Jaką rolę odegrały w końcu jego cechy osobowościowe – niepohamowana 
żądza władzy, choroba psychiczna dyktatora, stopień jego niepoczytalności 
i faktyczna izolacja od roku 1930 do śmierci; jak w związku z tym wyglądał 
proces decyzyjny i kto faktycznie sprawował władzę w państwie?

Wiadomo, że istniała pewna dezorientacja ideowa spowodowana tym, 
że zamach poparły stronnictwa lewicowe, w tym komuniści, oraz związki 
zawodowe, które wkrótce przekonały się, że więcej na tym straciły niż zy-
skały. Dyktator i jego otoczenie postawiło raczej na pewien pragmatyzm 
ideowy, co pozwalało wzmocnić władzę wykonawczą, ale przy zachowaniu 
fasadowego parlamentu, wielopartyjności i odwoływaniu się do zdobyczy 

43  Malaparte udowodnił, że zamachów stanu nie dokonują ani powstańcze zrywy zbunto-
wanych mas, ani przygotowujące go w podziemiu rewolucyjne partie polityczne. Są one dzie-
łem zdeterminowanej garstki spiskowców, odnoszących sukces, kiedy w dobrze skalkulowa-
nym działaniu i we właściwie wybranym momencie, obalają władzę istniejącą i sami zajmują 
jej miejsce. C. Malaparte, Zamach stanu, Warszawa 2004. 

44  C. Barbé, Colpo di Stato, Dizionario di Politica, Torino 1991, s. 154–57; E.N. Luttwak, 
Zamach stanu…, dz. cyt. 

45  Liczba ofi ar – 215 żołnierzy i 379 cywilów – była większa niż we wszystkich buntach 
społecznych w czasach PRL. W. Modzelewski, Zamach majowy wciąż czeka na osąd w imię 
Prawa i Sprawiedliwości, „Myśl Polska” 2021, nr 19–20, s. 7.

46  A.K. Griffi n, Pilsudski and the Polish Revolution, „Dalhousie Review” 1927, vol. 6, nr 4, 
s. 465–477.
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niepodległości47. To pozwalało uzyskać afi rmację różnych środowisk – od 
kręgów ziemiańskich, poprzez klasę średnią, inteligencję, po masy ludo-
we. Zamach nie był odpowiedzią na dążenia populistyczne. Był raczej 
konsekwencją zbratania się biurokracji i wojska z klasami posiadającymi. 
W świetle skonfl iktowania sceny politycznej może nawet nie miał alterna-
tywy. Była nią ewentualnie wojna domowa między obozami politycznymi 
prawicy i lewicy. Może więc centrowo usposobiony zamach stanu uratował 
Polskę przed wojną domową? Nikt na ten temat nie udzielił odpowiedzi 
w formie przekonującej analizy socjologiczno-politologicznej. Same rekon-
strukcje wydarzeń różnią się zresztą w zależności od nastawień ideologicz-
nych ich autorów.

Młoda państwowość polska borykała się z ogromnymi problemami natury 
egzystencjalnej – ustaleniem granic i ich obroną, odbudową i integracją go-
spodarki, scaleniem systemów prawnych, wreszcie stworzeniem ram konsty-
tucyjnych dla młodej państwowości. Atawistyczna nienawiść między stronni-
ctwami politycznymi szybko doprowadziła do „zniechęcenia społecznego”48. 
Niestabilność rządów, spowodowana rozdrobnieniem sceny politycznej, bu-
dziła niechęć do parlamentaryzmu49. Zmęczeni trudnościami codziennego ży-
cia (nędzą) ludzie zaczęli wątpić w zalety ustroju demokratycznego. To zjawi-
sko będzie się zresztą powtarzać aż do naszych czasów i uzasadniać potrzebę 
radykalnych zmian w różnych państwach. 

Z odwołaniami do „legendy legionowej” i zmistyfi kowanego „geniuszu 
wodza” podczas ofensywy bolszewickiej na Warszawę udało się wytworzyć 
na tym tle odpowiedni klimat psychologiczny, swoiste „uzasadnienie moral-
ne” dla „sanacji” – uzdrowienia państwa i wybawienia społeczeństwa z opre-
sji. Szybko się okazało, że zamachowcy nie mają ani kompetencji, ani spójnej 
recepty ideologicznej. Brutalne metody rządzenia przy użyciu siły50 masko-

47  M. Gałązowski, J. Kirszak, Twórca Niepodległej. Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 
2018.

48  Włoskiemu fi lozofowi Benedetto Croce przypisuje się powiedzenie, że „zamach stanu 
to reakcja”. Można ten zwrot odczytywać dwojako. W sensie radykalnej odpowiedzi na istnie-
jący chaos polityczny, ale także regres, cofnięcie procesów rozwoju państwa.

49  W 1922 r. w Sejmie istniało 14 klubów politycznych. W ciągu niespełna 8 lat, w okresie 
1918–1926, Polska miała 14 rządów. Nie było to zjawisko wyjątkowe. Na przykład Austria 
w latach 1918–1934 (16 lat) przeżyła 23 rządy. A. Czubiński, Ewolucja systemu politycznego 
w Polsce w latach 1914–1998, t. 1: Odbudowanie niepodległego państwa i jego rozwój do 1945 
roku, cz. 1: Zbiór studiów, Poznań 1999, s. 136–138. 

50  Mimo rozmaitych deklaracji o walce z nepotyzmem, korupcją i niekompetencją Piłsud-
ski uczynił lojalność wobec swojej osoby głównym kryterium rozstrzygającym o przydatności 
innych w służbie państwa. Stał się największym wrogiem i krytykiem parlamentaryzmu, co 
znajdowało wyraz w obrzydliwej, pełnej pogardy dla posłów i konstytucji retoryce politycznej, 
mściwości i zemście wobec oponentów wojskowych i politycznych, represjach, upokorzeniach, 
bezprawnych aresztowaniach i procesach, wreszcie internowaniach i więzieniach.
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wały niekompetencję i nieudacznictwo, pacyfi kowały nastroje buntu (protesty 
robotnicze, strajki chłopskie, separatyzm mniejszości ukraińskiej). Po śmierci 
dyktatora Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN) nie był w stanie usunąć 
głębokiego rozdźwięku w podzielonym politycznie społeczeństwie51. 

Piłsudski wypełnił jednak pewne oczekiwania identyfi kacyjne (tożsamoś-
ciowotwórcze) i integracyjne. Porozbiorowe społeczeństwo potrzebowało og-
niwa spajającego je w jeden naród. Nimb przywódcy wojskowego i politycz-
nego był więc szczególnie przydatny w fazie konsolidacji młodego państwa 
(1918–1922). Wokół komendanta, a potem marszałka zaczęto odtwarzać bra-
kujące tradycje państwowe, a w sferze symbolicznej wiarę w moc odrodzonej 
ojczyzny. Obywatele II RP w sferze emocjonalnej poprzez kult Piłsudskiego, 
mający swoje korzenie w jego walce rewolucyjnej i niepodległościowej (nie-
ważne, jak było naprawdę), zaspokajali podstawowe tęsknoty i potrzeby – bez-
pieczeństwa, obrony granic, szacunku dla wojska i romantycznego heroizmu, 
a także dumy z przywróconej państwowości. Wydaje się, że jedynie w tym 
psychologiczno-emocjonalnym i moralnym kontekście można pojąć ogromną 
wyrozumiałość dla wszystkich ułomności Józefa Piłsudskiego i szkód, jakie 
wyrządziła Polsce jego dyktatura52.

Z pomocą w zrozumieniu roli fenomenu marszałka – wodza i dyktatora 
– w tworzeniu narodu jako „wspólnoty wyobrażonej” przychodzą Benedict 
Anderson53 i konstruktywiści, podkreślający rolę mitu, symboli i rytuałów 
w budowaniu masowej wyobraźni, bohaterskiej narracji, pokazującej drama-
turgię wydarzeń prowadzących do sukcesu i zwycięstwa. Selektywny dobór 
faktów historycznych, zideologizowana interpretacja przeszłości (pomijanie 
wydarzeń niewygodnych), wreszcie odwoływanie się do retoryki i symbo-
liki patriotycznej miało wywoływać odruch jednomyślnego emocjonalnego 
uniesienia, wiary, że Polacy dokonali jedynego słusznego wyboru i darzą 
szacunkiem kogoś, kto osiągnął status, jakiego sami nigdy by nie osiągnęli. 
Piłsudski, a raczej jego mit, stał się „zwornikiem” wspólnoty narodowej, re-
konstruowanej tożsamości narodowej i integracji. Świadoma część społeczeń-
stwa w patetycznych uniesieniach, jak u Ernesta Renana54 – w codziennym 
„plebiscycie” – potwierdzała przynależność do narodu i odrodzonego państwa 
po okresie niewoli, zwłaszcza gdy od 1932 roku zaczęto metodyczną indok-
trynację i propagandowe kłamstwa w szkolnictwie.

51  A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939, 
Warszawa 1980.

52  Zob.: H. Hein, Der Piłsudski-Kult und seine Bedeutung fur den polnischen Staat 1926–1939, 
Marburg 2002.

53  B. Anderson,  Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się 
nacjonalizmu, Kraków 1997.

54  E. Renan, Co to jest naród?, Warszawa 2018 (oryginał: Qu’est-ce qu’une nation?, 
1882).
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Ważnym aspektem zamachu stanu jest legitymizacja władzy po jej niele-
galnym zdobyciu55. Sięgając do teorii prawowitości władzy Maxa Webera, 
można zauważyć, że władztwo Józefa Piłsudskiego wpisuje się w typ chary-
zmatyczny, choć w dużej mierze ta charyzma została sztucznie wykreowana. 
Wojenne zasługi (często zmanipulowane56), wojskowa ranga (niekoniecznie 
ze względu na kompetencje i odwagę) oraz nawiązywanie do tradycji insu-
rekcyjno-rewolucyjnych57 dawało podstawy także legitymizacji tradycyjnej. 
Temu właśnie służył świadomie tworzony i propagowany mit, niepoddający 
się weryfi kacji, przyjmowany przez opinię publiczną jako prawda oczywista, 
podarowana zrządzeniem Losu i Opatrzności58.

Trzeba zauważyć – mając na myśli także współczesne społeczeństwo – 
jaki był wtedy w latach 20. i 30. XX w. stan świadomości społecznej. Wydaje 
się, że ówczesne społeczeństwo w swojej masie było raczej prymitywne i nie-
wyrobione politycznie, oczekiwało prostego przekazu, czytelnych skrótów 
i uproszczeń odnoszących się do polityki i państwa. Przecież i dzisiaj, 100 lat 
później, świadomość polityczna i wiedza o konstytucyjnych mechanizmach 
państwa jest stosunkowo niska59. Jednostki pozbawione wiedzy o polityce 
i państwie przyjmują więc jako oczywistą symbolikę charyzmatycznej i tra-

55  Zob. T. Biernat, Legitymizacja władzy politycznej: elementy teorii, Toruń 1999.
56  Główny Obywatelski Komitet Obchodu Imienin Pierwszego Marszałka Polski Józefa 

Piłsudskiego, „Gazeta Polska”, 19 marca 1933:
„Józef Piłsudski – to oręż Polski okryty sławą Legjonów w wojnie światowej,
Józef Piłsudski – to wola życia i zwycięstwa na progu niepodległej Ojczyzny wyrażona 

wiekopomną obroną Lwowa i Wilna,
Józef Piłsudski – to granice dzisiejszej Rzeczypospolitej, zakreślone siłą polskiego oręża,
Józef Piłsudski – to chlubny pokój, owoc pracy zwycięskiego Wodza Narodu,
Józef Piłsudski – to hasło wspólnego trudu dla utrwalenia potęgi Rzeczypospolitej w no-

wej społeczności polskiej”.
57  Na temat militarnych ambicji Piłsudskiego, konfl iktu z korpusem ofi cerskim i liderami 

politycznymi na tle kontroli nad armią, której czuł się – niezależnie od braku formalnego wy-
kształcenia i strategicznych umiejętności (dyletanctwa wojskowego) – twórcą i patronem, zob. 
szerzej: J. Rothschild, The Military Background of Pilsudski’s Coup d’Etat, „Slavic Review” 
1962, vol. 21, nr 2, s. 241–260. 

58  T. Biernat, Mit polityczny, Warszawa 1989.
59  W 2021 r. przypadła setna rocznica uchwalenia pierwszej demokratycznej konstytu-

cji nowoczesnej Polski – konstytucji z 17 marca 1921 roku, zwanej Konstytucją marcową. 
Konstytucja ta została podeptana przez Józefa Piłsudskiego. Ciekawe jednak, że Sejm III RP 
ustanowił ten rok Rokiem Konstytucji 3 Maja (uchwalonej 230 lat temu), choć nie odegrała 
ona praktycznie żadnej roli i była jedynie symbolicznym testamentem upadającego państwa. 
Z dzisiejszej perspektywy konstytucja z 3 maja 1791 r. jest dokumentem anachronicznym, choć 
przez rządzących, w tym prezydenta RP, przedstawiana jest w sposób prezentystyczny, jakby 
dzisiejsze rozumienie demokracji i praw obywatelskich odnosiło się wprost do końca XVIII w. 
Powszechna wiedza o niej ma charakter powierzchowny, podobnie zresztą jak o innych konsty-
tucjach historycznych, także – niestety – o tej obowiązującej z 1997 r. 
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dycyjnej władzy dla zaspokojenia indywidualnej afi rmacji i czucia się człon-
kiem wspólnoty60.

Autorytarne rządy po I wojnie światowej, w epoce konsolidacji ideologii 
nacjonalistycznych i krzepnięcia młodych państw narodowych, sięgały obfi cie 
do postaci ubóstwianych za życia, mających magiczny wpływ na masy. Silne 
państwo symbolizować miał nieulękniony przywódca, genialny wódz, uwiel-
biany lider, wprost „geniusz narodu”. Czasem owej „sakralizacji” sprzyjała 
choroba i śmierć wodza (nomen omen Piłsudski zmarł w rocznicę zamachu 
majowego w 1935 roku)61. „Funeralia narodowe”62, patetyczny ceremoniał po-
grzebowy – trasa przejazdu konduktu żałobnego z Warszawy do Krakowa, 
pochówek na Wawelu, mowa pożegnalna biskupa polowego Józefa Gawliny – 
stanowiły rekapitulację wielkości wodza. Dawały także mandat ideowy i mo-
ralny jego akolitom, spadkobiercom i następcom. Szybko okazało się jednak, 
że po śmierci Józefa Piłsudskiego zabrakło jego godnych następców. Obóz 
piłsudczykowski nie sprostał wyzwaniom i zagrożeniom, jakie przed nim sta-
nęły u schyłku lat 30. XX w. Choć nie wiadomo, co w tej sytuacji zrobiłby 
sam Piłsudski, zwłaszcza w obliczu polityki Stalina i Hitlera63, ale to, że zmarł 
przed wrześniową katastrofą, dało mu tym większe prawo do nieśmiertelności 
wykreowanego za życia mitu.

Legitymizacja władzy à la Piłsudski 
Zamach majowy – paradoksalnie, choć był jawnym bezprawiem – potrak-

towano jako „wyższą konieczność”, jako osobliwe przedłużenie tradycji insu-
rekcyjnej, w istocie po gombrowiczowsku był jej infantylnym wywróceniem 
do góry nogami. Było to bowiem „powstanie” przeciw własnemu państwu 
i legalnej władzy (faktycznie zdrada). Sukces Piłsudskiego polegał na tym, 
że swoim XIX-wiecznym anachronizmem politycznym64, estymą dla Słowa-
ckiego i czcią powstańców styczniowych podjął skuteczną próbę ustanowienia 

60  S. Moscovici, Das Zeitalter der Massen. Eine historische Abhandlung über die Massen-
psychologie, München–Wien 1984, s. 182.

61  H. Jędruszak, T. Jędruszak, Ostatnie lata Drugiej Rzeczypospolitej (1935–1939), War-
szawa 1970.

62  D. Nałęcz, T. Nałęcz, Pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zmarł 12 maja 1935, 
Warszawa 1988; por.: G.P. Bąbiak, Funeralia narodowe. Pogrzeby patriotyczne Polaków 
w czasach niewoli (eseje historyczne), Warszawa 2016.

63  Zob.: K. Rak, Piłsudski między Stalinem a Hitlerem, Warszawa 2021.
64  „Faktem był głęboki i konsekwentny anachronizm poglądów i postawy dyktatora, jego 

spojrzenia konserwatywnego i nierozerwalnie związanego z wyobrażeniami i sporami ideowy-
mi XIX w. W imię tego właśnie anachronizmu Piłsudski równocześnie potępiał demoliberal-
ne i parlamentarne struktury oraz sprzeciwiał się ustanowieniu otwartej dyktatury i budowie 
państwa totalitarnego”. L. Mażewski, Rokosz zwany zamachem majowym. Narodziny, rządy 
i upadek reżimu sanacyjnego, „Przegląd” 2021, nr 20, s. 42–44.
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ciągłości z „utraconą przeszłością”. Eric Hobsbawn i Terence Ranger nazy-
wają takie zjawisko „wynalezieniem tradycji”65. Jej spadkobiercami, ale i za-
kładnikami stali się wszyscy współcześni Polacy. Po prostu innej tradycji nie 
wynaleziono. Piłsudski ze swoją legendą trafi ł na podatny grunt – okoliczności 
miejsca i czasu, kontekst społeczny, geopolityczny, gospodarczy, psycholo-
giczny. Wszystko to sprzyjało emocjonalnym inscenizacjom polityki, nawet 
gdy przynosiło poważne szkody prestiżowe i wizerunkowe młodemu państwu, 
nie mówiąc o osamotnieniu na arenie europejskiej. Także i obecnie wyraźne 
ograniczanie demokratycznych form rządzenia (tzw. pełzający zamach stanu) 
nie jest w oczach wielu obywateli moralnie naganne. Współcześni rządzący 
Polską – tak jak kiedyś piłsudczycy – kontynuują „narodową tradycję”, kreu-
jąc się na „prawdziwych patriotów”, którzy są mądrzejsi od innych i „wiedzą 
lepiej” od swoich oponentów („zdradzieckich mord”), działających – a jakże 
– na szkodę narodu i państwa. Istnieje ofi cjalny sponsoring kultu Piłsudskiego, 
jego manifestacja w politycznych enuncjacjach i celebrach (np. z okazji rocz-
nicy bitwy warszawskiej – Dnia Wojska Polskiego czy Święta Niepodległości 
11 listopada) w mediach, w dydaktyce szkolnej i wychowaniu patriotycznym 
młodzieży. Recepcja kultu jest bezrefl eksyjna, zważywszy na to, jak bałamutne 
są przekazy historyczne. Piłsudski czeka na swojego demaskatora, który być 
może nigdy nie nadejdzie. To jest „czekanie na Godota”, jak w teatrze absur-
du. Rządzący Polską (III RP) nie mają żadnego interesu w tym, aby odsłaniać 
prawdę historyczną. Sami są dziećmi wydumanej legendy wodzowskiej, lojal-
ności osobistej i koteryjnej wobec swojego lidera, pogardy dla przeciwników 
politycznych, obchodzenia prawa, instrumentalizacji historii poprzez tzw. po-
litykę historyczną. Jesteśmy świadkami wtłaczania w system edukacyjny Pola-
ków nowych mitów i kreowania nowych herosów66. 

Na tle zarysowanej problematyki powstaje pytanie, czym jest historia i dla-
czego historycy głównego nurtu uciekają przed ostatecznym rozprawieniem się 
z fałszywą legendą, legitymizującą zakłamaną tożsamość kolejnych formacji 
ustrojowych. Dlaczego tak łatwo można było przy użyciu całej machiny propa-
gandowej (dla celów bieżącej walki politycznej) zdezawuować Lecha Wałęsę 
za jego agenturalną przeszłość, a nie można tego uczynić w dzisiejszych uwa-
runkowaniach wobec dawnych pseudobohaterów i pseudopatriotów? 

Legenda Piłsudskiego została „podlana sosem narodowo-patriotycznym”, 
stała się „karmą” wychowania młodzieży, podstawą scenariuszy fi lmowych 
i seriali telewizyjnych67. Można powiedzieć, że jest równie potężna i popular-

65  E. Hobsbawn, T. Ranger, The Invention of Tradition, Cambridge 2014. 
66  B. Szklarski (red.), Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce. Szkice z antropo-

logii polityki, Warszawa 2008. 
67  Józef Piłsudski jest w nich przedstawiany jako bohaterski twórca i budowniczy państwa pol-

skiego, strażnik jego wielkości, siły i chwały, w sumie – jeden z największych Polaków w historii.
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na jak fakty historyczne, a może nawet od nich ważniejsza. Odnosi się wraże-
nie, że polscy historycy, piszący na temat tej postaci, nie zawsze są świadomi 
tego splatania się wątków fi kcyjnych z faktografi ą. 

Obecnie nie wystarczy już sceptycyzm wobec historii sanacyjnej, odzie-
dziczonej po całym stuleciu. Potrzebna jest rewizja historiografi i i jej społecz-
nej, a przede wszystkim politycznej recepcji, choćby nawet miała kosztować 
wywrócenie do góry nogami całej opowieści. Byłbym niepoprawnym optymi-
stą i idealistą, gdybym wierzył, że to się uda skutecznie przeprowadzić. W ten 
osobliwy „przemysł piłsudczyzny” zainwestowano zbyt duże środki – to nie 
tylko potencjał symboliczny, to przecież potęga materialna (instytucjonalna), 
od Muzeum w Sulejówku poczynając, poprzez pomnikomanię, do nazewni-
ctwa toponimicznego. 

Racjonalizacja dyskursu historycznego z punktu widzenia dialektyki dzie-
jów nakazuje jednak postawić zasadne pytanie, kiedy kult Piłsudskiego prze-
stanie pasować do czasów, w których wyrosły nowe pokolenia Polaków i za-
cznie na tyle uwierać ich tożsamość, zbudowana na całkowicie odmiennych 
ideałach i wartościach (podmiotowości politycznej, wolności, demokracji), 
że przystąpią do odrzucenia legendy „największego z Polaków”? Piłsudski 
nie jest już żadnym wzorem godnym naśladowania. Nie jest edukacyjnym 
ideałem społeczeństwa. Irracjonalizm kultu i fałsz mitu odsłonią się jaskra-
wo wraz z  przesileniem politycznym w Polsce, gdy dojdzie do wymiany elit 
rządzących, gdy ze sceny politycznej zejdzie pokolenie kombatantów i akoli-
tów formacji posolidarnościowych, przypisujących sobie szczególne zasługi 
w zbudowaniu ładu politycznego po „obaleniu komunizmu”. Póki co, można 
podejrzewać, że gdy za 5 lat przypadnie setna rocznica majowego coup d’état, 
nikomu nie będzie zależało, poza garstką pasjonatów historii, aby przywoły-
wać pamięć o tym wstydliwym wydarzeniu. Ono ani w 1926 roku, ani obecnie 
nie sprzyja generowaniu społecznego konsensusu. Przeciwnie, przywodzi na 
myśl konfl ikt wewnętrzny, ów „marsz na Warszawę”, kojarzący się ze sła-
wetnym „marszem na Rzym” Benito Mussoliniego i dramat epoki faszyzmu. 
Dramat, którego żadnemu pokoleniu ku przestrodze nie wolno zapomnieć.
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Między faktem historycznym 
a mitem  politycznym. Na kanwie 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku 
i postaci Józefa Piłsudskiego

O d bitwy pod Warszawą w 1920 roku minęły cztery pokolenia, od śmier-
ci Józefa Piłsudskiego trzy. Na ogół nie pamiętamy już swoich pradzia-

dów, a o wydarzeniach z sierpnia 1920 roku i o postaci Marszałka potrafi my 
zażarcie dyskutować i ostro się spierać. Niewiele jest w najnowszej historii 
politycznej Polski tematów wywołujących tak wiele emocji i kontrowersji. 

Mit polityczny
„Ura, ura, kraj ten dziki
Wzięły bolszewiki!
Ura, ura, Bogu sława
nasza jest Warszawa!”
przyśpiewka młodzieży warszawskiej1

Mit polityczny jest mówioną (np. „pieśń dziadowska” – bardzo popularny 
jeszcze w okresie międzywojennym gatunek „literatury oralnej”, inne trady-
cyjne gatunki folkloru), pisaną (czytanki patriotyczne dla dziatwy szkolnej 
obecne w przedwojennych programach nauczania), rysowaną/malowaną 
(klasyczny komiks czy karykatura z epoki, współczesna vlepka, mem, mural) 
albo zwerbalizowaną/zwizualizowaną w inny sposób (np. gry planszowe, tak-

1  Cyt. za: J. Odziemkowski, Bitwa Warszawska 1920 roku, Warszawa 1990, s. 41.
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że w postaciach będących owocem „kultury digitalnej”) opowieścią fundującą 
nową wartość polityczną o charakterze quasi-religijnym – zawierającą substy-
tut wątku teogonicznego (kreacja nowego herosa; bohater opowieści nie jest 
„zwykłym zjadaczem chleba”) oraz substytut wątku kosmogonicznego (krea-
cja nowej rzeczywistości, „krainy wyśnionej”) – której celem jest wyjaśnienie 
i legitymizacja porządku politycznego. 

Mit polityczny naśladuje, tak w wymiarze strukturalnym, jak i treściowym, 
mit sensu stricto. Jego kluczowymi elementami narracyjnymi są:

–  postać Męża Opatrznościowego („nasz”, sc. zawłaszczony przez daną 
frakcję polityczną); tu: osoba Marszałka;

–  wizja Nowego Ładu („nasz”, a nie narzucony przez „onych”); tu: wyi-
dealizowana II Rzeczpospolita.

Podstawowe osie mitu politycznego nawiązują zatem, w sposób bezpośred-
ni, do antynomii „swój” – „obcy”. Wymiar nazwany tutaj „quasi-religijnym” 
oznacza przede wszystkim podejście prowidencjalne, to znaczy przyjęcie 
założenia o bezpośredniej ingerencji Opatrzności Bożej w historię doczesną 
(„Cud nad Wisłą”). W dniu 15 sierpnia 1920 roku (Wniebowzięcie NMP) sac-
rum starło się z profanum. Pośredniczką Opatrzności stała się Matka Boska 
Zwycięska, która osłoniła Europę przed ateistycznym bolszewizmem, a Jej 
narzędziem – Wódz Naczelny, który ocalił niepodległość. Obecność wątku 
religijnego oznacza także, że opowieść taką należy przyjmować ex cathedra. 
Jej kwestionowanie naraża bowiem kontestatora na zarzut „kalania świętości” 
(quasi-apoteoza Bohatera – Męża Opatrznościowego). 

Proces kształtowania mitu politycznego przebiega w „przestrzeni wyob-
rażonej”, która jest zakorzeniona w aksjologii narodowej/grupowej. O tejże 
pisał m.in. Profesor Tadeusz Bodio w pracy Między romantyzmem i pragma-
tyzmem. Psychopolityczne aspekty transformacji w Polsce. 

Mit polityczny wykazuje pewne powinowactwo z legendą. Zauważmy 
bowiem, że w przeciwieństwie do mitu sensu stricto, legenda nie opowiada 
o bóstwach czy postaciach o cechach nadprzyrodzonych, ale o postaciach/fak-
tach historycznych lub też uważanych za historyczne. Mity polityczne nadal 
rodzą się i rozwijają współcześnie, przede wszystkim w związku z aktualnymi 
wydarzeniami społecznymi czy politycznymi. „Wyznawcy” mitu polityczne-
go tworzą szczególną grupę ekskluzywną („my” w odróżnieniu od „onych”), 
która rości sobie prawo do odgrywania nadzwyczajnej roli w życiu publicz-
nym („mandatariusze Prawdy”). Powstaje więc swego rodzaju frakcja poli-
tyczna, której „wolno więcej” (dla przykładu: „sanatorzy” w II Rzeczpospo-
litej, „partyzanci” czy – szerzej – wojenny aktyw partyjno-wojskowy w tzw. 
Polsce Ludowej, działacze realnej lub wyimaginowanej opozycji politycznej 
czasów PRL – w okresie III RP).
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***
Na mit polityczny Józefa Piłsudskiego składa się wiele elementów. Był 

tym, który spełnił marzenia, jakimi przez całe XIX stulecie żyły pokolenia 
Polaków. Nie stał się Mierosławskim, Langiewiczem, Trauguttem czy któ-
rymś z generałów czasów powstań, którzy kończyli sfrustrowani na emigracji 
albo w carskich kazamatach. W odróżnieniu do wielu innych cechował Go 
specyfi czny dar – umiał rozmawiać i porozumiewać się z ludźmi reprezentu-
jącymi różne opcje polityczne, umiał wznosić się ponad własne uprzedzenia. 
Słuchał wielu, ale najważniejsze decyzje zazwyczaj podejmował sam. Po-
nadto, co ważne z punktu widzenia wizerunku politycznego, to wyróżniające 
Go z szeregu polskich polityków – i w przeszłości, i dziś – absolutnie czyste 
ręce. Obraz tej postaci dopełniały skromny legionowy mundur i maciejówka, 
córki, domek w Sulejówku. Na mit Pierwszego Marszałka nakłada się legen-
da wiktorii oręża polskiego z sierpnia 1920 roku, którą można porównywać 
jedynie z odsieczą wiedeńską. Przez dziesiątki lat oba splatały się, aż stopiły 
w jedność. 

Wraz z dogasaniem I wojny światowej Polska powróciła na mapę poli-
tyczną Europy po 123-letniej niewoli przy pełnej akceptacji ówczesnych elit 
wszystkich niemal orientacji (poza komunistami) i głębokim poparciu społe-
czeństwa. W tych przełomowych i trudnych miesiącach w stolicach kontynen-
tu wiedziano, że taki kraj, jak Polska, istnieje, brakowało natomiast informacji, 
jak przebiegają jego granice, co więcej – tych granic w dużej mierze nie było. 
W listopadzie 1918 roku wyzwolono bowiem jedynie centralną część kraju 
z Warszawą, Krakowem i Lublinem. Proces formowania granic był znacznie 
rozciągnięty w czasie i łączył się z konfrontacją z większością przyszłych są-
siadów II Rzeczypospolitej. Była to zarówno walka polityczna, jak i zbrojna. 
Jeżeli bowiem o kształcie terytorialnym odradzającej się Polski na zachodzie 
miały zdecydować mocarstwa obradujące na konferencji pokojowej w Paryżu 
(dyplomacja, rokowania), to na wschodzie – polski czyn zbrojny.

Sekwencje powstawania mitu Marszałka. 
Pierwsza faza konfrontacji ideologiczno-politycznej 
i militarnej
„Gdy widzę Tuchaczewskiego idącego śladami feldmarszałka
 Iwana Paskiewicza z 1831 roku, jak stuka do bram Warszawy, 
powtarzając zaklęcia zaczerpnięte z Marksa, 
nie mogę nie zapytać – czy Europa ma zostać kozacką?”
      Józef Piłsudski2

2  J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 7, Warszawa 1937, s. 151.
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„Jeśli nasi towarzysze z zagranicy pomogą nam teraz
 zorganizować jednolitą armię, to żadne niedociągnięcia
 nie przeszkodzą nam w wykonaniu naszego zadania. 
Zadaniem tym jest dokonanie Światowej Rewolucji Proletariackiej, 
stworzenie Światowej Republiki Sowieckiej”.

      Włodzimierz Lenin3

Po drugiej stronie barykady wschodniej stali bolszewicy. Od chwili objęcia 
władzy w Petersburgu i Moskwie, z jednej strony koncentrowali się na obro-
nie zdobytych pozycji i rozszerzaniu swej dominacji na całe terytorium Rosji, 
z drugiej – na stwarzaniu warunków, by „przerzucić” rewolucję w kierunku 
zachodnim, opanować obszary państw nadbałtyckich, Polskę, Ukrainę, Buko-
winę i Besarabię i tą drogą podać „bratnią rękę masom pracującym” krajów 
Europy – w pierwszej kolejności Niemiec. Na drodze realizacji tej idei, poza 
organizacją odpowiednio licznej armii, stały – w sensie dosłownym – siły 
zbrojne państw centralnych obecne nadal na froncie wschodnim. Przywódcy 
bolszewiccy (Lenin, Trocki) zakładali, że państwami centralnymi wstrząsną 
rewolucje, które obejmą także ich siły zbrojne. Przewidywania te, u schyłku 
1918 roku, zdawały się sprawdzać. Zakończenie działań na froncie zachod-
nim 11 listopada 1918 roku, militarna i polityczna klęska Niemiec oraz będące 
tego konsekwencją rozprężenie w armii (upadające morale, powstawanie rad 
żołnierskich), zniknięcie z mapy Europy Austro-Węgier i wytworzenie swo-
istej „politycznej próżni” w Europie Środkowo-Wschodniej, zdawało się ot-
wierać nowe perspektywy przed bolszewicką Rosją.

Armia Czerwona u schyłku 1918 roku rozpoczęła marsz na Zachód. Od 
wycofujących się Niemców przejmowano sprzęt, maszyny i środki transpor-
tu. Celem była „internacjonalistyczna pomoc uciśnionym ludom Europy”. 
Według Trockiego, jak: „przez Kijów wiedzie prosta droga do połączenia się 
z rewolucją austro-węgierską, tak przez Psków i Wilno prowadzi droga do 
bezpośredniego kontaktu z rewolucją niemiecką”4. W konsekwencji na po-
czątku 1919 roku istniały już rządy radzieckie na zajętych skrawkach Finlan-
dii, Estonii, Łotwy i Litwy, Białorusi oraz Ukrainy. Oznaczało to stan konfl ik-
tów zbrojnych z powstałymi rządami narodowymi tych państw. Przed posu-
wającymi się oddziałami Armii Czerwonej znajdowały się tereny zamieszkałe 
przez Polaków. Wobec braku regularnych sił zbrojnych, w wielu miastach 
(Mińsk, Słuck, Wilno, Kowno, Lida, Grodno) zaczęły się tworzyć polskie 
lokalne oddziały samoobrony. Właśnie one jako pierwsze weszły w kontakt 
bojowy z bolszewikami. Wobec początkowych sukcesów, stosunkowo słabe-
go oporu przeciwnika i związanego z tym nastroju optymizmu wśród przy-

3  Cyt. za: L. Wyszczelski, Warszawa 1920, Warszawa 1995, s. 79–80.
4  Cyt. za: A. Czubiński, Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918–1921, Opole 

1993, s. 36.
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wódców bolszewickich, dowództwo Armii Czerwonej wydało rozkaz przej-
ścia do II fazy „czerwonego marszu” na Zachód. Lenin w styczniu 1919 roku 
dostrzegł: „potężny ruch radziecki nie tylko na terenach dawnego imperium 
cara, na przykład na Łotwie, w Polsce, na Ukrainie, lecz także w krajach za-
chodnioeuropejskich […]. W Niemczech […] rewolucja od razu przybrała 
formy «radzieckie»”5.

Celem strategicznym podążających na Zachód bolszewików było unice-
stwienie polskich sił zbrojnych, opanowanie Rzeczypospolitej oraz wsparcie 
rewolucji w Niemczech i innych krajach zachodniej Europy. W odezwach 
i proklamacjach przywódców państwa radzieckiego oraz dowódców Armii 
Czerwonej wielokrotnie wymieniana była stolica Polski jako jeden z celów 
priorytetowych. Zdawano sobie sprawę, że zdobycie Warszawy byłoby wiel-
kim sukcesem nie tylko propagandowym. Nade wszystko otwierałby się stra-
tegiczny kierunek marszu na Berlin. Ponadto miasto miało istotne znaczenie 
jako siedziba naczelnych władz państwowych, węzeł komunikacyjny oraz 
skupisko przemysłu i zakładów rzemieślniczych pracujących na potrzeby 
frontu. Jego zajęcie byłoby swoistym sygnałem do prosowieckiej irredenty 
w wielu krajach Europy. 

Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego, do tej pory obserwujące bezsil-
nie, z braku możliwości przeciwdziałania, rozwijającą się ofensywę, włożyło 
olbrzymi wysiłek w organizację narodowej siły zbrojnej (w grudniu 1918 roku 
oddziały samoobrony uznano za część składową WP; zorganizowano pierw-
szy obowiązkowy pobór do wojska). Dzięki staraniom resortu spraw wojsko-
wych oraz dzięki doświadczeniom zdobytym na prawie wszystkich frontach 
I wojny światowej (pod różnymi sztandarami walczyło na nich przeszło 3 mln 
Polaków), istniała możliwość wystawienia jednostek nie tylko o olbrzymich 
walorach moralnych, ale i dużej sprawności bojowej. Przyszła linia frontu 
została zarysowana w lutym 1919 roku, gdy rozpoczęła się ewakuacja wojsk 
niemieckich, a Polacy zetknęli się z wchodzącymi na ten obszar oddziałami 
Armii Czerwonej. Gdy w lutym 1919 roku doszło do walk w rejonie Bere-
zy Kartuskiej, niewypowiedziana wojna polsko-bolszewicka weszła w nową 
fazę.

W zarysowanej perspektywie starcie Polski i Rosji bolszewickiej 
w 1920 roku jawi się jako zderzenie nie tylko dwóch państw, ale i dwóch 
ideologii: idei rewolucji światowej i będącej jej emanacją ponadnarodowej 
republiki rad oraz idei narodowego państwa polskiego, która miała poparcie 
olbrzymiej części społeczeństwa. O uniknięciu starcia w wielkim stylu można 
by mówić jedynie w przypadku rezygnacji jednej ze stron ze swoich dążeń. 
W warunkach istniejących u progu 1920 roku nie było to możliwe.

5  Cyt. za: „Z Pola Walki” 1960, t. 3, s. 251.
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Wojna i spory polsko-polskie (federacjonizm versus 
inkorporacjonizm)

Zagwarantowanie w Wersalu granicy polsko-niemieckiej traktatem mię-
dzynarodowym pozwoliło Piłsudskiemu i otaczającym go politykom zwrócić 
uwagę na wschodnią granicę państwa. W wyniku wojny ujawniły się spory 
polsko-polskie (federacjonizm vs. inkorporacjonizm) na temat kształtu tery-
torialnego rodzącego się państwa polskiego. 

W połowie kwietnia 1919 roku, po wspomnianej niezbędnej organizacji 
i koncentracji wojsk, Polacy podjęli działania ofensywne na Wileńszczyź-
nie, zdobywając stolicę regionu i w dużym stopniu odpierając kontratakują-
ce oddziały bolszewickie. Podjęta operacja miała w federacyjnym programie 
Piłsudskiego i jego obozu politycznego, poza czynnikami sentymentalnymi, 
polityczne uzasadnienie. W imperialnych zamiarach Rosji panowania nad 
wschodnią częścią kontynentu dostrzegano istotne zagrożenia dla Polski. 
W opinii Piłsudskiego: „Jedynie Polacy potrafi ą doprowadzić do otwartej 
walki i pociągnąć za sobą resztę podbitych przez Rosję narodów”6. Kluczo-
wym założeniem programu było: 1) dążenie do utworzenia federacji z Litwą 
i Białorusią, 2) sojusz tej federacji z narodową Ukrainą i Łotwą, jako przeciw-
wagi dla wpływów Rosji w tej części Europy. Przyniesienie „wolności ludom 
z nami sąsiadującymi, będzie punktem honoru mego życia” – pisał Piłsudski. 

Polityczne plany Naczelnika Państwa nie znajdowały zrozumienia Litwi-
nów (problem Wilna), również podzieleni Ukraińcy nie wykazywali większe-
go zainteresowania federacją (wyjątek stanowił Dyrektoriat – rząd Ukraiń-
skiej Republiki Ludowej). Wspomniane plany tak w Warszawie, jak i w Pary-
żu spotkały się z krytyką ze strony endecji. Roman Dmowski i jego zaplecze 
polityczne forsowali wcielenie do Polski ziem wyznaczonych biegiem rzek: 
Dźwiny, Prypeci i Dniestru. Program ten, zwany inkorporacyjnym (integralne 
włączenie do Polski nie tylko ziem zamieszkałych przez Polaków, ale i tych 
także, gdzie mniejszość polska, wobec dominującej większości, stanowiła 
główną siłę kulturalną i gospodarczą), łączył się z planami asymilacji mniej-
szości narodowych. Powyższe oznacza, że dwa podstawowe obozy polityczne 
rodzącej się Rzeczypospolitej nie miały i nie potrafi ły uzgodnić jednolitego 
programu terytorialnego w odniesieniu do Kresów Wschodnich.

Fiasko linii politycznej
Przekonany do swych racji i poddawany presji ze strony politycznych 

przeciwników Piłsudski zdecydował o rozpoczęciu nowej ofensywy w maju 

6  J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 2, Warszawa 1932, s. 249.
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1919 roku. W konsekwencji Polacy zajęli znaczne obszary Białorusi. Na po-
łudniu pod koniec września całe terytorium Zachodnioukraińskiej Republiki 
Ludowej, po linię rzeki Zbrucz, także znalazło się po polskiej stronie frontu. 
Na przełomie 1919 i 1920 roku jego linia ustaliła się na pozycjach od Dyne-
burga (skąd w ramach operacji „Zima” wyparto bolszewików) przez Połock, 
Płoskirów, aż do Kamieńca Podolskiego.

„W pewnym momencie obecny na posiedzeniu marszałek Sejmu
oznajmił, że delegacja Poznańskiego czeka w sąsiednim
pokoju na posłuchanie u naczelnika państwa.
Piłsudski skinął głową na mnie, bym mu towarzyszył. 
W sąsiednim pokoju zgromadziło się kilkanaście 
osób o wyglądzie przeciętnie pospolitym. 
Były tam leciwe paniusie i uroczyści mężczyźni. 
Przewodniczący delegacji wygłosił krótkie przemówienie, 
którego słowa końcowe wryły mi się w pamięć: 
Społeczeństwo poznańskie obserwuje z głęboką troską 
niepojęte wydarzenia na froncie, a nie rozumiejąc, 
co się dzieje, dopatruje się zdrady i zdradę tę widzi tutaj
– po czym wskazujący paluch wyciągnął w stronę naczelnego wodza.
Piłsudski bez słowa zawrócił w miejscu i wyszedł; 
niezmiernym wysiłkiem woli panował on nad sobą, 
okazując na zewnątrz chłodny i wyniosły spokój”.
    Gen. K. Sosnkowski o incydencie 
    na posiedzeniu Rady Obrony Państwa7

„Nad całą Warszawą wisiała zmora mędrkowania bezsilności
 i rozumowania tchórzów. […] Pod wrażeniem tej 
nasuwającej się chmury gradowej łamało się państwo, 
chwiały się charaktery, miękły serca żołnierzy”. 
    Józef Piłsudski8

Kolejny etap działań na froncie polsko-bolszewickim nastąpił wiosną 
1920 roku. Wyprawa kijowska – generalna ofensywa polska po przygotowa-
niach dyplomatycznych (porozumienie z Łotwą, układ i konwencja wojsko-
wa z atamanem Symonem Petlurą) – rozpoczęła się 25 kwietnia. Na czele 
wojsk stanął osobiście Józef Piłsudski. Po krótkiej kampanii Polacy 7 maja 
wkroczyli do Kijowa i opanowali miasto. Zasadnicze cele operacji: wojskowy 
– rozbicie Armii Czerwonej i polityczny – utworzenie buforowego państwa 
ukraińskiego, nie zostały jednak osiągnięte. Po koncentracji i podciągnięciu 

7  K. Sosnkowski, Przemówienie na uroczystości stulecia urodzin Józefa Piłsudskiego, 
Londyn 1967, s. 14.

8  Cyt. za: W, Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, 
t. 2: 1918–1926, Warszwa–Wrocław–Kraków 1994, s. 232.
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odwodów w trzeciej dekadzie maja oddziały bolszewickie rozpoczęły działa-
nia ofensywne, na początku czerwca przyszły pierwsze wyniki. Armia Konna 
Siemiona Budionnego przerwała front na Ukrainie, co zmusiło dowództwo 
polskie do opuszczenia Kijowa. 

Na północ od toczących się zmagań na Ukrainie zasadnicze siły Armii 
Czerwonej koncentrowały się w tzw. Bramie Smoleńskiej pod dowództwem 
gen. Michaiła Tuchaczewskiego. Ofensywa w kierunku zachodnim ruszyła 
4 lipca, a rozpoczęła się pod hasłem: „Na Wilno, Mińsk, Warszawę!”. Po 
zwycięskiej dla bolszewików bitwie nad Autą, w wyniku stałego nacisku ich 
wojsk oraz popełnianych przez Polaków błędów, na początku sierpnia siły 
polskie znajdowały się w odwrocie, a kolejne próby oporu były łamane przez 
wojska radzieckiego Frontu Południowo-Zachodniego i Frontu Północnego. 
Siły tego ostatniego – wykonując dyrektywę Tuchaczewskiego z 23 lipca 
– podjęły marsz w kierunku Warszawy i zajęły m.in. 27 lipca twierdzę Os-
sowiec, 28 lipca Białystok i 6 sierpnia Przasnysz, przez co znalazły się na 
mazowieckim obszarze operacyjnym. Twardy opór Wojska Polskiego w re-
jonie Bugu i Narwi wpłynął na błędny wniosek dowództwa bolszewickiego 
o koncentracji w tym rejonie polskich sił głównych, jednocześnie uznano, że 
na południu Polacy nie dysponują siłami zdolnymi do podjęcia działań za-
czepnych. Dzięki temu zasadniczy kierunek uderzenia sił bolszewickich nie 
został przez Tuchaczewskiego skierowany wprost na Warszawę, ale łukiem 
w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy z Prusami Wschodnimi. 
Chodziło o swoiste powtórzenie manewru feldmarszałka Iwana Paskiewicza 
z 1831 roku, by przecinając linie komunikacyjne z Gdańskiem i forsując Wi-
słę, wyjść na tyły zgromadzonych w rejonie stolicy wojsk polskich.

Ciężkie walki trwały także na przełomie czerwca i lipca na Froncie Ukra-
ińskim. Cofające się armie Wojska Polskiego ścierały się z siłami wroga, któ-
rych istotną część stanowiła wspomniana 1. Armia Konna dowodzona przez 
Budionnego. Po trwających 2 tygodnie walkach w rejonie Brodów i Bere-
steczka, gdzie zatrzymano przeciwnika, Naczelne Dowództwo WP podjęło 
decyzję o zaniechaniu dalszych operacji bez ostatecznego rozstrzygnięcia.

W obliczu pogarszającej się sytuacji militarnej 1 lipca powołano Radę 
Obrony Państwa. Na jej czele stanął Józef Piłsudski. Tydzień później w Pa-
łacu Namiestnikowskim w Warszawie przedstawiciele ponad 200 organizacji 
społecznych powołali Obywatelski Komitet Wykonawczy Rady Obrony Pań-
stwa, który miał spełniać szereg zadań związanych z aktywizacją ludności 
cywilnej do oporu przeciw najeźdźcy. 24 lipca powstał koalicyjny Rząd Oca-
lenia Narodowego pod przewodnictwem Wincentego Witosa. Do obrony oj-
czyzny i chrześcijaństwa wzywali biskupi w specjalnie wystosowanym liście 
pasterskim. Do pracy w dzielnicowych, powiatowych, gminnych i miejskich 
Obywatelskich Komitetach Obrony Państwa zgłaszali się wybitni przedstawi-
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ciele życia społecznego i kulturalnego, w tym m.in. Stefan Żeromski, Adam 
Grzymała-Siedlecki czy o. Jacek Woroniecki.

Do tworzonej pod dowództwem gen. Józefa Hallera armii ochotniczej 
wstąpiło ponad 105 tys. cywilów. Byli to ludzie z różnych warstw społecz-
nych, także w różnym wieku. Znaczną ich część stanowili akademicy, ucznio-
wie gimnazjów oraz harcerze. 

Zwycięska bitwa (mit założycielski II RP) 
i buława marszałkowska
„W ciągu trzech dni, które Marszałek Piłsudski 
spędził wśród wojsk 4. Armii, zelektryzował je, 
przelał z własnej duszy w dusze walczących ufność 
i wolę pokonania wszelkich przeszkód. 
Nikt poza nim nie mógłby tego dokonać. 
Pod żadnym innym dowódcą Wojsko Polskie nie dokonałoby
 z tym uniesieniem zażartym tej ofensywy, 
rozwalając siły czterech armii sowieckich,
 które dopiero co miały się za zwycięzców”.
   generał Maxime Weygand 9

Bitwę na przedpolu stolicy poprzedziły zabiegi dyplomatyczne na linii 
Warszawa – Moskwa. 10 lipca 1920 roku premier Władysław Grabski pod-
pisał na konferencji w Spa niekorzystny z punktu widzenia Polski dokument 
o zawieszeniu broni, ale już kilka dni później minister spraw zagranicznych 
książę Eustachy Sapieha stwierdził, że warunki będące owocem mediacji 
Wielkiej Brytanii są zbyt daleko idące. W następstwie między Polakami a bol-
szewikami wymieniono kilka not dyplomatycznych z deklaracją woli podję-
cia rozmów o warunkach zawieszenia broni. Strona radziecka informowała 
o trudnościach technicznych w telegrafi cznym przesyłaniu kolejnych wia-
domości. Polska delegacja na rokowania pokojowe przekroczyła linię frontu 
14 sierpnia, wtedy czas na negocjacje się skończył.

Międzynarodowe otoczenie konfl iktu nie sprzyjało Polakom. Czechosło-
wacja i Niemcy odmawiały przewozu broni i amunicji przez swoje teryto-
rium. Strajkowali dokerzy w Gdańsku. Według doniesień Misji Francuskiej 
w Warszawie, Niemcy mieli wysłać do Rosji łącznie 2 tys. ofi cerów w celach 
szkoleniowych. W Prusach Wschodnich miały powstawać punkty rekrutacyj-
ne Armii Czerwonej. W obliczu zagrożenia pomoc Polsce okazali Francuzi, 
przysyłając nad Wisłę misję wojskową z gen. Maxime Weygandem na czele. 

9  W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia…, dz. cyt., s. 187.
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Z zagrożonej stolicy ewakuowano dyplomatów. Wśród tych, którzy zostali, 
warto wymienić nuncjusza apostolskiego ks. Achillesa Rattiego (późniejsze-
go papieża Piusa XI), a także przedstawicieli poselstw włoskiego, brytyjskie-
go, amerykańskiego oraz duńskiego.

***
Armia Czerwona w natarciu na Warszawę podzielona była na fron-

ty: Zachodni dowodzony przez gen. Michaiła Tuchaczewskiego oraz 
Południowo-Zachodni Aleksandra Jegorowa. Front Zachodni składał się 
z 3., 4., 15. i 16. Armii, 3. Korpusu Kawalerii oraz Grupy Mozyrskiej. So-
lidne zabezpieczenie południowego skrzydła Frontu Zachodniego byłoby 
zapewnione w przypadku odpowiedniego współdziałania z siłami Frontu 
Południowo-Zachodniego. Głównodowodzący Siergiej Kamieniew 3 sierpnia 
wydał stosowną dyrektywę nakazującą przejście dwu armii (12. i 1. Konnej) 
pod dowództwo Tuchaczewskiego. Została ona zignorowana przez Jegorowa 
i członka Rady Wojennej Frontu Józefa Stalina. 

W przededniu obrony stolicy Wojsko Polskie, rozciągnięte na blisko 800 km 
– od granicy pruskiej po Dniepr – zgrupowane było w trzy fronty: 

–  Północny – dowodzony przez gen. broni Józefa Hallera, od granicy 
z Prusami Wschodnimi do Dęblina, w jego skład wchodziły 1., 2. i 5. 
Armia; 

–  Środkowy – dowodzony przez gen. por. Edwarda Rydza-Śmigłego, od 
Dęblina do Brodów, w którego skład wchodziły 3. i 4. Armia; 

–  Południowy – dowodzony przez gen. por. Wacława Iwaszkiewicza, 
od Brodów do granicy południowej państwa; w jego skład wchodziła 
6. Armia.

Sztab Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Tadeusza Rozwadowskie-
go został zmuszony do opracowania planu obrony stolicy nowo odrodzonego 
państwa. Przygotowania obronne na terenie byłej „Kongresówki” czyniono 
już od początku lipca. Zabezpieczano przyczółki mostowe, drogi dojazdowe 
do miast obsadzano stanowiskami z bronią maszynową, do ochrony obiek-
tów niewojskowych angażowano cywilów. Plan obrony Warszawy, którego 
autorem był Józef Piłsudski, zakładał związanie przez część sił polskich ar-
mii przeciwnika na przedmieściach Warszawy oraz na północ od niej w kie-
runku dolnej Wisły, a następnie uderzenie na ich skrzydło. Istotą koncepcji 
było głębokie jednostronne oskrzydlenie przeciwnika od południa i wyjście 
na jego tyły. Piłsudski zdecydował się na ryzykowny manewr koncentracji 
wojska w znacznej odległości od Warszawy. Dostrzegł znaczące osłabienie 
lewego skrzydła Frontu Północno-Zachodniego. Liczył na zaskoczenie wroga 
i większą swobodę w przeprowadzeniu manewrów ofensywnych. Chodziło 
nie o odrzucenie nieprzyjaciela, ale zniszczenie go. Zasadniczą linią obrony 
miał być pas Orzyc – Narew – Wisła – Wieprz – Seret. Strategicznymi celami 
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obrony na południu były Lwów i zagłębie naftowe w okolicach Borysławia; 
na północy – granica z Prusami Wschodnimi. Dowódcom Wojska Polskiego 
zależało na niedopuszczeniu do oskrzydlenia z północy i odcięciu od morza. 

Bitwa rozpoczęła się 13 sierpnia – bolszewicy uderzyli na przedmoście 
warszawskie. Front sięgał od Działdowa na północy, aż do Włodawy na po-
łudniu (teren operacji można zakreślić wzdłuż linii: Modlin – Dębe – Zegrze 
– Radzymin – Okuniew – Karczew). W przebiegu działań wojennych zazwy-
czaj wyróżnia się następujące etapy: 1) bój na przedmościu warszawskim; 
2) bój nad Wkrą i w okolicach Modlina oraz 3) ofensywę znad Wieprza.

Przedmoście warszawskie atakowane było przez sześć dywizji radzie-
ckich. Wśród nich największe zagrożenie stwarzała 21. Dywizja Strzelców 
z 3. Armii Władimira Łazarewicza. Zaatakowała 46. pp 11. DP płk. Bolesława 
Jaźwińskiego i zdobyła Radzymin, powodując wyłom w polskiej linii obrony. 
Następnego dnia (14 sierpnia) dywizja płk. Jaźwińskiego została zmuszona 
do odwrotu na drugą linię obrony w wyniku wzmocnienia wojsk nieprzy-
jaciela na tym obszarze o siły 27. Dywizji Strzelców z 16. Armii Nikołaja 
Sołłohuba. Do walki o Radzymin rzucono odwody w postaci 19. DP gen. 
Jana Rządkowskiego. Miasto udało się odbić jedynie na kilka godzin. Późnym 
popołudniem 14 sierpnia dowodzący Frontem Północnym gen. Józef Haller 
zdecydował o skierowaniu na linię frontu 10. DP gen. Lucjana Żeligowskie-
go. Schemat ataku na Radzymin kreślił podobno na pudełku po papierosach. 
Dywizje 11., 19. i 10. po przegrupowaniu, pod jednolitym dowództwem gen. 
Żeligowskiego, 15 sierpnia uderzyły na Radzymin z trzech stron. Po niezwy-
kle krwawym boju, w trakcie którego Radzymin przechodził z rąk do rąk, 
miasto zostało odzyskane. Ofensywa zbiegła się z pewnym rozprzężeniem 
w oddziałach bolszewickich. Armii Czerwonej coraz bardziej dawały się we 
znaki skutki długiego czasu prowadzonej kampanii, rosnące straty oraz wy-
dłużające się linie komunikacyjne, czego konsekwencją były m.in. trudności 
z zaopatrzeniem czy braki w dostawach amunicji. Oddziały sowieckie powoli 
traciły ducha walki.

Nad Wkrą i w okolicach Modlina działała 5. Armia gen. Władysława Si-
korskiego. Rozpoczął on działania zaczepne 14 sierpnia. Zadaniem generała 
było odciążenie Warszawy, co zamierzał osiągnąć poprzez prowadzenie dzia-
łań zaczepnych. Na tym odcinku frontu przewaga bolszewików pod wzglę-
dem osobowym i wyposażeniowym była bardzo znacząca. Na szczęście ponad 
dwukrotnie silniejszy przeciwnik nie działał zwartą masą. Na uznanie zasłu-
guje wysiłek bojowy 18. DP gen. Franciszka Krajowskiego, która skutecznie 
strzegła odcinka Wkry Joniec – Sochocin oraz odcinka północnego tej rzeki. 
Na południowym odcinku sukcesy odnosiły 9. DP płk. Aleksandra Narbut-
Łuczyńskiego oraz Dywizja Ochotnicza płk. Adama Koca. Działania na tym 
terenie były okupione wielkim wysiłkiem bojowym i olbrzymimi stratami. 
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Najcięższe boje oprócz rejonu Wkry toczyły się pod Pułtuskiem i Serockiem. 
Podczas walk miał miejsce wypad 203. Pułku Ułanów na Ciechanów. Kwa-
terujący w mieście dowódca bolszewickiej 4. Armii gen. Dmitrij Szuwajew, 
popełniający błędy, m.in. taki, jak brak należytej osłony, został zmuszony do 
ucieczki i zniszczenia jedynej radiostacji. W wyniku tej akcji sztab 4. Armii 
został odcięty od rozkazów dowódcy frontu. 16 sierpnia wojska gen. Sikor-
skiego uderzyły na 15. Armię bolszewicką dowodzoną przez Augusta Korka. 
Jej oddziały nie uległy panice, o każdą piędź ziemi, np. w rejonie Nasielska, 
trzeba było uporczywie walczyć. Dopiero 19 sierpnia pod wrażeniem wiel-
kich strat i rosnącego naporu polskich dywizji Kork zdecydował się na odwrót 
w kierunku na Ostrołękę i Łomżę. Gen. Sikorski odniósł sukces, poważnie 
osłabiając wojska agresora na powierzonym mu obszarze operacyjnym. Jeśli 
gdzieś w toku bitwy warszawskiej zdarzył się cud, to miał on miejsce na pół-
nocnym Mazowszu.

Do kontrofensywy znad Wieprza zostały skoncentrowane 4. Armia polska 
i większość 3. Armii; łącznie 5,5 dywizji piechoty. Ruszyły one 16 sierpnia. 
Uderzenie na słabe południowe skrzydło wroga, przeprowadzone pod do-
wództwem samego Piłsudskiego, zaskoczyło wojska radzieckie. Głównodo-
wodzący osobiście pilnował tempa marszu 14. DP; przy 16. DP funkcję tę 
pełnił gen. Leonard Skierski, a przy 1. DP Leg gen. Edward Śmigły-Rydz. 
Z łatwością rozbito posuwającą się w luźnym ugrupowaniu Grupę Mozyrską 
(kolumny szybko posuwających się polskich dywizji rozdzieliły jej podod-
działy), a następnie 16. Armię, walczącą pod Warszawą. Pierwszego dnia za-
jęto Włodawę, 17 sierpnia Białą Podlaską i Siedlce, 22 sierpnia Białystok, 
a 25 sierpnia Grajewo znajdujące się już na granicy Prus Wschodnich. Bilans 
walk w tych dniach był dla strony polskiej niezwykle korzystny. 

Manewr znad Wieprza zdecydował o odmianie losów wojny polsko-bol-
szewickiej. Był przedsięwzięciem ryzykownym. Początkowo planowany na 
17 sierpnia, został przyspieszony ze względu na nadchodzące niepokojące 
wieści z rejonu Radzymina. Opór Armii Czerwonej w kolejnych dniach moż-
na określić jako symboliczny. Piłsudski żądał od wojsk wielkiego wysiłku 
marszowego, chodziło mu o to, aby odchodzącego przeciwnika nie odpychać, 
lecz wyprzedzać, okrążać i niszczyć.

Początkowo, wobec braku odpowiednich informacji, dowódca Frontu Za-
chodniego nie doceniał grozy położenia. Wydawane rozkazy, wobec tempa 
natarcia sił polskich, były w znacznej części nieaktualne już w chwili ich wy-
dawania. W konsekwencji oddziały bolszewickie ulegały rozproszeniu bądź 
demoralizacji, miały problemy komunikacyjne. Raz jeszcze warto uwypuklić, 
że do momentu rozpoczęcia polskiej ofensywy dowództwo Armii Czerwonej 
usiłowało wymusić na dowództwie Frontu Południowo-Zachodniego przeka-
zanie wojsk celem wsparcia sił głównych gen. Tuchaczewskiego. W konse-
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kwencji 13 sierpnia podpisano kolejną dyrektywę o przekazaniu Frontowi 
Zachodniemu 12. Armii oraz 1. Armii Konnej gen. Siemiona Budionnego. 
Sam Budionny dopiero 22 sierpnia zaniechał oblężenia Lwowa i ruszył w kie-
runku zachodnim. Na północy 4. Armia bolszewicka i 3. Korpus Konny, z po-
wodu trudności komunikacyjnych oraz szybkiego postępu oddziałów Wojska 
Polskiego, zbyt późno przystąpiły do odwrotu; w konsekwencji zagrożone 
całkowitym zniszczeniem, zostały zmuszone do przekroczenia granicy Prus 
Wschodnich, gdzie zostały internowane.

Już 18 sierpnia bitwa o Warszawę była dla Tuchaczewskiego przegra-
na. Spod kleszczy polskiego natarcia próbował jedynie wyprowadzić na 
Wschód jak najwięcej zdolnych jeszcze do walki jednostek bojowych. Aby 
temu zapobiec, NDWP wydało rozkaz powołania 2. Armii pościgowej pod 
dowództwem gen. por. Rydza-Śmigłego. Zadaniem tej grupy wojsk było 
kontynuowanie pościgu po osi Międzyrzecz Podlaski – Białystok. Tego sa-
mego dnia (18 sierpnia) Naczelne Dowództwo powołało jeszcze cztery inne 
armie, powierzając im następujące zadania: 3. Armia miała osłaniać Lubel-
szczyznę i Chełmszczyznę oraz obsadzić linię Bugu; 4. Armia miała ścigać 
nieprzyjaciela w kierunku północnym na Zambrów, celem zepchnięcia go 
ku granicy pruskiej; 1. Armia z Przedmościa Warszawskiego miała ścigać 
wojska bolszewickie frontowo wzdłuż osi Warszawa – Wyszków – Łomża, 
a 5. Armia otrzymała zadanie całkowitej likwidacji 3. Korpusu Konnego 
Gaja i tych sił bolszewickich, które przez ruch sił polskich ku północy na 
Przasnysz i Mławę zostały odcięte. Bitwa warszawska weszła w fazę wy-
gasającą.

Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie warszawskiej, świętowane w wal-
czących nad Wisłą oddziałach 25 sierpnia, odebrało bolszewikom zdolność do 
dominacji strategicznej, której nie odzyskali do końca wojny. Ofensywa Armii 
Czerwonej została zatrzymana, a wojska Tuchaczewskiego poniosły klęskę. 
Polskie zwycięstwo okazało się kluczowe dla losów zmagań 1920 roku. Pry-
sły marzenia o rządach sowieckich nad Wisłą, o bolszewizacji całej Europy. 
O rozmiarze sukcesu świadczą straty osobowe i rzeczowe poniesione przez 
wojska radzieckie. Z pięciu armii sowieckich uczestniczących w ofensywie 
na Polskę jedna została całkowicie unicestwiona, a pozostałe rozbite. Około 
25 tys. żołnierzy poległo, zaginęło lub odniosło ciężkie rany; około 70 tys. 
znalazło się w niewoli; od 45 do 80 tys. (według różnych szacunków) po prze-
kroczeniu niemieckiej granicy zostało internowanych w Prusach Wschodnich. 
Zdobyto 231 dział, 1023 karabiny maszynowe, 200 kuchni, tysiące wozów 
z amunicją i ekwipunkiem wojskowym, a także kilkadziesiąt samochodów. 
Ogółem wojska Frontu Zachodniego straciły około 70% stanu liczebnego. 
Na tym tle polskie straty: 4,5 tys. poległych, około 22 tys. rannych, około 
10 tys. zaginionych były niezwykle niskie. Spośród polskich armii najwięk-
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szy uszczerbek poniosła 1. Armia gen. Franciszka Latinika podczas walk na 
Przedmościu Warszawskim.

W krytycznych dniach 13–15 sierpnia Warszawa nie poddała się panice, 
choć część urzędów i korpusu dyplomatycznego została ewakuowana. War-
szawianie mieli świadomość historyczności chwili decydującej o przyszłości 
ich ojczyzny. O sile stolicy stanowiły rozbudowana struktura cywilnej obrony, 
a także wsparcie nuncjusza apostolskiego i episkopatu. Naczelny Wódz po-
informował mieszkańców o pomyślnym rezultacie polskiego kontruderzenia 
w specjalnym oświadczeniu. Święto zwycięstwa i wręczenie buławy marszał-
kowskiej Piłsudskiemu odbyło się w stolicy 14 listopada 1920 roku.

***
Wśród bezpośrednich przyczyn klęski Armii Czerwonej należy wymienić 

błędy taktyczne sił frontu Michaiła Tuchaczewskiego oraz brak odpowied-
niego rozpoznania, w konsekwencji czego w lipcu i sierpniu bolszewiccy 
dowódcy nie byli w stanie wykorzystać przewagi militarnej i moralnej nad 
cofającymi się na kolejne rubieże siłami polskimi. Warto uwypuklić pośpiech 
bolszewickich przywódców dążących do uprzedzenia trwających negocjacji, 
połączony z lekceważeniem przeciwnika, a także groźną nonszalancję – będą-
cą konsekwencją ambicji dowódców frontu Południowo-Zachodniego – pole-
gającą na pozostawieniu na lewym skrzydle wojsk nacierających na Warsza-
wę słabej Grupy Mozyrskiej. 

Do klęski bolszewików na przedpolu polskiej stolicy z pewnością przy-
czyniły się także trudności z łącznością między armiami, a nawet frontami. 
Z polskiej perspektywy bitwa w sierpniu 1920 roku to przykład zwycięskiego 
manewru, na którego efekt końcowy złożyły się: siła woli i myśl wodza, za-
skoczenie przeciwnika, sprawne dowodzenie, praca sztabu, umiejętności i po-
święcenie żołnierzy oraz ogromna mobilizacja całego społeczeństwa w obro-
nie zagrożonej niepodległości. 

***
Granica z Rosją bolszewicką została ustalona w traktacie ryskim (18 mar-

ca 1921) kończącym okres wojny. Ostateczny protokół podpisano w Rów-
nem, zatwierdzenie zaś tej granicy przez Radę Ambasadorów nastąpiło 
15 marca 1923 roku, co równało się z jej uznaniem przez mocarstwa zachod-
nie. W związku z  przeprowadzeniem linii granicznej przez tereny głębokiej 
Ukrainy i Białorusi, wykraczające poza obszar zwartego polskiego zasiedle-
nia, brak było na tym obszarze wyraźnych granic etnicznych i językowych. 
Nie występowały tu także granice naturalne. Jedynie na niektórych odcin-
kach granica przebiegała wzdłuż rzek, jezior i błot. Południowy jej odcinek, 
przebiegający wzdłuż Zbrucza, był rezultatem wojny polsko-ukraińskiej z lat 
1918–1919 o przyszłość Galicji Wschodniej. W jej wyniku całą Galicję włą-
czono do obszaru Drugiej Rzeczypospolitej.
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Współcześni dostrzegali rangę zwycięstwa. Do kanonu weszło stwierdze-
nie szefa misji brytyjskiej lorda d’Abernon. Jego zdaniem bitwa warszawska 
była osiemnastą w dziejach świata pod względem swej doniosłości historycz-
nej, nie mniej ważna od bitew pod Sedanem i Marną przez swój wpływ na 
kulturę, wiedzę, religię i rozwój ludzkości. Anglik podkreślał cywilizacyjny 
charakter bitwy, twierdził, że na przedpolu Warszawy zmierzyły się dwie od-
mienne cywilizacje o różnych celach, metodach i światopoglądach. Opowieść 
o Bitwie Warszawskiej stała się mitem założycielskim odrodzonej polskiej 
państwowości. Starano się wykorzystać to zwycięstwo do rozpowszechnia-
nia postaw patriotycznych i obywatelskich. Przełomowy dla jej losów dzień 
15 sierpnia ustanowiono świętem Wojska Polskiego. 

Wnioski
„Chcę powiedzieć, że ta wojna […] omal
 nie wstrząsnęła losami całego cywilizowanego świata, 
a dzieło zwycięstwa naszego na czas dłuższy
 stworzyło podstawy już dziejowe
 dla obu państw walczących”. 

    Józef Piłsudski10

Podczas wojny polsko-bolszewickiej stoczono dwie wielkie bitwy pozo-
stające w świadomości historycznej Polaków: warszawską oraz niemeńską. 
Pierwsza była rozstrzygająca w sprawie utrzymania bądź utraty niepodległo-
ści. Druga zakończyła wojnę i zdecydowała o wschodniej granicy państwa. 
Dla obu stron wydarzenia pod Warszawą zapoczątkowały wielki historyczny 
spór o odpowiedzialność za klęskę (w Związku Radzieckim) oraz o miano 
zwycięzcy (w Polsce).

Zwycięski w Bitwie Warszawskiej Piłsudski należał w XX w. do bardzo 
wąskiego grona polityków polskich, których możemy określić mianem „mę-
żów stanu”. Niezwykle wyczulony na kwestie wojska i polityki zagranicz-
nej, precyzyjnie rozpoznawał kierunki zagrożeń. Głównego wroga upatrywał 
w 1920 roku w bolszewickiej Rosji. Charakterystyczne jest, że w najważniej-
szych operacjach wojen „O Niepodległą i granice”, w tym w Bitwie Warszaw-
skiej, przejmował bezpośrednio dowodzenie, brał odpowiedzialność. To wiele 
mówi o jego charakterze.

Piłsudski wygrał, najważniejszą dla istnienia państwa, wojnę z bolszewi-
kami 1920 roku. Zwyciężył, nie udało mu się jednak zrealizować politycznego 
celu, którym było przejście do polityki skupienia wokół Polski bloku państw 
mogących przeciwstawić się potędze Rosji.

10  Cyt. za: J. Szaniawski, Victoria polska. Marszałek Piłsudski w obronie Europy, Warsza-
wa 2010, s. 47–48.
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Siła legendy Bitwy Warszawskiej trwała przez kolejne dekady. Pokolenie 
zwycięzców w bitwie ukształtowało etos Wojska Polskiego i służby dla pań-
stwa w latach II Rzeczypospolitej, a także etos Polski Podziemnej. Seniorzy 
obywatelskiego ruchu niepokornych, z których zrodziła się „Solidarność”, za-
czynali swą służbę w Polsce wyrosłej ze zwycięstwa 1920 roku.
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Miejsce elity w przemianach 
ustrojowych na obszarze 
poradzieckim – w poszukiwaniu 
rozwiązań konceptualnych*

Modelowe postrzeganie elity w przejściu 
od autorytaryzmu do demokracji

W badaniach nad transformacją ustrojową wyróżnić można dwa za-
sadnicze sposoby ujęcia tematu: strukturalne, skoncentrowane na 

uwarunkowaniach systemowych, oraz proceduralne, skoncentrowane na ak-
tywności uczestników procesu politycznego. Teoria modernizacji wpisuje 
się w ujęcie strukturalne, wyraźnie bowiem podkreśla znaczenie rozwoju 
społeczno-gospodarczego jako warunkującego przebieg transformacji. Za 
przykład może posłużyć opracowanie amerykańskiego politologa Seymou-
ra Martina Lipseta, który przypisywał małe znaczenie podmiotom (masom 
bądź elitom) w procesie transformacji (demokratyzacji) państwa, a jej po-
wodzenie uzależniał od poziomu rozwoju ekonomicznego danego kraju1. 
Elity były dla niego jedynie generatorami modernizacji, natomiast masy – 

* Artykuł jest uaktualnionym fragmentem pracy doktorskiej pt. Ewolucja rosyjskiej elity 
władzy centralnej w latach 2000–2008, napisanej pod kierunkiem Profesora Tadeusza Bodio 
i obronionej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 
w lipcu 2010 r.  Zob.: V. Gel’man, I. Tarusina, Studies of political elites in Russia: issues and 
alternatives, „Communist and Post-Communist Studies” 2000, vol. 33, nr 3, s. 322. Więcej 
na ten temat: А. Мельвиль, Демократические транзиты: теоретико-методологические 
и прикладные аспекты, Москва 1999.

1  Zob.: S.M. Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa 1998.
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nowo powstałymi warstwami pośrednimi o pozytywnym nastawieniu wo-
bec demokracji. 

Uformowana na Zachodzie teoria transformacji (transitology) prezentuje 
natomiast podejście proceduralne, gdyż uwypukla znaczenie elit w procesie 
przemian2. Jak zauważa niemiecki naukowiec Wolfgang Merkel, „tam, gdzie 
w badaniach nad transformacją szczególną rolę przypisuje się uczestnikom, 
tam panuje jasne przekonanie, że elity są «decydującymi» aktorami, zaś masy 
społeczne są od nich całkowicie zależne. Mogą być zmobilizowane lub zde-
mobilizowane przez elity w zależności od miejsca występowania problemu, 
rodzaju reżimu, kontekstu władzy czy fazy transformacji”3. Merkel podkreśla, 
że masy społeczne, których zachowania cechuje pewnego rodzaju gwałtow-
ność i brak koordynacji, nie są zdolne do wprowadzania nowych rozwiązań 
instytucjonalnych oraz kreowania nowego ładu społecznego, a ich siła skon-
centrowana jest na kontestacji i w rezultacie obaleniu starego reżimu. Są one 
również – jego zdaniem – podatne na wpływy określonej grupy przywódczej, 
która w czytelny i planowy sposób powinna przejąć odpowiedzialność oraz 
przeprowadzić zasadniczą część przemiany ustrojowej. 

Amerykański uczony Dankwart Rustow jako pierwszy zaczął się zasta-
nawiać nad rolą elity w ustanowieniu demokracji. Opublikowany przez nie-
go w 1970 roku artykuł na ten temat dał początek powstaniu paradygmatu 
transformacyjnego (transitology paradigm)4. Rustow uznawał skonsolidowa-
ną demokrację za końcowy etap transformacji, której rozpoczęcie uzależniał 
od stopnia rozwoju gospodarczego i określonych warunków społecznych 
(np. jedności narodowej). Nawiązywał tym samym do wielu teoretyków mo-
dernizacji, którzy twierdzili, że zmiany obserwowane w gospodarce pociągają 
za sobą zmiany w strukturze społecznej, a ostatecznie – również w sferze po-
litycznej. Ich zdaniem industrializacja zmienia podział pracy, powoduje ma-
sową urbanizację oraz podwyższa poziom edukacji społeczeństwa, ułatwia-
jąc dostęp do wiedzy. Tak postępujący rozwój technologiczny tworzy nowe, 
przystępniejsze sposoby komunikowania się, co ostatecznie służy rozwojowi 
instytucji przedstawicielskich (demokratycznych).

Rustow opracował model fazowej demokratyzacji, w którym przypisał 
elitom decydującą rolę w trzeciej fazie przemian (instytucjonalizacja demo-
kracji), wychodząc tym samym poza paradygmat teorii modernizacji. Świa-
dome stworzenie demokratycznych reguł gry politycznej, zdaniem Rustowa, 

2  Zob.: J. Gans-Morse, Searching for Transitologists. Contemporary Theories of Post-
Communist Transitions and the Myth of a Dominant Paradigm, „Post-Soviet Affairs” 2004, 
vol. 20, nr 4, s. 324 i nast.

3  W. Merkel, Systemtrasformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der 
Transformationsforschung, Opladen 1999, s. 111. 

4  Zob.: D. Rustow, Transitions to Democracy. Toward a Dynamic Model, „Comparative 
Politics” 1970, vol. 2, nr 3.
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może się dokonać tylko poprzez aktywne działanie elit i liderów politycznych, 
a żadne uwarunkowania społeczno-gospodarcze same z siebie nie zaowocują 
tak pojętą demokratyzacją. Kluczowa rola elit w dochodzeniu do demokracji 
jest podkreślana przez Rustowa również w czwartej fazie jego teorii transfor-
macji (przyswojenie demokratycznych reguł gry), w której to elity mają zdol-
ność utrwalania nowo przyjętych wzorów zachowań i postaw. Dobry przy-
kład elit w pozytywnym rozwoju wydarzeń może skutkować przyspieszoną 
adaptacją społeczeństwa do warunków demokracji, a więc skróceniem czasu 
przemian5.

Również pozostali znawcy tematu przypisywali elitom zasadnicze znacze-
nie w procesie zmiany ustrojowej. Juan Linz i Alfred Stepan podkreślali nega-
tywny wpływ elit w kontekście niszczenia demokracji, dowodząc, że załama-
nie się systemów demokratycznych w Europie (w okresie międzywojennym) 
i w Ameryce Łacińskiej (w okresie powojennym) było spowodowane głębo-
kim dysonansem między elitami politycznymi oraz ich wyraźną polaryzacją. 
Pojawienie się antydemokratycznych ruchów masowych było – ich zdaniem 
– skutkiem instrumentalnego traktowania społeczeństwa przez elity. Naukow-
cy doszli do wniosku, że wprowadzenie i konsolidacja demokracji może się 
dokonać jedynie przy jednoczesnym ograniczeniu roli elit i ustanowieniu nad 
nimi silnej kontroli społecznej. Wyróżniali trzy warunki niezbędne dla uda-
nej demokratyzacji państwa: 1) w sferze publicznej nie może funkcjonować 
żadna wpływowa grupa ludzi, która kwestionowałaby ustrój demokratyczny; 
2) demokratyczne procedury muszą być postrzegane przez społeczeństwo 
jako najkorzystniejsze mechanizmy regulowania życia społecznego; 3) poli-
tycy muszą pozwolić, aby wszelkie konfl ikty rozwiązywane były w zgodzie 
z obowiązującym prawem, procedurami i instytucjami, sankcjonowanymi 
przez proces demokratyczny6. 

Linz i Stepan przestrzegali przed wprowadzaniem systemu prezydenckie-
go. W szczególności dotyczyło to państw, w których przemiana ustrojowa 
dokonała się stosunkowo niedawno. W systemach prezydenckich występuje 
bowiem ograniczenie władzy ustawodawczej przez wykonawczą, co dla elity 
rządzącej stanowi silną pokusę, aby podporządkować sobie parlament (np. po-
przez utworzenie partii władzy) oraz ograniczyć krytykę ze strony opozycji. 
W rezultacie mogą zostać wyeliminowane dwie podstawowe cechy demokra-
cji: pluralizm opinii oraz reprezentatywny (w skali całego narodu) charakter 
instytucji politycznych7.

5  Tamże, s. 355.
6  Zob.: J. Linz, A. Stepan, The Breakdown of Democratic Regimes, Baltimore 1978; J. Linz, 

A. Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South 
America, and Post-Communist Europe, Baltimore 1996.

7  Tamże.
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Rozważania teoretyczne Rustowa znalazły praktyczne zastosowanie 
w pracy amerykańskich badaczy, którzy w połowie lat 80. XX w. podjęli pró-
bę wyjaśnienia upadku rządów autorytarnych w Europie Południowej i Ame-
ryce Łacińskiej. Książka Gullermo O’Donnella i Philippa Schmittera stano-
wiła istotny wkład w ustanowienie paradygmatu transformacyjnego8. Auto-
rzy utożsamili w niej transformację i demokratyzację, stwierdzając przy tym, 
że proces ten jest niezależny od uwarunkowań historycznych i strukturalnych 
oraz może się dokonywać wszędzie, bez względu na poziom rozwoju gospo-
darczego danego kraju. Wyraźnie też podkreślili kluczową rolę elit: to od jej 
dyspozycji, przeprowadzanych kalkulacji i zawieranych porozumień zależy, 
czy istotnie dojdzie do zmiany systemu. 

Najlepszym rozwiązaniem dla społeczeństwa, zdaniem O’Donnella 
i Schmittera, jest zawarcie porozumienia między umiarkowaną frakcją opo-
zycji antyreżimowej a nastawioną na reformy częścią aparatu dotychczaso-
wej władzy9. Paradoksalnie, radykalnie nastawiona opozycja demokratyczna 
może – w opinii tych autorów – utrudniać demokratyzację, podobnie mobili-
zacja mas może zaszkodzić powodzeniu transformacji. Zdaniem badaczy, to 
elity muszą rozpocząć proces „otwierania się” systemu, by później mogły po-
wstać kolektywne możliwości rozwiązywania problemów przeznaczone dla 
reszty społeczeństwa10.

W podobnym kierunku podążali John Higley i Michael Burton, którzy 
uznali, że zachowanie elit jest kluczowym czynnikiem decydującym o sukce-
sie bądź niepowodzeniu demokratyzacji. Podkreślali fundamentalne znaczenie 
porozumienia elit (elite settlement) i ich zbieżności (elite convergence) w pro-
cesie przemiany ustrojowej oraz konsolidacji nowego systemu. Zakładali, że 
tylko w przypadku zawartego porozumienia elit w kwestii podstawowych 
zasad uczestnictwa w życiu politycznym, system demokratyczny ma szansę 
trwale się skonsolidować. Dodatkowym atutem może być wypracowanie kon-

8  Zob.: G. O’Donnell, P. Schmitter, Transition from Authoritarian Rule. Tentative Conclu-
sions about Uncertain Democracies, Baltimore–London 1986.

9  Do podobnych wniosków doszedł później Ivan Szelényi, który analizując strukturę spo-
łeczną państw komunistycznych, wyróżnił cztery frakcje elity współzawodniczące ze sobą: 
1) „twardolinijnych biurokratów”, 2) „młodych technokratów”, 3) „reformowanych komuni-
stów”/„antyreżimowych intelektualistów” i 4) „radykalnych bojowników o wolność”. Zmia-
na systemowa miała się dokonać w wyniku narastającego konfl iktu między „biurokratami” 
i „technokratami” oraz zawartego porozumienia między środowiskami „partyjnych technokra-
tów” i „intelektualistów nowej lewicy”. Więcej na ten temat: G. Eyal, I. Szelényi, E. Townsley, 
Making Capitalism without Capitalists. Class Formation and Elite Struggles in Post-Com-
munist Europe, London 1998, s. 81–83; T. Zarycki, Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce 
i w Rosji, Warszawa 2008, s. 36–40.

10  Zob.: G. O’Donnell, P. Schmitter, Transition from…, dz. cyt., s. 48, a także T. Karl, 
P. Schmitter, Modes of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe, „Internatio-
nal Social Science Journal” 1991, vol. 43, nr 2, s. 269–294.



305

Miejsce elity w przemianach ustrojowych na obszarze poradzieckim…

sensusu dotyczącego wspólnych wartości istotnych dla całej elity. Porozumie-
nie elit jest przez nich postrzegane jako „akt założycielski” dla ustanowienia 
demokracji, a w przypadku jego fi aska istnieje duże niebezpieczeństwo wpro-
wadzenia rządów autorytarnych. Innym możliwym scenariuszem w przypad-
ku braku porozumienia elit jest powstanie swoistego systemu hybrydowego, 
będącego wynaturzoną formą demokracji, w którym wewnętrzna walka poli-
tyczna frakcji może pogłębiać przepaść między elitą a społeczeństwem11.

Merkel zauważył z kolei, że oprócz ustalenia warunków udziału w grze 
politycznej oraz wypracowania konsensusu określającego zakres wspólnych 
wartości, trzecim ważnym elementem udanej transformacji i demokratyzacji 
jest ogólne porozumienie programowe wśród elity, dotyczące przeprowadze-
nia najpilniejszych reform w państwie12. 

Koncepcja porozumienia elit była rozbudowywana przez wielu teorety-
ków. Jej powstaniu towarzyszyło pytanie, w jaki sposób można opanować 
żywioł polityki, tzn. rozwiązać wyniszczający konfl ikt między uczestnikami 
gry politycznej. Sytuacja sprzed porozumienia przypominała bowiem hobbe-
sowski stan natury, tj. wojnę wszystkich ze wszystkimi, w której różne grupy 
walczą o absolutną dominację. Po zawartym porozumieniu elita nadal pozo-
staje podzielona na zwalczające się stronnictwa, ale zgadza się na porządek 
instytucjonalny i akceptuje zasady walki politycznej.

Istnieją jednak pewne kontrowersje. Porozumienie zawierane jest szybko 
i w sposób niejawny, gdy dalsza walka polityczna jest nieopłacalna, a szan-
se zaangażowanych stron raczej wyrównane. Społeczeństwo w żaden sposób 
nie jest włączone, poprzez swoich reprezentantów, w wypracowanie treści 
porozumienia, a legitymacja społeczna osób biorących w nim udział wydaje 
się wątpliwa. Często przed opinią publiczną ma miejsce swoista insceniza-
cja zawierania takiego paktu, choć najważniejsze kwestie zostały ustalone już 
wcześniej. Scenariusz dyktuje wówczas potrzeba zyskania jakiejkolwiek le-
gitymizacji dla osiągniętego porozumienia, w momencie gdy ramy formalno-
prawne starego systemu już nie obowiązują, a nowy ustrój jeszcze nie został 
ustanowiony13.

11  Zob.: J. Higley, M.G. Burton, Elite Settlements, „American Political Science Review” 
1987, nr 52; J. Higley, M.G. Burton, The Elite Variable in Democratic Transitions and Break-
downs, „American Sociological Review” 1989, vol. 54; J. Higley, M.G. Burton, Elite Settle-
ments and the Taming of Politics, „Government & Opposition” 1998, nr 33.

12  Zob.: W. Merkel, Systemtransformation…, dz. cyt., s. 114 i nast.
13  Za przykład mogą posłużyć porozumienia Okrągłego Stołu zawarte w Polsce wiosną 

1989 r. Treść tych porozumień nie przetrwała próby kilku miesięcy. W przekonaniu wielu bada-
czy polskiej transformacji, o wiele ważniejsze okazały się wcześniejsze ustalenia, w węższym 
gronie, np. zawarte podczas kolacji w Magdalence. Więcej na ten temat: A. Dudek, Pierwsze 
lata III Rzeczpospolitej, 1989–2001, Kraków 2002; K. Dubiński, Magdalenka. Transakcja epo-
ki. Notatki z poufnych spotkań Kiszczak – Wałęsa, Warszawa 1990.



306

Jarosław Ćwiek-Karpowicz

Porozumienie elit nie jest jedynym sposobem zaprowadzenia stabilnej de-
mokracji. Higley i Burton wyróżniają dwie inne możliwości: 1) bezwarunko-
wą zgodę na powstanie instytucji demokratycznych w drodze wyborów oraz 
2) zjednoczenie elit w imię odzyskania niepodległości. Pierwszy przypadek 
związany jest z wyczerpaniem elit walką polityczną. Druga sytuacja występu-
je w przypadku ograniczania przez władze kolonialne lokalnej reprezentacji 
politycznej. W rezultacie dochodzi do zjednoczenia elit w celu zyskania au-
tonomii i tym samym ugruntowania demokracji14. Amerykańscy uczeni za-
uważają, że w większości przypadków zmiana ustrojowa dokonuje się bez 
zawieranego uprzednio porozumienia elit15. Zasady gry politycznej nie zostają 
określone i nie są przestrzegane przez jej uczestników. Nowe ustroje demo-
kratyczne szybko załamują się i stają się fasadą dla kontynuowanych rządów 
autorytarnych. W przypadku państw pokomunistycznych Higley i Burton wy-
różniają cztery etapy, jakie musi przejść sama elita: 1) pluralizacja i dywer-
syfi kacja składu elity; 2) zastąpienie hierarchicznych stosunków panujących 
w elicie przez sieć horyzontalnych i negocjacyjnych relacji; 3) zastąpienie 
klientelistycznych kręgów rodzinnych i wzajemnej ochrony wspólnoty do-
raźnymi sojuszami między różnymi uczestnikami gry politycznej; 4) zmiana 
postrzegania polityki (z gry o sumie zero w kierunku wielokrotnej gry, z ko-
rzystnym rezultatem raz dla jednej, raz dla drugiej strony)16.

Próba określenia roli elity w zmianie ustrojowej wymusza na badaczu do-
głębne zajęcie się problemem jej cyrkulacji. Już pierwsi twórcy teorii elit za-
uważyli, że wchodzenie do i wychodzenie z elity może przybierać określone 
i stałe formy17. Moment transformacji ustrojowej w większości przypadków 
powinien sprzyjać wzmożonej cyrkulacji elity, chociaż teoretycznie możli-
we jest również zupełnie odwrotne zjawisko, kiedy to „stara elita” inicjuje 
i w pełni kontroluje zmianą ustrojową w państwie. 

Amerykański politolog Samuel Huntington wyróżniał cztery rodzaje prze-
mian ustrojowych zależnych od stopnia wymiany elity: transformację (trans-
formation), zastąpienie (replacement), przemieszczenie (transplacement) 

14  Zob.: J. Higley, M. Burton, Elite Settlements and the Taming…, dz. cyt., s. 99 i nast.
15  Na przykładzie przemian dokonujących się w regionach rosyjskich Władimir Gelman 

wyróżnił cztery strategie podejmowane przez elity: 1) wojna wszystkich przeciw wszystkim, 
2) zwycięsca bierze wszystko, 3) wspólnota elit, 4) wojna według zasad. Więcej na ten temat: 
В. Гельман, Как выйти из неопределенности?, „Pro et Contra” 1998, nr 3. 

16  Zob.: J. Higley, M. Burton, Elite Settlements and the Taming…, dz. cyt., s. 113–115; 
J. Kullberg, J. Higley, J. Pakulski, Elites, Institutions and Democratisation in Russia and Ea-
stern Europe, [w:] G. Gill (red.), Elites and Leadership in Russian Politics, London 1998, 
s. 113.

17  Vilfredo Pareto wyróżniał na przykład trzy typy cyrkulacji: infi ltrację, kooptację i za-
stąpienie. 
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oraz interwencję (intervention)18. W transformacji czynnikiem inicjującym 
przemiany jest dotychczasowa elita, która powinna zachować kontrolę nad 
całym procesem przemian. Zastąpienie oznacza całkowitą wymianę elity: 
kontrolę nad procesem przemian przejmuje kontrelita, opozycyjna względem 
dotychczasowej władzy. Przemieszczenie oznacza taki typ inicjowania prze-
mian ustrojowych, w którym dotychczasowa elita rządząca decyduje się na 
współpracę z elitą opozycyjną, a jej współudział w rządzeniu związany jest 
z przeniesieniem na nią części kompetencji i odpowiedzialności za politykę 
państwa. Interwencja natomiast pojawia się wtedy, gdy o rozpoczęciu i prze-
biegu przemian politycznych decyduje czynnik zewnętrzny, który może przy-
bierać ostrą bądź też łagodną formę. Przykładem pierwszej może być inter-
wencja zbrojna, w której obce państwo ustanawia władzę okupacyjną, a dru-
giej – wpływ organizacji międzynarodowych niejako zmuszający miejscową 
elitę do przeprowadzenia reform.

John Higley i Jan Pakulski również zaproponowali cztery modele cyrku-
lacji elity, w znacznej mierze pokrywające się z typologią Huntingtona. Wy-
różniają oni model klasyczny, zastąpienia, quasi-zastąpienia oraz reproduk-
cji. Modele analizowane są na podstawie trzech zmiennych: czasu trwania 
wymiany, zmian w strukturze społecznej (wymiana płytka vs. głęboka) oraz 
zakresu ilościowego (wymiana wąska vs. szeroka). Model klasyczny zakłada 
wymianę elity na szeroką skalę, sięgającą wnętrza struktury społecznej, która 
dokonuje się stopniowo i negocjacyjnie oraz jest typowa dla elit konsensual-
nych. Model zastąpienia oznacza szeroką i głęboką wymianę elit, która za-
chodzi szybko i często przy użyciu siły. Dotyczy elit podzielonych, w których 
destrukcyjna walka pozwala dojść do głosu małym, ale silnie zintegrowanym 
kontrelitom. Quasi-zastąpienie pojawia się najczęściej w momencie podziału 
elity ideokratycznej (np. gdy dotychczasowa hierarchia władzy przechodzi 
kryzys sukcesji), a cyrkulacja w tym przypadku jest wąska i płytka oraz za-
chodzi szybko. Jedna koteria zostaje zastąpiona przez drugą, charakteryzują-
cą się innym stylem przywództwa, która nie wprowadza żadnych większych 
zmian (np. „przewrót pałacowy”). Reprodukcja zachodzi zaś wtedy, gdy skala 
zmian jest wąska i płytka, ale zachodzi w sposób stopniowy i negocjacyjny 
(np. „rewolucja zastępców”). Dotyczy ona najczęściej elit sfragmentaryzowa-
nych19.

Na podstawie badań elit dotyczących państw pokomunistycznych amery-
kański uczony węgierskiego pochodzenia Ivan Szelènyi sformułował model 
reprodukcji oraz model wymiany elit. Pierwszy model zasadza się na założe-

18  Zob.: S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995, s. 23 i nast.
19  Zob.: J. Higley, J. Pakulski, Elite Theory and Research in Postcommunist Societies, [w:] 

J. Frentzel-Zagórska, J. Wasilewski (red.), The Second Generation of the Democratic Elites in 
Central and Eastern Europe, Warszawa 2000, s. 47 i nast.
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niu, że zmiana systemu nie pociąga za sobą personalnej wymiany elit: ci, któ-
rzy byli uprzywilejowani w przeszłości, pozostają uprzywilejowani dzisiaj. 
Drugi model opiera się zaś na twierdzeniu zupełnie przeciwnym: „przejście 
do postkomunizmu jest zmianą rewolucyjną, w konsekwencji której u władzy 
i na szczytach hierarchii społecznych znaleźli się nowi ludzie, dobrani według 
nowych zasad”20. Szelènyi wyróżnił dodatkowo reprodukcję prostą (osoby, 
które zajmowały uprzednio pozycje władcze, nadal je zajmują) i reprodukcję 
przez konwersję (osoby, które zajmowały uprzednio stanowiska władzy, nadal 
je zajmują, ale należą już do innego segmentu elity)21. 

Edmund Wnuk-Lipiński zwrócił z kolei uwagę na aspekt międzygeneracyj-
ny oraz wewnątrzgeneracyjny reprodukcji elity. Według autora, w państwach 
pokomunistycznych cyrkulacja elit przyjęła następujące formy:
1) wymianę elity, w której dotychczasowa elita przestała rządzić, a jej miej-

sce zajęła kontrelita;
2) prostą reprodukcję wewnątrzgeneracyjną, która nie spowodowała żadnych 

zmian w składzie elity;
3) reprodukcję wewnątrzgeneracyjną przez konwersję, która nie spowodowa-

ła utraty władzy przez elitę, lecz doprowadziła do zmiany stanowisk, np. 
w wyniku przejścia z sektora państwowego do prywatnego (tzw. uwłasz-
czenie nomenklatury);

4) reprodukcję wertykalną, która jest wynikiem awansu zawodowego osób 
zajmujących w starym systemie miejsce w subelicie (tzw. rewolucja za-
stępców);

5) reprodukcję międzygeneracyjną elity nomenklaturowej, w której stanowi-
ska władcze zostały zajęte przez potomków elity komunistycznej;

6) reprodukcję międzygeneracyjną elity przedkomunistycznej, w której sta-
nowiska władcze zostały zajęte przez potomków elity przedwojennej22.

20  I. Szelényi, S. Szelényi, Wstęp – założenia teoretyczne i metodologia, [w:] I. Szelényi, 
D. Treiman, E. Wnuk-Lipiński (red.), Elity w Polsce, w Rosji i na Węgrzech. Wymiana czy 
reprodukcja?, Warszawa 1995, s. 7.

21  Wykorzystując do tego celu koncepcję kapitału społecznego Pierre’a Bourdieu, Szelé-
nyi dowodzi, że w krajach pokomunistycznych doszło do masowej zamiany kapitału politycz-
nego na kapitał ekonomiczny, a warunkiem powodzenia tej konwersji było posiadanie kapi-
tału kulturowego. Szczegółowe przedstawienie koncepcji konwersji kapitałów według Ivana 
Szelényi’ego w: G. Eyal, I. Szelényi, E. Towsley, Making Capitalism…, dz. cyt., oraz L. King, 
I. Szelényi, Theories of the New Class. Intelectuals and Power, London 2004. W krajowej lite-
raturze rekonstrukcję poglądów Szelényi’ego można odnaleźć w: T. Zarycki, Kapitał kulturo-
wy…, dz. cyt., s. 29–61 oraz I. Szelényi, D. Treiman, E. Wnuk-Lipiński (red.), Elity w Polsce..., 
dz. cyt.

22  Zob.: E. Wnuk-Lipiński, Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany 
społecznej, Warszawa 1996, s. 135–144.
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Inni polski socjolog Włodzimierz Wesołowski zauważył pewne nieścisło-
ści związane z pojęciami wymiany oraz reprodukcji elity. Popularny wśród 
naukowców termin „wymiana elity” nie wyjaśnia, zdaniem Wesołowskiego, 
z jakich powodów dana osoba nie należy już do grona jej członków: zależnych 
od niej (np. decyzji zwierzchnika), czy też niezależnych (np. wieku)23. Z kolei 
w przypadku reprodukcji problemem pozostaje zakres podmiotowy tego poję-
cia. W socjologii termin ten ma silne konotacje ze zmianą pozycji społecznej 
powiązanych ze sobą jednostek (np. w relacji ojciec – syn). W myśl typolo-
gii Szelènyiego czy Wnuka-Lipińskiego reprodukcja odnosi się natomiast do 
tych samych jednostek, które zachowują dotychczasowe stanowiska, bądź też 
konwertują swoją pozycję w innym sektorze. 

Problemy z zastosowaniem teorii elit w wyjaśnieniu 
przemian na obszarze poradzieckim

Ramy teoretyczne stosowane do opisu przemian ustrojowych w państwach 
pokomunistycznych są obecnie przez wielu naukowców kwestionowane24. 

23  Zob.: W. Wesołowski, Teoretyczne aspekty badania elit politycznych, „Studia Socjolo-
giczne” 2000, nr 4, s. 18. Więcej na ten temat: J.L. Perschar, Social Reproduction in Eastern 
and Western Europe. Comparative Analyses on Czechoslovakia, Hungary, the Netherlands and 
Poland, Nijmegen 1990.

24  Dominujący w latach 90. XX w. paradygmat transformacyjny niektórzy badacze okre-
ślają mianem „ortodoksji” (S.F. Cohen) czy „hegemonii” (V. Bunce). Jacek Raciborski zauwa-
żył, że paradygmat ten okazał się niezwykle użyteczny w wyjaśnianiu przemiany ustrojowej 
(transition), lecz ma zdecydowanie mniejsze znaczenie dla zrozumienia złożoności dalszej 
transformacji oraz konsolidacji demokratycznej państw, w których funkcjonuje już gospodarka 
wolnorynkowa. Z drugiej zaś strony wyniki analizy ponad stu tekstów naukowych opubliko-
wanych w wiodących czasopismach politologicznych w latach 1991–2003, jaką przeprowadził 
Jordan Gans-Morse dowodzą, że w większości artykułów opisujących przemiany ustrojowe 
w państwach pokomunistycznych wcale nie stosowano ram teoretycznych wykształconych na 
gruncie teorii modernizacji bądź teorii transformacji. Autorzy wprawdzie nawiązywali do obu 
teorii, ale po to, by poddać krytyce ewentualną możliwość ich zastosowania do badań nad zmia-
ną ustroju w państwach pokomunistycznych. Podkreślano, że w obu ujęciach teoretycznych, 
uformowanych w latach 70. i 80. XX w., w niewystarczającym stopniu uwzględniono uwa-
runkowania zewnętrzne (np. rozpad ZSRR), zróżnicowanie etniczne i narodowościowe (np. 
w ZSRR i Jugosławii) czy znaczenie ruchów społecznych i związków zawodowych (np. NSZZ 
„Solidarność”, Karta 77). W przypadku państw pokomunistycznych czynniki te odegrały klu-
czową rolę w przemianie ustrojowej. Analiza tekstów wykazała, że autorzy najczęściej sto-
sowali podejście eklektyczne, wiążąc ze sobą różne teorie społeczne i dostrzegając inne niż 
strukturalne i proceduralne przyczyny przemiany ustrojowej (np. czynnik geografi czny, poziom 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego). Wyniki badania Gans-Morse’a podważają zarzut do-
tyczący dominacji paradygmatu modernizacyjnego czy transformacyjnego, wypracowanego na 
gruncie demokratyzacji w Ameryce Łacińskiej i Europie Południowej, w badaniach nad prze-
mianami ustrojowymi w Europie Wschodniej. Autor wybrał do analizy zarówno czasopisma 
politologiczne skoncentrowane na regionie: „East European Politics and Societies”, „Europe-
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Podkreślają oni przede wszystkim ich nieprzystawalność do uwarunkowań 
pokomunistycznych paradygmatu transformacyjnego powstałego na podsta-
wie doświadczeń w Ameryce Łacińskiej i Europie Południowej w latach 70. 
i 80. XX w.25 Niektórzy decydują się zatem formułować alternatywne para-
dygmaty, w których elity nie odgrywają roli kluczowej26, analizując dokonu-
jącą się w krajach pokomunistycznych przemianę ustrojową jako rewolucję27, 
upadek instytucjonalny i rozpad państwa28 lub też dekolonizację29.

Analiza porównawcza Michaela McFaula, amerykańskiego politologa 
i dyplomaty, zastosowana wobec większości państw pokomunistycznych 
zaprzecza prawdziwości przynajmniej dwóch założeń teorii transformacji: 
1) porozumienie elit, jakie zawiązują przedstawiciele sił konserwatywnych 
i reformatorskich jest wynikiem pewnej równowagi między nimi i prowadzi 
do ustanowienia podbudowy dla późniejszej demokratyzacji; 2) w rezultacie 

Asia Studies” (do 1993 r. wydawane jako „Soviet Studies”), „Post-Soviet Affairs” (do 1992 r. 
jako „Soviet Economy”), „Communist and Post-Communist Studies” (do 1993 r. jako „Studies 
in Comparative Communism”), „Slavic Review”, jak i o profi lu porównawczym: „World Po-
litics”, „Comparative Political Studies”, „Comparative Politics”, „Journal of Politics”, „Bri-
tish Journal of Political Science”. Szczegółowo na temat badania: J. Gans-Morse, Searching 
for Transitologists…, dz. cyt., s. 320–349. Na temat krytyki paradygmatu elitystycznego w: 
J. Raciborski (red.), Elity rządowe III RP 1997–2004. Portret socjologiczny, Warszawa 2006, 
s. 11; J. Wasilewski, Elitystyczne wyjaśnianie wschodnioeuropejskich demokracji, [w:] R. Mar-
kowski (red.), Populizm a demokracja, Warszawa 2004, s. 69–94; S.F. Cohen, Failed Crusade. 
America and the Tragedy of Post-Communist Russia, New York 2000, s. 21 i nast.; V. Bunce, 
Comparative Democratization. Big and Bounded Generalizations, „Comparative Political Stu-
dies” 2000, vol. 33, nr 6, s. 721.

25  Sarag M. Terry postulowała stworzenie nowych ram teoretycznych już w 1993 r. 
Zob.: S.M. Terry, Thinking About Post-Communist Transition. How Different Are They?, „Sla-
vic Review” 1993, t. 52, nr 2, s. 333–337. Z kolei Valerie Bunce podkreślała specyfi czne cechy 
demokratyzacji państw postkomunistycznych: 1) całościowe przemiany gospodarcze, 2) od-
mienna natura reżimów komunistycznych (bardziej totalitarnych niż autorytarnych), 3) mobili-
zacja mas, 4) perspektywa uwolnienia się od zależności od ZSRR. Więcej na ten temat: V. Bun-
ce, Should Transitologists Be Grounded?, „Slavic Review” 1995, vol. 54, nr 1, s. 111–127.

26  Zob.: J. Kopstein, D. Reilly, Geographic Diffusion and the Transformation of the Post-
communist World, „World Politics” 2000, t. 53, nr 1, s. 1–36; M.S. Fish, Postcommunist Sub-
version. Social Science and Democratization in East Europe and Eurasia, „Slavic Review” 
1999, t. 58, nr 4, s. 794–823.

27  Zob.: L. Aron, Russia Between Revolution and Democracy, „Post-Soviet Affairs” 1995, 
vol. 11, nr 4; V. Bunce, Lessons of the First Postsocialist Decade, „East European Politics 
and Societies” 1999, vol. 13, nr 2; V. Bunce, The Political Economy of Postsocialism, „Slavic 
Review” 1999, vol. 58, nr 4; M. McFaul, Russian Centrism. Revolutionary Transition, „Post 
Soviet-Affairs” 1993, vol. 9, nr 3.

28  Zob.: K. Jowitt, Undemocratic Past, Unnamed Present, Undecided Future, „Demokra-
tizaciâ” 1996, vol. 4, nr 3; D. Woodruff, Money Unmade. Barter and the Fate of Russian Ca-
pitalism, New York 1999; V. Volkov, Violent Entrepreneurs. The Use of Force in the Making of 
Russian Capitalism, New York 2003.

29  Zob.: M. Beissinger, C. Young (red.), Beyond State Crisis? Post-Colonial Africa and 
Post-Soviet Eurasia in Comparative Perspective, Baltimore 2002.
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kompromisu między elitami ustanawia się demokrację „odgórnie”30. Prześle-
dzone przez McFaula przypadki dowodzą, że o dynamice zmian zadecydowa-
ła przewaga (a nie równowaga) określonej grupy w elicie jeszcze przed roz-
poczęciem transformacji. Jego zdaniem możliwość ustanowienia pełnej de-
mokracji zaszła prawie w każdym przypadku, gdy przewagę polityczną osiąg-
nęły siły reformatorskie, które nie wywodziły się ze starego establishmentu, 
lecz cieszyły się znacznym poparciem mas. Jeżeli jednak istniała równowaga 
między poszczególnymi grupami, to przemiany kończyły się najczęściej usta-
nowieniem systemu częściowo bądź też w pełni demokratycznego. W przy-
padku gdy przed transformacją w państwie dominowały siły konserwatywne, 
to system ewoluował w stronę autorytaryzmu, rzadziej zaś częściowej bądź 
pełnej demokracji.

Rosyjski politolog Władimir Gel’man trafnie zauważa, że „tranzytologia 
zbudowana jest na schemacie teleologicznym, który postrzega demokratyza-
cję jako nieunikniony i uniwersalny cel rozwoju politycznego”31. Podobne 
spostrzeżenia wyrażali także inni naukowcy, m.in. Michael Burawoy, David 
Stark i Katharine Verdery32. Ich zdaniem teleologizm transformacyjny oznacza 
uznanie wyższości demokracji i kapitalizmu nad socjalizmem oraz założenie, 
że każdy kraj prędzej czy później musi zaakceptować ten system społeczny 
i gospodarczy, jak gdyby był on kolejnym i nieodzownym stadium rozwoju. 

30  Zob.: M. McFaul, The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship. Noncooperative 
Transitions in the Postcommunist World, „World Politics” 2002, vol. 54, nr 2, s. 212–244.

31  V. Gel’man, I. Tarusina, Studies of political..., dz. cyt., s. 322. Władimir Gel’man nie 
zgadza się z twierdzeniem Richarda Sakwy, że przemiana zasadza się na linearnych i uniwer-
salnych wzorach rozwoju, którym podporządkowane są wszystkie społeczeństwa. Transforma-
cja (transition) według Sakwy jest niejako logiczną i konieczną fazą rozwoju społeczeństwa 
zakorzenioną w nowoczesności. Polega ona na przejściu z jednego znanego punktu do drugiego 
– równie znanego i koniecznego miejsca rozwoju. Zob.: R. Sakwa, Postcommunism, Bucking-
ham 1999, s. 119. Warto również zauważyć wyniki przytoczonego już badania J. Gans-Morse’a: 
w większości prac wykorzystujących teorię transformacji nie można odnaleźć tak rozumianego 
teleologizmu. Większość badaczy dostrzega możliwość pojawienia się różnych form ustrojo-
wych w państwach, które zapoczątkowały przemiany (powrót do autorytaryzmu, nowe formy 
hybrydowe, inne nieprzewidywalne wydarzenia). Na przykład Gullermo O’Donnell i Philip-
pe Schmitter, uznawani za klasyków teorii transformacji, rozpoczęli swoją książkę od słów: 
„pozycja traktuje o przemianach prowadzących od pewnych form ustrojów autorytarnych do 
niepewnego czegoś innego. Tym czymś może być powstanie demokracji albo nowej, możli-
wie ostrzejszej, formy rządów autorytarnych. Wynik może być także prostym pomieszaniem”. 
Podobne „ostrożne” stanowisko zajęli Samuel Huntington, Juan Linz, Alfred Stepan i wielu 
innych. Zob.: S. Huntington, Trzecia fala…, dz. cyt., s. 14–26; J. Linz, A. Stepan, Problems of 
Democratic…, dz. cyt., s. XIII. 

32  Zob.: M. Burawoy, Transition Without Transformation. Russia’s Involutionary Road to 
Capitalism, „East European Politics and Societies” 2001, vol. 15, nr 2; D. Stark, From System 
Identity to Organizational Diverisity. Analyzing Social Change in Eastern Europe, „Contempo-
rary Sociology” 1992, vol. 21, nr 3; K. Verdery, What Was Socialism and What Comes Next?, 
Princeton (NJ) 1996.
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W przypadku państw pokomunistycznych takie postrzeganie transformacji 
uwydatnia braki tych państw na drodze do demokracji, pomijając jednocześ-
nie swoiste cechy, jakie te państwa przejawiają33. Wymienieni badacze propo-
nują zamiast „tranzycji teleologicznej” (teleological transition) model „trans-
formacji otwartej” (open-ended transformation). Ujmuje on odejście danego 
państwa pokomunistycznego od dawnego ustroju, ale nie określa kierunku 
zmian jako obligatoryjnego zwrotu w stronę zachodniej demokracji liberalnej 
i wolnego rynku. 

Linearne pojmowanie transformacji, jako ściśle powiązane z teleologi-
zmem, jest drugim aspektem krytykowanym przez wielu naukowców34. Zwra-
cają oni uwagę, że istnieją państwa, które na drodze przemian nie zmierzają ku 
demokracji. Nie kwalifi kują ich jednak do grona reżimów autorytarnych, ale 
zaliczają do „politycznej szarej strefy”35. Ich zdaniem po kilkunastu latach od 
upadku komunizmu istniejące tam ustroje wydają się na tyle skonsolidowane, 
by nie określać ich mianem systemów „przechodnich”36, ale raczej uznać za 
systemy alternatywne37. 

Rosyjski politolog Andriej Mielwil konstatuje, że „na obszarze pokomuni-
stycznym […] formułują się różne reżimy polityczne. W jednych państwach 
dokonuje się konsolidacja liberalnych demokracji, zakorzeniają się instytucje 
i praktyki demokratyczne, w drugich – takie instytucje i praktyki łączą się 
z niedemokratycznymi i autorytarnymi, w trzecich – formalne procedury de-
mokratyczne wykorzystuje się w formie fasady, za którą ukrywają się nowe 
różne postaci rządów autokratycznych”38. Jego krytyka linearnego modelu 
przemian dotyczy również wyodrębnienia tylko jednej trajektorii odchodze-
nia państwa od reżimu autorytarnego w kierunku demokracji. Zdaniem Miel-
wila transformacja może obierać różne kierunki i mieć nie tylko ewolucyjny 

33  Michael Burawoy nazywa to „modelami defi cytowymi” (defi cit models). Więcej na ten 
temat: M. Burawoy, Transition Without Transformation: Russia’s Involuntionary Road to Capi-
talism, „East European Politics and Societies” 2001, vol. 15, nr 2, s. 270.

34  Zob.: В. Кулагин, Режимный фактор во внешней политике постсоветских 
государств, „Полис. Политические исследования” 2004, nr 1; А. Мельвиль, О траекториях 
постокоммунистических трансформаций, „Полис. Политические исследования” 2004, 
nr 2; T. Carothers, The End of Transition Paradigm, „Journal of Democracy” 2002, vol. 13, 
nr 1, s. 7; Т. Каротерс, Конец парадигмы транзита, „Политическая наука” 2003, nr 2; 
T. Clark, Beyond Post-Communist Studies. Political Science and the New Democracies of Eu-
rope, Armonk 2002; A. Pickel, Transformation Theory. Scientifi c or Political?, „Communist 
and Post-Communist Studies” 2002, vol. 35, nr 1.

35  Т. Каротерс, Конец…, dz. cyt., s. 48–49.
36  S. Levitsky, L. Way, The Rise of Competitive Authoritarianism, „Journal of Democracy” 

2002, vol. 13, nr 2, s. 51.
37  Zob.: M. Ottoway, Democracy Challenged. The Rise of Semi-Authoritarianism, 

Washington 2003, s. 7.
38  А. Мельвиль, О траекториях…, dz. cyt., s. 64. 
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czy rewolucyjny, ale także regresywny oraz inwolucyjny (involuntionary) 
charakter39.

Kolejnym problemem napotykanym przy określeniu roli elit w zmianie 
ustrojowej jest ocena stanu demokracji w danym państwie. Istnienie szero-
kiej palety pojęć stosowanych wobec współczesnej Rosji („pół-demokracja”, 
„pseudodemokracja”, „demokracja hybrydowa”, „demokracja pełnomocna”, 
„demokracja suwerenna”, „demokracja oligarchiczna”, „demokracja kon-
trolowana, „demokracja ograniczona”, „autorytaryzm wyborczy”, „plura-
lizm kontrolowany”) może powodować chaos konceptualny40. Wymienione 
terminy niewątpliwie sugerują brak stabilności systemu oraz jego podatność 
na dalsze zmiany. Wśród naukowców rosyjskich dominuje przekonanie, że 
w badaniach nad transformacją postkomunistyczną należy się koncentrować 
nie na „mierzeniu demokracji”, ale na charakterystycznych cechach odejścia 
od komunizmu oraz procesie kształtowania się w tych państwach swoistego 
systemu pokomunistycznego41.

Odmienny pogląd prezentują niektórzy polscy badacze elit, np. Janina Frentzel-
-Zagórska czy Jacek Wasilewski. Nie podzielają oni opinii, że postkomunizm 
jest osobnym systemem politycznym zbudowanym wokół nowo powstałych in-
teresów poszczególnych grup społecznych. Proponują tezę transformacji syste-
mowej (systemic transformation hypothesis) zakładającą, że postkomunizm jest 
nie tyle odrębnym systemem społeczno-politycznym, który ukształtował się we 
wszystkich krajach regionu, co przejściowym etapem na drodze do demokracji, 
który w każdym z tych państw wygląda inaczej42. Autorzy wyróżniają przy tym 

39  Trajektoria ta wygląda następująco: 1) erozja i rozpad autorytaryzmu, 2) liberalizacja 
reżimu, 3) instytucjonalna demokratyzacja, 4) demokracja nieskonsolidowana, 5) demokracja 
skonsolidowana. Pojęcie „konsolidacja demokracji” jest dla niego nie do przyjęcia ze wzglę-
du na niemożność określenia: a) końca przemiany (transition) i rozpoczęcia się konsolidacji, 
b) związku między „konsolidacją pozytywną” (stabilizacja struktur polityki demokratycznej 
i szerokie rozprzestrzenienie wartości demokratycznych) i „konsolidacją negatywną” (margi-
nalizacja sił i elementów niesystemowych), c) wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpły-
wających na konsolidację demokracji. Tamże, s. 64. 

40  Por. D. Collier, S. Levitsky, Democracy with Adjectives. Conceptual Innovation in Com-
parative Research, „World Politics” 1997, vol. 49, nr 3; J. Ekman, Political Participation and 
Regime Stability. A Framework for Analyzing Hybrid Regimes, „International Political Science 
Review” 2009, vol. 30, nr 1, s. 7–31.

41  Duże zastrzeżenia budzi stosowana gradacja demokracji, np. trójpodział Freedom Hou-
se (skonsolidowane demokracje – kraje transformujące się – skonsolidowane autokracje) czy 
alternatywny podział Larry’ego Diamonda na: 1) demokracje liberalne, 2) demokracje elekto-
ralne, 3) ustroje ambiwalentne, 4) autorytaryzm konkurencyjny, 5) hegemonistyczny autoryta-
ryzm konkurencyjny, 6) zamknięty autorytaryzm. Zob.: L. Diamond, Thinking About Hybrid 
Regimes, „Journal of Democracy” 2002, vol. 13, nr 2; V. Gel’man, I. Tarusina, Studies of poli-
tical…, dz. cyt., s. 322.

42  Transformacja systemowa, zdaniem badaczy, składa się ze stopniowego zastępowania 
podstawowych mechanizmów starego systemu – nowymi. Proces ten może mieć charakter ewo-
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dwa etapy transformacji: 1) zmianę (transition), polegającą na dekonstrukcji 
starego reżimu, przemieszczeniu się władzy i ustanowieniu podstawowych 
reguł gry dla nowego systemu politycznego, oraz 2) proces dalszego budowa-
nia demokracji i jej konsolidacji. Proponują również dwa typy elit powiązane 
funkcjonalnie z etapami transformacji: elitę przełomu (elite of breakthrough) 
i elitę konsolidacji (elite of consolidation)43. Pierwszy typ obejmuje grupę tzw. 
wizjonerów, zwycięzców nad komunizmem, pionierów i architektów demo-
kracji oraz wolnego rynku w regionie. Drugi – wybranych i nominowanych 
zgodnie z nowymi regułami gry, którzy nie musieli walczyć o demokrację 
i zajmują się utrwalaniem jej zasad44.

Wśród politologów nie ma zgody, jaki paradygmat badawczy należy 
zastosować, aby wytłumaczyć specyfi kę przemian państw pokomunistycz-
nych. Wielu uważa, że klasyczny paradygmat teorii transformacji, ukształ-
towany w latach 70. i 80. XX w., nie przetrwał próby czasu. W przypadku 
obszaru poradzieckiego nie daje on bowiem jasnych wskazówek, jak badać 
przemiany w państwach, które wyłamują się z logiki klasycznej transfor-
macji. Także dotychczasowe próby stworzenia alternatywnych paradygma-
tów wydają się mało przekonujące. Model transformacji wielowektorowej 
(A. Mielwil), czy transformacji otwartej (M. Burawoy) mogą się wydawać 
atrakcyjne intelektualnie, nie pomagają jednak badaczom w uchwyceniu 
specyfi ki transformacji poradzieckiej. Przede wszystkim nie odpowiadają 
na zasadnicze pytanie, czym kończy się transformacja i w jakim kierunku 
zmierza system45.

lucyjny bądź rewolucyjny. Zmiana systemowa następuje wtedy, gdy swoista linia demarkacyj-
na systemu zostaje przekroczona i nowe reguły gry zaczynają funkcjonować. Zob.: J. Frentzel
-Zagórska, J. Wasilewski, Introduction, [w:] J. Frentzel-Zagórska, J. Wasilewski (red.), The 
Second Generation…, dz. cyt., s. 10–11.

43  Tamże, s. 11.
44  Jacek Wasilewski w innej swojej pracy wyróżniał nie dwie, ale trzy elity odpowiadające 

etapom procesu demokratyzacji. Elitę przełomu dzielił na elitę tranzycji i elitę transformacji, 
pozostawiając na końcu elitę konsolidacji. Zob.: J. Wasilewski, Three Elites of the Central–
East European Democratization, [w:] R. Markowski, E. Wnuk-Lipiński (red.), Transformative 
Paths in Central and Eastern Europe, Warszawa 2001, s. 133–142.

45  Zrozumiałe wydaje się poruszenie, jakie wywołała wśród politologów koncepcja „demo-
kracji suwerennej” zaprezentowana przez Władimira Surkowa zimą 2006 r. Zdaniem Iwana Kra-
stewa, władze na Kremlu zdecydowały się stworzyć alternatywny model demokracji. Zawierał 
on wątki europejskiej myśli politycznej: antyludowość François Guizota i antyliberalizm Carla 
Schmitta. Koncepcję charakteryzowała głęboka nieufność do idei reprezentacji, jako wyrazu plu-
ralistycznego charakteru współczesnego społeczeństwa, oraz do „idei suwerenności ludu, która 
defi niuje demokrację jako rządy tegoż ludu. Suwerenny nie jest lud (wyborcy), ale – nawiązując 
do Guizota – rozum, który znajduje swój wyraz w ogólnym porozumieniu elity”. Zob.: I. Kra-
stew, Demokracja suwerenna. Nowa rosyjska ideologia, „Fakt – Europa”, 26 sierpnia 2006.
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Funkcjonalne postrzeganie roli elity 
we współczesnych demokracjach

Teoria elit zrodziła się z krytyki zarówno teorii, jak i praktyki XIX-wiecz-
nej demokracji parlamentarnej. Pytanie, które prawie wiek temu zadał wy-
bitny polski uczony Czesław Znamierowski46, a które warto postawić także 
dzisiaj, brzmi: czy założenia elityzmu pozostają sprzeczne z zasadami demo-
kracji, w tym głównie z zasadą równości i ludowładztwa? Jeśli tak, to jak uza-
sadnić istnienie elity w demokracji opartej na suwerenności ludu i systemie 
większościowym w podejmowaniu decyzji47? Demokracja wyklucza bowiem 
uprzywilejowanie jakiejkolwiek grupy społecznej w dostępie do władzy, co 
wydaje się sprzeczne z cechą konstytutywną elity, zakładającej pewne wy-
odrębnienie mniejszości od większości. Wrażenie to pogłębia fakt, że owo 
uprzywilejowanie dotyczy dostępu do władzy, a więc możliwości podejmo-
wania decyzji oddziałujących na całą społeczność. 

Problem zarysowany powyżej został wyraźnie dostrzeżony w latach 50. 
i 60. XX w. i dotyczył oceny ówczesnej elity amerykańskiej w głośnym spo-
rze między zwolennikami koncepcji pluralistycznej (R. Dahl) i elitystycznej 
(C.W. Mills). Charles Wright Mills widział z jednej strony potężne elity po-
siadające olbrzymią władzę, bogactwa i prestiż, a z drugiej – masy ludzi po-
zbawione wpływu na sprawy publiczne i zależne od elit, pozostających poza 
społeczną kontrolą. Dystrybucja władzy nie miała, jego zdaniem, wiele wspól-
nego z zasadami demokracji, a do elity należały osoby zajmujące najwyższe 
stanowiska w trzech obszarach: administracyjno-politycznym, biznesowym 
i wojskowym. Cechą charakterystyczną elity w ujęciu Millsa była jej duża 
mobilność horyzontalna, tj. możliwość przechodzenia jej członków z jednego 
obszaru do drugiego, oraz niedostępność dla ludzi z zewnątrz. Stanowisko 
Millsa koncentrowało się także na samoświadomości elity władzy: jej poczu-
ciu odrębności oraz przewagi nad masami48.

Z odmienną interpretacją rzeczywistości wystąpił Robert Dahl, który twier-
dził, że władza pozostawała rozproszona między poszczególnymi grupami na-
cisku dążącymi do realizacji własnych interesów. Tym samym jego zdaniem 
władza była dostępna dla każdego, kto skutecznie określał swój interes poli-
tyczny i był w stanie zebrać wystarczające poparcie społeczne. Dahl istotne 
znaczenie przypisywał więc grupie interesu, podlegającej dynamicznym prze-
obrażeniom, ale niezbędnej do zdobycia i sprawowania władzy. Gwarancją 
stabilności tak ujętego systemu były – jego zdaniem – instytucje polityczne, 

46  Zob.: Cz. Znamierowski, Elita i demokracja, wyd. 3, Warszawa 1991.
47  Por.: A. Pawłowska, Władza, elity, biurokracja: studium z socjologii polityki, Lublin 1998, 

s. 80–82; J. Sztumski, Elity: ich miejsce i rola w społeczeństwie, Katowice 1997, s. 164–181.
48  Zob.: C.W. Mills, Elita władzy, Warszawa 1956, s. 12 i nast.
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które odpowiednio zaprojektowane pozwalały na prawidłowe funkcjonowa-
nie i autonomię elit, przy zachowaniu nad nimi niezbędnej kontroli społecz-
nej. W celu dookreślenia opracowanego typu systemu, wprowadził on pojęcie 
poliarchii, stanowiącej system instytucjonalny najwierniej urzeczywistniający 
ideały demokracji. Zakładała ona m.in. funkcjonowanie alternatywnych źró-
deł informacji, wolność wypowiedzi, prawo do wolnych i uczciwych wybo-
rów, pluralizm organizacji politycznych, dostęp do stanowisk państwowych, 
wolność zrzeszania się oraz silne gwarancje dla opozycji49.

Wielu innych naukowców także defi niowało demokrację poprzez opis sto-
sunków między elitami a masami na płaszczyźnie równości szans, tj. w dostę-
pie do samej elity oraz w dostępie do współzawodnictwa o zdobycie władzy. 
Thomas Bottomore interpretował demokrację jako typ społeczeństwa, w któ-
rym elity rekrutują się spośród różnych warstw społecznych na podstawie 
kryterium zdolności jednostkowych50. Podobnie Joseph Schumpeter twierdził, 
że demokracja oparta jest głównie na mechanizmie umożliwiającym równość 
szans we współzawodnictwie o władzę51, innymi słowy: jest metodą docho-
dzenia do przywództwa politycznego w wyniku otrzymanego poparcia spo-
łecznego. 

Przyjąwszy nakreśloną powyżej charakterystykę systemu demokratycz-
nego, należy się zgodzić ze stwierdzeniem polskiego politologa Jarosława 
Noconia, że „nie samo istnienie elit stanowi zagrożenie dla funkcjonowania 
demokracji, ale zdegenerowane, wynaturzone mechanizmy ich kreowania, 
selekcji i kryteria doboru”52. Podobnie widzi sprawę Janusz Sztumski, któ-
ry konstatuje, że „w autentycznym demokratycznym systemie politycznym, 
w którym wyłania się i zmienia elita władzy z uwzględnieniem interesów 
ogółu społeczeństwa, a nie tylko dla zaspokojenia egoistycznych celów roz-
maitych grup, gdzie istnieje efektywna, a nie iluzoryczna kontrola społeczna 
nad funkcjonowaniem instytucji państwowych i samorządowych, działające 
w nim jawne elity służą raczej rozwojowi demokracji niż jej niweczeniu”53. 
Członkowie elity, zdaniem obu polskich naukowców, powinni się rekrutować 
z różnych warstw społecznych, a o ich przynależności powinny decydować 
jedynie kompetencje.

W systemie demokratycznym podstawowym kanałem rekrutacji członków 
elity są partie polityczne. Przejrzyste mechanizmy ich fi nansowania oraz zasa-
dy wewnętrznej organizacji mogą ograniczyć nieformalne czynniki rekrutacji 

49  Zob.: J. Nocoń, Elity polityczne: studium interpretacji funkcjonalnej, Toruń 2004, 
s. 169–171. Więcej na ten temat: R. Dahl, Polyarchy. Participation and Oposition, New Haven
–London 1971; R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995.

50  Zob.: T. Bottomore, Elites and Society, New York 1964, s. 11.
51  J. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995, s. 53 i nast.
52  Zob.: J. Nocoń, Elity polityczne…, dz. cyt., s. 174.
53  Zob.: J. Sztumski, Elity, ich miejsce…, dz. cyt., s. 180.
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elit, tak aby o awansie społecznym decydowały kompetencje, a nie niejawne 
sieci wzajemnych powiązań i zależności54. Niektórzy eksperci wskazują, że 
pewnym rozwiązaniem mogą być ostre kryteria selekcji kandydatów wpro-
wadzone przez partie polityczne: zarówno te dotyczące członkostwa w partii, 
jak i obsadzania poszczególnych stanowisk55. Dobrym rozwiązaniem wydaje 
się również zwiększenie liczby funkcji publicznych podlegających wyborom 
powszechnym, co z jednej strony umocniłoby odpowiedzialność funkcjona-
riuszy publicznych przed społeczeństwem, z drugiej – ograniczyło liczbę par-
tyjnych nominacji na stanowiska administracyjne56.

Stabilizacja systemu demokratycznego zależy także od społecznej ak-
ceptacji jego podstawowych zasad. Trafną konstatację czyni Teodor Fili-
piak, który zauważa, że „kultura polityczna elit kierowniczych powinna być 
jakościowo wyższa od kultury indywidualnej, czy też poszczególnych grup 
społecznych”57. Mając na uwadze przywiązanie społeczeństwa do wartości 
demokratycznych, trzeba zatem w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na po-
stawę elity, która powinna być liderem w stosowaniu i propagowaniu zasad 
demokracji. Nie należy więc przyzwalać na różnorakie przejawy odchodzenia 
od reguł demokratycznych wewnątrz elity, np. na niedemokratyczne sposoby 
wyłaniania reprezentantów partii politycznych, ponieważ nowi członkowie 
elity z takim doświadczeniem nie będą prawdopodobnie przykładać zbytniej 
wagi do zachowywania standardów demokratycznych w swojej dalszej karie-
rze politycznej.

Innym ważnym elementem dotyczącym prawidłowego funkcjonowania 
elity w systemie demokratycznym jest kwestia jej autonomii. Chodzi tu za-
równo o swobodne dysponowanie przez członków elity zasobami, na których 
oparte jest sprawowanie władzy, jak i o brak skrępowania w formułowaniu 
celów politycznych oraz doborze środków i metod ich realizacji. Elita musi 
dysponować pewnego rodzaju autonomią w stosunku do społeczeństwa w taki 
sposób, aby żaden członek elity nie był ograniczony oczekiwaniami określo-
nej grupy społecznej. Służy temu m.in. instytucja wolnego mandatu, według 

54  Koncepcję klientelizmu w polskiej socjologii badał Jacek Tarkowski. Warto również 
zauważyć współczesne analizy „sieciowe” stosowane przy opisie rosyjskiej elity w regio-
nach. Zob.: J. Tarkowski, Patroni i klienci, seria: Socjologia świata polityki, t. 2, Warszawa 
1994.

55  Zdaniem Bartłomieja Nowotarskiego najlepszym sposobem byłoby wprowadzenie sto-
sownych zmian w prawie o partiach politycznych oraz w zakresie tzw. biernego prawa wy-
borczego. Zob.: B. Nowotarski, Czy wyższa jakość polskiej polityki przyciągnie wyborców?, 
„Analizy i Opinie ISP” 2006, nr 55.

56  Takie rozwiązanie należałoby określić w ustawie, np. tak jak w Danii, gdzie istnieje 
granica 50 nowych nominacji ze strony danego ministra.

57  T. Filipiak, Ład społeczny: kultura państwowa – elit politycznych i kultura obywatelska, 
„Studia Politologiczne” 2001, vol. 5, s. 353.
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której poseł wybrany z danego okręgu przestaje być przedstawicielem tamtej-
szej grupy wyborców i staje się reprezentantem całego społeczeństwa. 

Podstawowym mechanizmem ograniczającym wykorzystanie przez elitę 
autonomii politycznej do czysto egoistycznych i partykularnych interesów 
jest nieograniczona konkurencja ze strony innych partii politycznych. Wielo-
partyjność sprzyja konkurencyjności elit i ogranicza ich zapędy do realizacji 
jedynie własnych interesów, wymuszając niejako stosowanie przejrzystych 
reguł gry w walce o uznanie ze strony wyborców. Także elektorat w dojrza-
łym społeczeństwie obywatelskim, poprzez zwiększoną aktywność politycz-
ną, wytwarza presję na podwyższanie standardów, wedle których działa elita 
polityczna58.

W zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania elity w systemie demokra-
tycznym dużą rolę odgrywa zatem kapitał społeczny, defi niowany – za Rober-
tem Putnamem – jako funkcja zaufania, norm wzajemności i zaangażowania 
obywatelskiego całego społeczeństwa59. Amerykański naukowiec zaobserwo-
wał, że tam, gdzie poziom obywatelskości (mierzony m.in. liczbą stowarzy-
szeń i poziomem czytelnictwa prasy regionalnej) jest niski, tam elity rekrutują 
się z warstw dobrze sytuowanych fi nansowo, cechują je słaba cyrkulacja oraz 
silne powiązania rodzinne i patronackie, a mechanizmy rekrutacji członków 
elity nie są wystarczająco jawne i przejrzyste. Odwrotna sytuacja pojawia się 
natomiast tam, gdzie poziom obywatelskości jest wysoki: członkowie tam-
tejszych elit pochodzą z różnych warstw społecznych, elita podlega znacznej 
cyrkulacji, a zasady rekrutacji są jasno określone60. 

58  Por. J. Nocoń, Elity polityczne…, dz. cyt., s. 185 i nast.
59  Defi nicja kapitału społecznego Roberta Putnama różni się nieco od defi nicji Pierre’a 

Bourdieu – twórcy tego terminu socjologicznego. Bourdieu defi niował kapitał społeczny jako 
dobro prywatne, tj. sumę rzeczywistych oraz potencjalnych zasobów, które związane są z po-
siadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków opartych na 
wzajemnej znajomości i uznaniu. Z kolei inny socjolog James Coleman postrzegał kapitał spo-
łeczny jako dobro publiczne (korzystają z niego wszyscy) i defi niował to pojęcie nie wprost, 
ale przez pełnioną funkcję. Jego zdaniem kapitał społeczny, podobnie jak inne kapitały, jest 
produktywny: umożliwia realizację pewnych celów, których osiągnięcie byłoby niemożliwe 
w sytuacji jego braku. Pojęcie kapitału społecznego używał także Francis Fukuyama, dla któ-
rego był on uprzedmiotowioną nieformalną normą, która promuje kooperację między dwoma 
jednostkami lub większą ich liczbą. Więcej na ten temat: A. Rymsza, Klasyczne koncepcje 
kapitału społecznego, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Kapitał społeczny. Ekonomia społecz-
na, Warszawa 2007, s. 30–37; P. Bourdieu, Le Capital Social. Notes Provisoires, „Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales” 1980, nr 31; R. Putnam, Bowling Alone: the Collapse and 
Revival of American Community, New York 2001; J.S. Coleman, Social Capital in the Creation 
of Human Capital, „American Journal of Sociology” 1998, nr 94; F. Fukuyama, Social capital, 
civil society and development, „Third World Quarterly” 2000, nr 1.

60  Zob.: R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych 
Włoszech, Kraków 1995, s. 155 i nast.
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Prawidłowo funkcjonująca elita spełnia określoną rolę w ustroju demokra-
tycznym. Wielu naukowców zajmujących się zagadnieniem elit badało ją pod 
kątem funkcjonalności względem systemu społecznego, np. Karl Mannheim 
i Suzanne Keller. Ta ostatnia adaptowała do tego celu teorię systemów twórcy 
funkcjonalizmu socjologicznego Talcotta Parsonsa. Wyprowadziła z funkcji 
czterech podsystemów społecznych (osiągania celów, adaptacji, integracji 
i utrwalania wzorów) odpowiednie rodzaje elit: 1) polityczną, 2) gospodarczą, 
wojskową, naukową i dyplomatyczną, 3) fi lozofi czną, oświatową i religijną, 
4) artystyczną, sportową, rozrywkową i dziennikarską61. Zabieg ten spotkał 
się z krytyką niektórych badaczy: Bohdan Harasymiw podkreślał, że nie na-
leży ograniczać funkcji elit tylko do jednego aspektu, np. elity politycznej do 
osiągania celów62. 

Oprócz funkcji ogólnosystemowych elita pełni również funkcje szcze-
gółowe, charakterystyczne dla specyfi ki danego społeczeństwa, zróżni-
cowane ze względu na odmienność uwarunkowań kulturowych, ustrojo-
wych, demografi cznych i ekonomicznych. Wśród nich wyróżnić można 
m.in. funkcję kreacyjną, zarządzania, kontrolną, koordynacyjną, socjali-
zacyjną, ideowo-twórczą, edukacyjną, stabilizacyjną, mediacyjną, integra-
cyjną i regulacyjną63.

Funkcja kreacyjna polega na określeniu celów grupowych, motywowaniu 
i aktywizowaniu zasobów społecznych oraz inspirowaniu działań zbiorowych. 
Dokonuje się to w znacznym stopniu poza świadomym udziałem reszty spo-
łeczeństwa. Jak słusznie zauważa Joseph Schumpeter, obywatele „sami nie 
podnoszą problemów ani nie podejmują w swych sprawach decyzji”64. To elita 
formułuje kwestie, które mają być dla nich ważne oraz podejmuje decyzje 
mające daleko idące konsekwencje. Wiąże się z tym niebezpieczeństwo zu-
pełnego oderwania się działań elity od rzeczywistych potrzeb społeczeństwa. 
Funkcja zarządzania ogranicza się do zaplanowania, zorganizowania, koordy-
nowania oraz kontroli realizacji konkretnych działań politycznych. Na uwagę 
zasługuje etap planowania (przygotowania), w którym elita musi uwzględ-
nić długofalową perspektywę podejmowanych działań, ustalić strategie po-
lityczne skomponowane z określonych zadań i celów oraz przystosować do 
nich odpowiednie mechanizmy i instrumenty. Funkcja kontrolna elit jest wi-
doczna zwłaszcza z perspektywy trójpodziału władzy. Członkowie elity zaj-
mując różne stanowiska polityczne, tworzą odpowiednie jej segmenty (elita 

61  Zob.: S. Keller, Beyond the Ruling Class. Strategic Elites in Modern Society, New York 
1963. 

62  Szczegółowo na ten temat: B. Harasymiw, Political elite recruitment in the Soviet 
Union, London 1984, s. 7 i nast.

63  Por.: J. Nocoń, Elity polityczne…, dz. cyt., s. 98–110.
64  Zob.: J. Schumpeter, Kapitalizm…, dz. cyt., s. 330.
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parlamentarna, elita rządowa itd.), a powstały podział instytucjonalny wspie-
ra wzajemną kontrolę członków elity. Elita ma również wpływ na ordynację 
wyborczą, co pozwala jej kształtować zasady i kryteria selekcji kandydatów 
do własnego grona. Funkcja koordynacyjna elity dotyczy pracy określonych 
grup społecznych. Przejawia się w harmonizowaniu działań ze względu na 
fakt, że każda z nich ma swój partykularny interes. Zadaniem elity jest więc 
stworzenie warunków spokojnej koegzystencji i wymiany, co wiąże się z wy-
pracowaniem skutecznych kanałów przepływu informacji zarówno między 
elitą i resztą społeczeństwa, jak i wewnątrz elity. 

W odniesieniu do żywotnych interesów państwa, elita pełni funkcje socjaliza-
cyjną, ideowo-twórczą i edukacyjną. Pierwsza przejawia się w różnych formach 
oddziaływania polityków na świadomość polityczną obywateli (propaganda, 
agitacja, przemowy, apele, dyskusje). Funkcja ideotwórcza (ideologiczna) po-
lega na kreowaniu pozytywnego nastawienia oraz wzorów postaw i zachowań 
funkcjonalnych względem władzy. Funkcja edukacyjna polega zaś na szerzeniu 
wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie życia publicznego65. 

Elita istotnie wpływa na kształt systemu aksjologicznego i kultury społecz-
nej, zatem jej funkcja ideowo-twórcza polega na kształtowaniu nowych idei, 
wizji ładu i porządku społecznego, wartości, celów i strategii politycznych. 
Dzięki dysponowanym środkom i zasobom, elita może skutecznie upowszech-
niać pożądane idee i wartości, kształtując w znacznym stopniu opinię publicz-
ną. Potrzebuje ona bowiem społecznej akceptacji dla wyrażanych przez siebie 
celów i dążeń, stąd jej działania służą także integracji i identyfi kacji. Umacnia-
nie ideowej tożsamości społeczeństwa sprzyja kolejnym funkcjom elity: stabi-
lizacyjnej, mediacyjnej i integracyjnej. Realizują się one poprzez moderowanie 
stosunków między różnymi podmiotami społecznymi, które mają odmienne 
interesy względem tempa, kierunku i zakresu zmian społecznych. Elita musi 
zatem nie tylko wyznaczać ogólne cele i wartości, ale także podjąć konkret-
ne wyzwania (np. mediacji między skonfl iktowanymi grupami), integrować 
społeczeństwo oraz zapobiegać destabilizacji czy też dominacji którejś z grup. 
Funkcja regulacyjna dotyczy dystrybucji dóbr i podejmowania decyzji. Jest to 
funkcja niezwykle ważna, jeśli nie najistotniejsza. Wśród sprzecznych, często 
antagonistycznych dążeń i interesów, elita powinna dążyć do wypracowania 
optymalnych rozwiązań, którymi usatysfakcjonowana będzie jak największa 

65  Funkcja edukacyjna elity względem systemu społecznego może być rozumiana szerzej, 
jako podnoszenie poziomu wiedzy, wdrażanie nowych rozwiązań i umiejętności w społeczeń-
stwie. Zdaniem J. Sztumskiego, „elity wiedzy nie zagrażały dotąd żadnemu systemowi społecz-
nemu i nie są też niebezpieczne dla demokracji. A w czasach kolejnych rewolucji naukowo-tech-
nicznych to one właśnie decydują o postępie cywilizacyjnym i społecznym, który sprzyja także 
rozwojowi demokracji”. J. Sztumski, Elity i ich miejsce…, dz. cyt., s. 178. Więcej na ten temat: 
O. Gabriel, B. Neuss, G. Rüther, Koniunktur der Köpfe? Eliten in der moderne Wissensgesells-
chaft, Dusseldorf 2004.
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część społeczeństwa. Elity decydują bowiem o sposobach i zasadach inwesto-
wania dóbr społecznych – materialnych i niematerialnych. Dzięki społecznej 
akceptacji dla wyznaczonych przez elitę priorytetów zarówno dystrybucja, jak 
i inwestycja mogą się dokonywać bez niepotrzebnych wstrząsów i buntów spo-
łecznych, w ramach istniejącego społecznego konsensu.

Zaprezentowany model funkcjonowania elity we współczesnych demokra-
cjach zachodnich natrafi a w praktyce na poważne przeszkody. Od załamania 
się podziału dwubiegunowego daje się zaobserwować kryzys władzy i przy-
wództwa politycznego na świecie. W literaturze naukowej pojawia się teza, 
że kryzys spowodowany jest m.in. zmianą natury samej władzy66, wynikają-
cą z zachodzących procesów globalnych67. Według Tadeusza Bodio „logika 
globalizacji desakralizuje władzę polityczną, zawęża jej pole oddziaływania, 
ogranicza autonomię i moc sprawczą. Tworzy alternatywne centra władzy, 
uzbraja je w coraz bardziej efektywne instrumenty oddziaływania na organi-
zację i zarządzanie ludźmi, zasobami gospodarczymi, ekologicznymi”68.

Zdaniem Francisa Fukuyamy nowym wyzwaniem dla tradycyjnie pojmo-
wanego modelu władzy zhierarchizowanej będzie tzw. władza sieci69. Ko-
rzystając ze zdobyczy nowych technologii komunikacyjnych, preferuje ona 
nieformalne zależności, powiązania i samoorganizujące się struktury. Choć 
przekracza granice państw, nie jest w stanie całkowicie zastąpić tradycyjnej 
władzy hierarchicznej, lecz coraz silniej splata się ze strukturami władzy for-
malnej i oddziałuje na nie. Władza sieci może mieć swoje dobre jak i złe stro-
ny: wpływać na wzrost aktywności obywatelskiej i prawidłowe funkcjono-

66  Jadwiga Staniszkis tak interpretuje zaistniałą zmianę: „ukryty spektakl panowania 
rozgrywa się w polu wyznaczanym przez wzajemne relacje czterech jego aspektów: władzy, 
sterowności, zarządzania i rządzenia. Władza to zdolność «stania się przyczyną». Inaczej – 
zdolność wejścia z innymi w «relację konieczną» i skierowania ich zachowań w pożądaną stro-
nę. […] Sterowność to zdolność osiągania założonych celów. Inaczej – władza systemu nad 
samym sobą. […] Zarządzanie to egzekwowanie zachowań zgodnych z przyjętymi regułami 
gry. […] Rządzenie to ustalenie reguł (praw), egzekwowanych później w toku zarządzania, 
oraz formułowanie celów, którym owe reguły mają służyć. […] Postkomunistyczne «rządze-
nie», niezdolne do «spowodowania różnicy», «stania się przyczyną», przekształciło się bowiem 
w «zarządzanie», egzekwujące reguły narzucone przez globalną logikę”. J. Staniszkis, O wła-
dzy i bezsilności, Kraków 2006, s. 17–19. Przyczyny kryzysu fi nansowego w 1998 r. Staniszkis 
interpretuje następująco: „Kryzysy ekonomiczne we współczesnym świecie polegają bowiem 
nie tyle na przekroczeniu przez jedną zmienną wartości krytycznej, ile na wadliwych relacjach 
wewnątrz wiązki zmiennych. Relacje te na przykład wzmacniają i funkcjonalizują patologie, 
zamiast kompensować je czy redukować”. Tamże, s. 35–36.

67  Jak zauważa Tadeusz Bodio, problemem może pozostawać niedostateczne uświadomienie 
sobie tego zagrożenia przez obecne elity, co doprowadza w rezultacie do niepodjęcia odpowied-
nich wysiłków w celu udoskonalenia mechanizmów rekrutacji i funkcjonowania elit. Więcej na 
ten temat: T. Bodio, Władza i transformacja, „Rocznik Nauk Politycznych” 2004, nr 7. 

68  Tamże. 
69  Zob.: F. Fukuyama, Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku, Warszawa 2000.
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wanie społeczeństwa obywatelskiego lub prowadzić do rozrostu klientelizmu 
i korupcji70. 

Jadwiga Staniszkis interpretuje władzę sieci następująco: „Władza dziś 
[…] nie łączy się z atrybutami elementów, ale ze strukturą systemu jako cało-
ści; z jakością powiązań między elementami i ze sposobem, w jaki te elemen-
ty postrzegają i komunikują problemy. Co więcej, decydujące są tu powiąza-
nia poziome, a nie pionowe. […] W systemach sieciowych rządzi się poprzez 
próby modyfi kowania (metodą negocjacji) założeń wyznaczających logikę 
działania poszczególnych pajęczyn, które nie podlegają już wprost ośrodkom 
władzy administracyjnej i politycznej. Kontroluje się wcale nie wtedy, gdy 
wszędzie ma się swoich ludzi, ale kiedy potrafi  się zmodyfi kować, w interesie 
kraju, algorytmy decyzyjne w poszczególnych pajęczynach”71.

Postępująca globalizacja skłania również do pytania o wymiar narodowy 
elity72. Harley Balzer zauważa, że „globalizacja prowadzi wiele reżimów do 
jednoczesnego sprzyjania i ograniczania kulturalnej i politycznej różnorodno-
ści. Coraz bardziej elity zdają się rozumieć, że globalne powiązania ekono-
miczne i informacyjne czynią niemożliwym rządzenie złożonymi społecznoś-
ciami poprzez monolityczną strukturę”73. 

Wielu naukowców z zainteresowaniem przypatruje się formowaniu się 
elity ponadnarodowej (np. w ramach Unii Europejskiej). Zakładają oni, że 
dzięki ścisłej współpracy ponadnarodowej (np. w Komisji Europejskiej czy 
Parlamencie Europejskim) uda się stopniowo wykształcić z elit narodowych 
części, które będą stawiały interes wspólnotowy ponad partykularny inte-
res narodowy74. Wykrystalizowanie się elity europejskiej, reprezentującej 
wszystkich obywateli UE, w której tożsamość europejska będzie równie silna 
jak narodowa, wydaje się celem jeszcze długo nieosiągalnym.

W poszukiwaniu idealnego rozwiązania
Próba naszkicowania ram teoretycznych, pomocnych w analizie elity po-

radzieckiej, jest trudnym zadaniem. Już samo używanie terminu „elita” jest 

70  Tamże.
71  J. Staniszkis, O władzy…, dz. cyt., s. 13.
72  Zob.: J. Ogwin, Fragmentation in the Age of Globalism, New York 1997.
73  H. Balzer, Managed pluralism: Vladimir Putin’s Emerging Regime, „Post-Soviet Affa-

irs” 2003, vol. 19, nr 3, s. 198.
74  Por.: T. Faas, Why Do MEPs Defect? An Analysis of Party Group Cohesion in the 5th 

European Parliament, „European Integration online Papers” 2002, vol. 6, nr 2; B. Steunenberg, 
J.J. Thomassen, The European Parliament. Moving Toward Democracy in the EU, Lanham 
2003; S. Hix, A. Noury, G. Roland, Democratic Politics in the European Parliament, Cambrid-
ge 2006; J. Ćwiek-Karpowicz, P. Kaźmierkiewicz, M. Pucyk, Polscy posłowie do Parlamentu 
Europejskiego. Aktywność i wpływ na krajową scenę polityczną, Warszawa 2007, s. 60–61.
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zdaniem niektórych badaczy nieuzasadnione, głównie ze względu na problemy 
z pluralizmem politycznym w Rosji i innych państwach byłego ZSRR oraz re-
prezentowaniem społeczeństwa przed władzą. Elity poradzieckie z trudem moż-
na przyporządkować do którejś z typologii elit wypracowanych przez zachod-
nich badaczy. Podstawowym problemem jest silne zintegrowanie tychże elit 
wokół niepisanych zasad gry politycznej, przy jednoczesnym pluralistycznym 
układzie instytucjonalnym i stosunkowo otwartej rekrutacji. Zdaniem Johna Hi-
gleya i Davida Lane’a taka elita powinna być charakterystyczna dla skonsolido-
wanych systemów demokratycznych (reprezentatywnych) bądź – w przypadku 
jednolitego układu instytucjonalnego i zamkniętej rekrutacji – dla ustrojów to-
talitarnych. Dzisiejsza Rosja i pozostałe państwa poradzieckie nie wpisują się 
w żaden z powyższych wariantów: nie są ani skonsolidowanymi demokracjami 
(za wyjątkiem państw bałtyckich), ani państwami totalitarnymi.

Przedstawiciele tychże elit nie biorą udziału w procesie tworzenia się po-
nadnarodowej elity europejskiej75 i z trudem włączają się w procesy globaliza-
cyjne76. Struktury władzy są silnie scentralizowane i zhierarchizowane, zależne 
bardziej od relacji personalnych niż obowiązujących zasad i reguł gry politycz-
nej. Dominują w nich powiązania pionowe, a nie poziome, co pociąga za sobą 
fakt, że nie występuje zjawisko tzw. władzy sieci znane na Zachodzie.

Zaprezentowane pojęcia i koncepcje naukowe opracowane na gruncie za-
chodnich doświadczeń okazują się nieprzystawalne do rzeczywistości pora-
dzieckiej. Brakuje dokładnego wytłumaczenia, jaki był specyfi czny charakter 
tamtejszej transformacji ustrojowej oraz jaką rolę odegrała w niej elita. Wyda-
je się, że na obecnych elitach, przede wszystkich w Rosji, najsilniejsze piętno 
odcisnęło dziedzictwo nomenklaturowe. Nowe ramy konceptualne potrzebne 
do przeprowadzenia analizy powinny zatem przede wszystkim uwzględniać 
logikę procesów, jakie dokonywały się wewnątrz radzieckiej nomenklatury 
partyjno-państwowej.

75  Spowodowane jest to głównie brakiem rzeczywistej integracji w wymiarze instytucjo-
nalnym i społecznym między Rosją i Unią Europejską oraz brakiem zrozumienia między eli-
tami państw UE i Rosji. Zob.: S. Karaganow, Ewropiejskaja stratiegija Rossii: nowyj start, 
„Rossija w globalnoj politikie” 2005, t. 3, nr 2; T. Bordaczow, Rosja i niespokojna Europa. 
O kryzysie wzajemnych stosunków, „Fakt – Europa”, 15 marca 2006; Rosja nie chce euro-
peizacji – twierdzi Siergiej Jastrzembski, specjalny przedstawiciel prezydenta FR ds. rozwoju 
stosunków z UE, „Fakt – Europa”, 15 marca 2006. Szerzej na ten temat: J. Ćwiek-Karpowicz, 
Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 17 i nast.

76  Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na słowa Aleksandra Lipatowa, że „[Rosja] musi 
kolejny raz dostosować się do ogólnocywilizacyjnego wyzwania. To zaś wymaga uświado-
mienia sobie końca własnej historii imperialnej i – co jest z tym związane – obalenia mesjani-
stycznych mitów o własnym posłannictwie oraz pokutującej od czasów romantyzmu po dziś 
dzień idei wyjątkowości Rosji i wynikającej stąd ideologii własnej, niepowtarzalnej drogi poza 
zgniłym Zachodem”. Zob.: A. Lipatow, Rosja wobec wyzwania globalizacji, [w:] R. Bäcker, 
J. Sobczak (red.), Europejska myśl polityczna wobec globalizacji, Łódź 2005. 
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Dlaczego stawiamy na liderów? 
Rzecz o decyzjach wyborczych 
Polaków

Wstęp

U dział w wyborach oraz podejmowanie decyzji, na kogo głosować, 
wciąż jest przedmiotem refl eksji naukowych. Rezultaty poszczegól-

nych wyborów skłaniają badaczy do pogłębionego eksplorowania problema-
tyki procesu podejmowania decyzji wyborczych. Charakterystyka sytuacji, 
w jakiej odbywają się wybory, eksponowana w publicznym dyskursie, jak 
również charakterystyka podmiotów politycznych biorących udział w ry-
walizacji wyborczej wpływają na to, jaki procent obywateli weźmie udział 
w wyborach oraz na kogo odda swój głos. Ogólnie więc rzecz ujmując, sy-
tuacja wyborcza ma związek z deklarowaną chęcią głosowania, a następnie 
z samym aktem wyborczym. Analiza motywacji udziału w wyborach z per-
spektywy cech sytuacji wyborczej stanowi interesujący aspekt badania za-
chowań wyborczych. 

Tak zarysowana tematyka wydaje się dość rozległa i wychodząca poza 
ramy jednego artykułu naukowego. Stąd decyzja autorki, aby podjąć roz-
ważania z innej perspektywy, która zakłada, że punktem odniesienia oraz 
obiektem oceny i podmiotem decyzji są liderzy polityczni. Innymi słowy, 
refl eksji naukowej zostanie poddana problematyka koncentracji wyborców 
na indywidualnych aktorach politycznych oraz powody tego stanu rzeczy. 
Ponadto, celem artykułu jest podjęcie rozważań na temat czynników kształ-
tujących relacje polityk – wyborca. Czynniki te zostaną wyodrębnione i scha-
rakteryzowane.
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Dlaczego liderzy?
Ostatnie lata przyniosły liczne zmiany w obrębie polityki jako praktyki 

politycznej. Można zauważyć, że polityka jest mediatyzowana, co oznacza 
istotny udział mediów oraz narzucenie systemowi politycznemu logiki i reguł 
działania mediów1. Mediatyzacja polityki jest więc zjawiskiem nieuchronnym, 
podstawowym bowiem źródłem informacji o polityce są media – tradycyjne 
i nowe. Politycy starają się o medialną legitymizację swojej aktywności, stąd 
ich niemal permanentna widoczność w mediach.

Polityka doświadcza też – podobnie jak inne obszary życia społecznego – 
celebrytyzacji. Zjawisko to oznacza, że politycy poprzez eksponowanie siebie 
w mediach nie tylko w rolach stricte politycznych (decydenci, legislatorzy), 
lecz często również w prywatnych (mężowie, ojcowie, sportowcy), w istocie 
stają się celebrytami pełniącymi role polityczne2. Przewaga ekspozycji pry-
watności jest tutaj znacząca. Można zobaczyć/posłuchać polityków, którzy 
swoją obecnością zaszczycają przedsięwzięcia niemające związku ze sferą 
polityki, będące natomiast masowymi imprezami sportowymi czy też związa-
nymi z kulturą popularną. Zatem politycy są obecni w przestrzeni publicznej 
tak jak inni celebryci.

Stosunkowo nowym zjawiskiem w obrębie polityki jest jej tabloidyzacja. 
Polega na przedstawianiu polityki poprzez treści i formę łatwe do przetwo-
rzenia dla tzw. zwykłego człowieka. Odwoływanie się do emocji, sensacyjne 
ujęcie rzeczywistości, a także różnego rodzaju uproszczenia – to podstawowe 
cechy tabloidyzacji3. O popularności tabloidów świadczy choćby ich czy-
telnictwo, daleko wyższe w porównaniu z dziennikami opinii. W  każdym 
numerze tabloidu jest poruszana tematyka polityczna. Zwłaszcza w okresie 
kampanii wyborczej.

Wymienione zjawiska mają wspólny mianownik – koncentrują uwagę od-
biorów na indywidualnych aktorach politycznych. Wyborcy otrzymują szansę 
pozyskania informacji nie tyle o programach, projektach różnych rozwiązań, 
ile o samych politykach, ich stylu życia, poglądach na różne, niekoniecznie 
polityczne kwestie. Gdyby nawet pominąć ów fakt, to i tak nieuniknione jest 

1  Z. Oniszczuk, Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych 
relacji, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 4.

2  Szerzej: K. Marcinkiewicz, Skutki mediatyzacji i celebrytyzacji w mediach i w społeczeństwie, 
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/148448/marcinkiewicz_skutki_mediatyzacji_i_
celebrytyzacji_w_mediach_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 20.03.2021]; T. Olczyk, 
Celebrytyzacja polityki w oczach wyborców, „Political Preferences” 2014, nr 8.

3  B. Hordecki, D. Piontek, Tabloidyzacja czy tabloidyzacje programów informacyjnych? (Fak-
ty TVN i Wiadomości TVP), https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/7438/1/B.%20
Hordecki%2C%20D.%20Piontek.pdf [dostęp: 20.03.2021]. 
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czy wręcz naturalne wykorzystywanie indywidualnych aktorów politycz-
nych do promowania partii politycznych, ich idei, wartości czy konkretnych 
programów. Innymi słowy, polityka przemawia i uobecnia się poprzez ak-
tywność polityków, na ogół liderów swoich partii. Polityka poprzez twarze 
swoich liderów jest bliżej wyborców; polityka z twarzą jest dla wyborców 
bardziej przystępna. Jakkolwiek byśmy nie oceniali tego zjawiska – negowali 
je, krytykowali jego redukujące poznawczo funkcje, to tak czy inaczej jest 
ono obecne w praktyce politycznej oraz w refl eksji naukowej. Właśnie w owej 
refl eksji popularna stała się kategoria personalizacji polityki. Rozumiem ten 
termin jako opisujący nie tylko samą ekspozycję liderów partii politycznych 
w przestrzeni publicznej, ale też dominację pewnego sposobu myślenia o lide-
rach i ich dyspozycjach intelektualno-psychologicznych. Innymi słowy, per-
sonalizacja oznacza, że w wyjaśnianiu zjawisk politycznych przeceniane są 
cechy osobiste polityka, jego intelekt, osobowość, charakter, a niedoceniane 
są mechanizmy polityki. To właśnie liderom politycznym przypisuje się efek-
ty polityki, pomijając niejako działanie instytucji, znaczenie procesu legisla-
cyjnego czy wspomnianych już mechanizmów polityki. Personalizacja jest 
więc wyjaśnianiem zjawisk zachodzących w jej obrębie poprzez odwołanie 
się do indywidualnych właściwości działających w niej polityków. Inaczej 
rzecz ujmując, przyjmuje się, że to nie system polityczny ani cechy sytuacji 
wewnętrznej czy geopolitycznej wpływają na sferę polityki. Wpływ ten mają 
liderzy partyjni, głowy państw, premierzy. Jakość polityki zależy od cech 
osobowości, motywacji, intencji, postaw, myślenia polityków – zatem od ich 
wewnętrznych dyspozycji. Prof. Janusz Reykowski ilustrując to zjawisko, po-
daje przykład konfl iktu między Stanami Zjednoczonymi a Irakiem. Konfl ikt 
ten można wyjaśniać w kategoriach personalnych – upór Saddama Husajna, 
dążenie Billa Clintona do odwrócenia uwagi od jego osobistych kłopotów, 
lub też w kategoriach, nazwijmy to, obiektywnych – interesy USA na Bliskim 
Wschodzie, zagrożenie militarne w tym rejonie4. Przykład ten pokazuje, że 
wyjaśnianie polityki i jej rozumienie jest prostsze, gdy odwołujemy się do 
ludzi oraz ich cech. Nie bez znaczenia jest tutaj zjawisko wyrazistości spo-
strzeżeniowej, co oznacza, że ludzie są dla nas tacy, jak ich widzimy. Liderów 
politycznych widzimy w mediach. 

Można w trybie konkluzji zauważyć, że permanentna obecność polityków 
w mediach, zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej, musi mieć swoje impli-
kacje w postaci zainteresowania wyborców tymi politykami. Dlaczego tak się 
dzieje, jak wyjaśnić ekspansję liderów w przestrzeni politycznej? 

4  J. Reykowski, Myślenie polityczne, [w:] K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii 
politycznej, Poznań 2002, s. 124.
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Wybory jako przejaw aktywności wyborców
Zacząć wypada on zarysowania tła, kontekstu, a ten stanowi sytuacja wy-

borcza. Udział w wyborach jest najbardziej popularną formą uczestnictwa po-
litycznego. Psychologowie polityczni zauważają, że jest to jednak najniższy 
poziom zaangażowania politycznego. Jednocześnie trzeba podkreślić, że ów 
udział nakazuje norma społeczna, jaką jest aktywność. Państwo demokratycz-
ne sprzyja tej aktywności, wspierając różne jej formy i przejawy. Jak wskazuje 
jednak doświadczenie, mimo owego wsparcia obywatele częstokroć pozostają 
w domach, uzasadniając to różnymi, czasami błahymi powodami5. Należy 
przy tym podkreślić, że uczestnictwo w wyborach jest co prawda aktem indy-
widualnej decyzji jednostki, ale niemal każde społeczne zachowanie wynika 
z szerszego sytuacyjnego uwarunkowania. Istnieją trzy grupy uwarunkowań 
decyzji wyborczych, a mianowicie: 1) tradycje kulturowe, historyczne i spo-
łeczne, 2) cechy sytuacji wyborczej, 3) społeczno-demografi czne oraz psycho-
logiczne cechy jednostek. Oznacza to, że w państwach wykształciły się róż-
ne kultury partycypacji politycznej – kultura aktywności i kultura bierności. 
W przypadku Polski można zauważyć, że ocena ważności wyborów istotnie 
wpływa na frekwencję, czego przykładem był jej wysoki poziom w 1989 roku 
(62,7%) oraz w ostatnich wyborach w 2019 (61,7%) i 2020 roku (64,5%).

Wybory stanowią swoistą formę kontroli władzy. Regularnie, co kilka lat, 
wyborcy decydują, kto ma być ich przedstawicielem i dbać o ich interesy. 
Elekcja jest również czynnikiem stabilizującym demokrację, zapobiega po-
jawianiu się i rozprzestrzenianiu potencjalnych patologii związanych z dłu-
gotrwałym sprawowaniem władzy. Regularność wyborów prowadzi czasami 
do swoistej inercji politycznej ze względu na fakt, iż politycy powstrzymują 
się od wprowadzania niepopularnych reform z obawy o utratę władzy w ko-
lejnych wyborach. W kontekście tym demokracja jawi się więc jako zinstytu-
cjonalizowana niepewność. Nie wiadomo bowiem, kto będzie rządził po wy-
borach. Władza może się znaleźć w rękach populistów i demagogów, którzy 
mogą ograniczać wolności demokratyczne. Z drugiej jednak strony przyjęcie 
wyników wyborów takich, jakimi są, jest podstawową regułą, której prze-
strzeganie pozwala zachować demokrację. 

Wybory są różnie wartościowane. Wydaje się, że proces szacowania war-
tości udziału w wyborach i wyborów jako takich jest złożony w tym sensie, 
że wpływa na nie wiele elementów jednocześnie. Wymienić tu trzeba postrze-
ganie wartości demokracji jako systemu politycznego, docenianie własnej ak-
tywności i sprawczości politycznej, atrakcyjność zarówno podmiotów rywali-
zujących o władzę, jak i indywidualnych aktorów politycznych.

5  K. Skarżyńska, Aktywność i bierność wyborcza, [w:] K. Skarżyńska (red.), Podstawy 
psychologii…, dz. cyt., s. 44–46.
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Z jakich zatem powodów diagnozuje się znaczenie indywidualnych akto-
rów politycznych, ich cech intelektu, osobowości, nierzadko wyglądu w sytu-
acji, gdy dokonane wybory mogą mieć systemowe konsekwencje? Jak to się 
dzieje, że wybór uruchamiany poprzez psychologiczne mechanizmy (ocena 
osobowości) może prowadzić do politycznych rezultatów: ciągłości vs. zmia-
ny w zakresie funkcjonowania sytemu politycznego? Wyjaśnienia udziela je-
den z trzech paradygmatów zachowań wyborczych – paradygmat psychologii 
społecznej akcentujący znaczenie liderów i identyfi kowania się z nimi i repre-
zentowanymi przez nich formacjami politycznymi 

Wyjaśnienia naukowe – paradygmat identyfi kacji 
partyjnej (uspołecznionej jednostki)

Paradygmat ten wywodzi się z twierdzeń psychologii społecznej, które 
odnoszą się do relacji jednostka – społeczeństwo oraz analizują ich wzajem-
ny wpływ. Ten wpływ skutkuje ukształtowaniem się poczucia przywiązania 
i przynależności do określonej formacji politycznej. Za ten fakt odpowiedzial-
ne są procesy psychiczne związane z podejmowaniem decyzji wyborczych. 
O zachowaniach wyborczych decyduje identyfi kowanie się z partią politycz-
ną, a ta identyfi kacja staje się częścią tożsamości jednostki. Można więc przy-
jąć, że z tego powodu jest względnie trwała. Ustosunkowanie się wyborcy 
do poszczególnych kandydatów, budowanie relacji między nimi – to istotne 
czynniki wzmacniające identyfi kację partyjną6. Siła tego ustosunkowania 
sprzyja stabilności identyfi kacji partyjnej, np. obecność partii w kolejnych 
wyborach, czytelny i dobrze wyartykułowany program. Nie bez znaczenia jest 
również aktywność medialna polegająca na uczestnictwie w debacie publicz-
nej, zaznaczaniu własnego stanowiska w różnych kwestiach. W omawianym 
modelu zachowań wyborczych podkreśla się, że identyfi kacja jest „realizowa-
na” w trzech wymiarach7: 

–  programowym (przywiązanie do programu), 
–  personalnym (stosunek do kandydatów),
–  partyjnym (przywiązanie do partii politycznych).

Jeśli przyjąć, że fundamentem identyfi kacji jest więź z partią polityczną, 
a takie rozumienie proponują twórcy modelu uspołecznionej jednostki, to 
należy się zastanowić nad czynnikami podtrzymującymi lub utrudniającymi 
ową więź. Badania, których autorami są naukowcy z Uniwersytetu Kalifor-

6  K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005, 
s. 233–238.

7  W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk, 
2005, s. 62.
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nijskiego Russell J. Dalton i Martin P. Wattenberg8, wskazują na zanik więzi 
partyjnej we współczesnych demokracjach, w miejsce której pojawia się 
głosowanie na konkretnego kandydata, czasami niezależnie od tego, jaką 
partię on reprezentuje. Afektywny charakter tej więzi sprzyja jej persona-
lizowaniu w tym sensie, że łatwiej wytworzyć i utrzymać więź personalną 
niż zbiorową. 

Interesujące jest zatem pytanie o czynniki budujące i podtrzymujące tę 
więź. Być może jest to kilka determinant, zespolonych ze sobą w mniej lub 
bardziej spójną całość. Mogą mieć one zróżnicowany charakter, tj. wywodzić 
się z ideologii, socjalizacji, niemniej jednak podążanie tropem „afektywnym” 
wydaje się „kuszące” poznawczo. Trop ten wiedzie nie tyle ku dostrzeganiu 
roli emocji w kształtowaniu poparcia wyborczego, ile ku osobowości polity-
ków, sposobom jej percepcji i porównaniom z cechami osobowościowymi 
wyborców. Emocje będą tu odgrywały ważną rolę, choć wybór polityczny nie 
będzie się do nich ograniczał. 

Więź personalna polityk – wyborca
Wojciech Cwalina w wywiadzie udzielonym „Polityce” w 2005 roku 

zwrócił uwagę na kilka kwestii, które można potraktować jako wyjaśniają-
ce znaczenie liderów i ich cech w kształtowaniu tej więzi. Autor zaznacza, 
że jednym z warunków kształtowania tej więzi jest postrzeganie polityka 
jako przywódcy. To z kolei skutkuje zdolnością tegoż do wywierania wpły-
wu, który powoduje, że ludzie z własnej woli ulegają władzy lidera. „Taka 
uprzywilejowana pozycja może wynikać z trzech czynników. Po pierwsze – 
z popularności lidera. Jednak sama popularność nie gwarantuje podążania za 
nim, a jedynie chęć bycia z nim. Tym samym nie zabezpiecza przed dezer-
cją w sprzyjających okolicznościach. Po drugie – naśladowania przywódcy. 
Przejawia się to w imitowaniu jego zachowania (np. fi zycznego upodabniania 
się czy posługiwania tymi samymi powiedzeniami). Po trzecie – koniecznym 
elementem przywództwa jest podążanie za przykładem i poleceniami wodza. 
Dopiero osiągnięcie przez lidera tego trzeciego etapu, gdy jest on jednocześ-
nie popularny i naśladowany, zbliża lidera do charyzmy”9. 

Budowanie relacji warunkowane jest również innymi czynnikami. Wy-
borcy odpowiadają sobie na pytania: kim jest „mój” lider, jaki jest i w jakim 
stopniu jest do mnie podobny? Czy można mu ufać?

8  Zob.: R.J. Dalton, M.P. Wattenberg (red.), Parties without Partisans. Political Change 
in Advanced Industrial Democracies, Oxford 2000. 

9  W. Cwalina, Źródła pożądania władzy, 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/150133,1,zrodla-pozadania-wla-

dzy.read [dostęp: 20.03.2021].
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Odpowiedź na pierwsze pytanie może być konstruowana poprzez znajo-
mość danych biografi cznych. Polityczny życiorys lidera niewątpliwie odgry-
wa istotną rolę w ich uzyskiwaniu. Jest w nim bowiem informacja m.in. o do-
świadczeniu, wykształceniu, wieku i zawodzie. Te formalne cechy nie są jednak 
wystarczające dla ukształtowania i podtrzymywania więzi. Psycholog amery-
kański Gordon W. Allport używając pojęcia osobowości dojrzałej, wskazywał 
na trop, który mógł być użyteczny w odniesieniu do osobowości politycznej. 
Wyodrębnił kilka kryteriów wyróżniania takiej osobowości. Życie dojrzałej 
osoby nie może się ograniczać tylko do zbioru czynności ściśle związanych 
z jej własnymi potrzebami i obowiązkami. Powinna umieć brać udział w szer-
szym zakresie działań, mieć rozległe zainteresowania i cieszyć się nimi, co 
oznacza poszerzanie własnej osobowości. Serdeczny kontakt z innymi ludźmi 
oznacza zdolność do utrzymywania głębokich, intymnych kontaktów z nie-
którymi ludźmi i – z drugiej strony – zdolność utrzymywania bliskich kon-
taktów, które nie łamią indywidualności i nie dążą do podporządkowania so-
bie innych10. Kolejnymi cechami charakterystycznymi wymienionymi przez 
G.W. Allporta są: wysoka tolerancja na frustrację, panowanie nad własnymi 
popędami, brak nadmiernej reakcji na bodźce rodzące lęk, akceptacja swoich 
słabości i porażek bez poczucia klęski, równowaga emocjonalna wypływają-
ca z poczucia bezpieczeństwa psychicznego. Następnymi kryteriami dojrzałej 
osobowości są realistyczny stosunek do życia i kierowanie się uzdolnieniami. 
Chodzi tu m.in. o widzenie spraw i ludzi we właściwych proporcjach. Jest 
to umiejętność ujmowania problemów z wielu różnych punktów widzenia, 
a – co za tym idzie – rozumienia ludzi, którzy mają odmienne przekonania 
i poglądy. W literaturze przedmiotu taka zdolność nazywana jest decentracją 
interpersonalną i jest podstawą do kształtowania myślenia demokratycznego, 
które należy traktować jako zdolność do akceptacji różnicy, a zarazem jest 
przeciwieństwem egocentryzmu poznawczego11. Kolejne kryterium to umie-
jętność obiektywizacji siebie – wygląd i poczucie humoru. Obiektywizacja 
polega na dobrym poznaniu samego siebie: odróżnianiu cech, które – jak nam 
się wydaje – mamy, od cech, które faktycznie mamy, i od tych, które inni 
sądzą, że mamy. Poczucie humoru oznacza nie tylko zdolność znajdowania 
radości i powodu do uśmiechu w zwyczajnych sprawach, lecz także zdolność 
zachowywania pozytywnego stosunku do samego siebie i osób najbliższych, 
kochanych, przy jednoczesnym dostrzeganiu u siebie i u nich niekonsekwencji 
i absurdów. Ostatnim kryterium dojrzałej osobowości jest posiadanie integra-
cyjnej fi lozofi i życia, nadającej celowość i znaczenie wszystkiemu, co robimy. 
Jednym ze źródeł takiej fi lozofi i może być, według G.W. Allporta, religia12. 

10  Tamże.
11  J. Reykowski, Myślenie polityczne…, dz. cyt., s. 127. 
12  G.W. Allport, Osobowość i religia, Warszawa 1988.
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Dojrzały człowiek jest zatem zdolny do ograniczania swoich egoistycznych 
skłonności oraz do rozumienia potrzeb innych ludzi. Innym aspektem dojrza-
łej osobowości jest wypracowanie własnej hierarchii wartości.

Z perspektywy teorii G.W. Allporta – jak podkreśla W. Cwalina – polityk, 
który będzie miał dojrzałą osobowość, ma większe naturalne szanse stać się 
prawdziwym charyzmatycznym przywódcą. Jak jednak podkreśla G.W. Allport, 
aby taką osobowość wypracować, potrzeba dużo wysiłku i czasu. Większość 
współczesnych polityków taki wysiłek uznaje za coś zbędnego. Raczej wy-
znają pogląd, że zamiast pracować nad sobą, łatwiej jest popracować nad wy-
borcami. W związku z tym ich wejście do polityki ma zupełnie inne podstawy 
niż ekspansja dojrzałej osobowości13. Kwestia dotycząca znaczenia dojrzałej 
osobowości polityka w budowaniu relacji z wyborcami wymaga pogłębionej 
refl eksji i nie należy z niej rezygnować w obliczu dominacji innych właś-
ciwości czy cech osobowości. Trzeba podkreślić znaczenie takiej osobowo-
ści w budowaniu zaufania społecznego, które należy traktować jako kolejny 
czynnik w kształtowaniu relacji polityk – wyborca.

Zaufanie jest terminem socjologicznym mającym niezwykłą użytecz-
ność w badaniach politologicznych, w ramach których dokonywane są próby 
diagnozy poziomu zaufania społeczeństwa do polityków, a nie do partii czy 
programów. Ponownie mamy tu więc odniesienie do indywidualnych cech 
polityka, które pozwalają na zaufanie lub nieufność wobec niego. Prof. Piotr 
Sztompka postrzega zaufanie jako istniejące we wszystkich aspektach życia 
społecznego i pozwalające na budowanie trwałych relacji społecznych. Bez 
zaufania ludzie są ostrożni, bierni, przestają wierzyć w skuteczność jakichkol-
wiek działań14. W tym rozumieniu zaufanie jest postawą deklarowaną wobec 
polityków. 

Ocena poszczególnych liderów politycznych pod kątem zaufania jest pre-
dyktorem poparcia wyborczego, choć trzeba zaznaczyć, że wysokie wskaź-
niki zaufania nie zawsze przekładają się na sukces wyborczy. Taka sytuacja 
wystąpiła w okresie wyborów prezydenckich w 2015 roku, kiedy to prezydent 
Bronisław Komorowski cieszył się wysokim zaufaniem, co nie przełożyło się 
na sukces wyborczy, ale pozwoliło na uzyskanie porównywalnego ze zwy-
cięzcą wyborów wyniku15. 

Politycy rywalizują o zaufanie wyborców nie tylko w okresie kampanii 
wyborczej. Publikowane przez ośrodki demoskopijne rankingi zaufania do 

13  W. Cwalina, Źródła pożądania…, dz. cyt.
14  P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 12.
15  W kwietniu 2015 r. zaufanie do prezydenta Bronisława Komorowskiego deklarowało 

67% respondentów („Komunikaty z badań CBOS” 2015, nr 58); w drugiej turze były prezydent 
uzyskał poparcie 48,45%, a Andrzej Duda 51,55%, https://prezydent2015.pkw.gov.pl/ [dostęp: 
20.03.2021].
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polityków stanowią swoistą ocenę – aprobatę vs. dezaprobatę dla ich dzia-
łań, a także są elementem podtrzymywania vs. osłabiania więzi z wyborcami. 
W latach niewyborczych rankingi zaufania pokazują też, który z polityków 
zasłuży na potencjalne poparcie w okresie wyborów. Na przykład na przeło-
mie lat 2020–2021 wysokie wskaźniki uzyskuje Szymon Hołownia, jest wręcz 
liderem sondaży zaufania, stojąc na czele partii, która aspiruje do udziału 
w rywalizacji wyborczej. Polityk ten buduje więź ze swoimi przyszłymi wy-
borcami poprzez własną aktywność w mediach społecznościowych, pracuje 
na zaufanie i osiąga dobre rezultaty16. Ekspozycja medialna i diagnozowane 
w sondażach zaufanie są zatem predyktorami utrwalania więzi między lide-
rem a wyborcami. Dobre wyniki uzyskuje też ruch społeczny Szymona Ho-
łowni Polska 2050, niemniej jednak uprawniona jest hipoteza, że to jej lider 
w największym stopniu przyczynia się do poziomu poparcia, które oscyluje 
wokół 20%. Lepszym wskaźnikiem odzwierciedlającym charakter więzi jest 
jednak wskaźnik identyfi kacji wyborców z popieranym ugrupowaniem17.

Wchodząc w relacje społeczne, a taką jest relacja polityk – wyborca, lu-
dzie koncentrują się na polityku, jego cechach charakteru, a nie na cechach 
sytuacji politycznej. Wyborcy wręcz poszukują takich polityków, których 
cechy odpowiadają ich cechom. Psychologowie Philip Zimbardo i Gian 
Caprara18 zbadali, że wyborcy udzielają poparcia politykom, którzy są do 
nich podobni ze względu na pewne cechy osobowości. Jeśli ludzie postrze-
gają siebie jako sumiennych, to zagłosują na polityka, którego uważają za 
sumiennego. Postrzegają siebie jako otwartych, to zagłosują na polityka, 
którego oceniają jako otwartego. Właśnie to zauważone podobieństwo jest 
czynnikiem poparcia wyborczego. Model Dostosowania Preferencji Poli-
tycznych, skonstruowany przez P. Zimbardo i G. Caprarę, wyjaśnia, że ce-
chy osobowości przyciągają bardziej niż poglądy i programy polityczne, 
a kandydaci w trakcie kampanii polaryzując stanowiska, podkreślają swoje 
cechy charakteru. W wyniku takiego podejścia, eksponującego cechy oso-
biste kandydatów, rywalizacja w polityce jest rywalizacją między sumien-
nością a otwartością, ugodowością a ekstrawersją, a nie między ofertami po-

16  Zaufanie do polityków styczniu, „Komunikaty z badań CBOS” 2021, nr 11. 
17  Osobista więź z ugrupowaniem politycznym jest mierzona na skali od 1 do 3. Śred-

ni poziom identyfi kacji dla ogółu wyborców wynosi 1,06. Najwyższy poziom identyfi kacji 
z partią deklarują wyborcy Lewicy – 1,44. Poziom identyfi kacji z KO wynosi 0,93, a z ruchem 
społecznym Polska 2050 – 0,83. Zob. Scena polityczna – identyfi kacje partyjne, alternatywy 
wyborcze i elektoraty negatywne, „Komunikat z badań CBOS” 2021, nr 43. Uważam, że jest 
to wysoki wskaźnik, gdyż jest tu mowa o nowej partii de facto pozaparlamentarnej – wobec 
nieuczestniczenia w elekcji parlamentarnej (de jure partia ta z 7 pozyskanymi posłami i senato-
rami z innych ugrupowań jest partią parlamentarną).

18  P. Zimbardo, G. Caprara, Personalizing Politics. A Congruency Model of Political Pre-
ference, „American Psychologist” 2004, vol. 59, nr 7.
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litycznymi, np. liberalną a konserwatywną19. Badając wybory w 2011 roku 
w Polsce, uzyskałam rezultaty potwierdzające słuszność koncepcji P. Zim-
bardo i G. Caprary. Wyborcy, którzy przypisywali Jarosławowi Kaczyń-
skiemu sumienność jako główną cechę osobowości, uznawali jednocześnie, 
że to właśnie sumienność jest również ich dominującą cechą20. Inferowane 
podobieństwo cech osobowości przyciąga wyborców do polityka, zatem 
i również na gruncie polskim można dostrzec, że politycy częściej mówią 
„językiem osobowości” niż językiem marketingu politycznego.

Osoba kandydata wpływa więc na decyzje wyborcze obywateli. K. Skar-
żyńska przytacza badania, z których wynika, że „wyborcy opisują kandyda-
tów dwukrotnie częściej w kategoriach ich charakterystyk psychologicznych, 
niż poglądów i przynależności partyjnej. […] Co więcej, percepcja osobo-
wości kandydatów wydaje się podstawowym wymiarem ich oceny i ważnym 
predyktorem poparcia wyborczego, bez względu na stopień politycznego wy-
robienia wyborców”21.

Z kolei Krzysztof Korzeniowski przytacza badania, które podkreślają zna-
czenie takich właściwości polityka, na jakie wyborca jest w stanie zwrócić 
uwagę22. Właściwości te nazywa się „standardami prezydenckimi”. Należą do 
nich partyjna przynależność kandydatów (zwłaszcza w Polsce), ich politycz-
ny rodowód, ideologiczne oblicze kandydata (np. liberalizm, konserwatyzm), 
opinie o polityce wygłaszane przez kandydata. Do „standardów prezyden-
ckich” zaliczane są również uprzednie dokonania, czyli realne osiągnięcia. Po-
nadto istotną rolę spełnia identyfi kacja grupowa. Obywatele oceniają również 
korzyści i straty, jakie kandydat przynosi grupie, z którą wyborcy się identy-
fi kują23. Wśród „prezydenckich standardów” pojawia się też oczekiwanie, że 
polityk będzie wzbudzał pozytywne emocje (np. nadzieję czy dumę) oraz że 
nie będzie wzbudzał emocji negatywnych (np. złości czy obaw). Wreszcie nie 
bez znaczenia jest wspomniana już osobowość kandydata. Chodzi tu o spo-
strzegane cechy, jak np. inteligencję, uczciwość, ciepło. Z cytowanych badań 
wynika, że opinie o prezydencie są kształtowane przez kilka centralnych cha-
rakterystyk: kompetencje, przywództwo, zaufanie, niezawodność24. Można 
więc sądzić, że kandydaci cenieni są za różne dyspozycje intelektualno-cha-
rakterologiczne. W społecznym odbiorze znaczenie mają również omawia-
ne wcześniej właściwości osobowości dojrzałej. Koncentracja wyborców na 

19  Szerzej w: E.M. Marciniak, Personalizacja zachowań wyborczych w Polsce w kontek-
ście Modelu Zgodności Preferencji Politycznych, Warszawa 2013.

20  Tamże. 
21  K. Skarżyńska, Człowiek a polityka..., dz. cyt., s. 239.
22  K. Korzeniowski, Psychospołeczne uwarunkowania zachowań wyborczych, [w:] K. Skar-

żyńska (red.), Podstawy psychologii…, dz. cyt., s. 250.
23  Tamże, s. 250–251.
24  Tamże, s. 251.
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kandydacie i jego cechach zdaje się współcześnie przeważać nad identyfi ka-
cją partyjną, co nie oznacza, że budowanie relacji między politykami i wy-
borcami nie uwzględnia identyfi kacji partyjnej czy ideologicznej. Dominacja 
znaczenia cech osobowości i spostrzeganego podobieństwa cech polityków 
i cech ich wyborców sprawia jednak, że kształtowana relacja między nimi jest 
silniejsza, bo oparta na psychologicznych mechanizmach przyciągania podo-
bieństw. Z tego z kolei wynika wewnętrzna gratyfi kacja – nagradzającą rolę 
odgrywa bowiem dostrzegane podobieństwo między politykiem (widoczny 
w mediach, znany, obdarzony zaufaniem) a wyborcą.

Wskazane zjawiska z jednej strony odbijają się szerokim echem w opinii 
publicznej, z drugiej zaś są wytworem tejże opinii. Postrzegane cechy polity-
ków sprzyjają wyrabianiu stosunku wyborców do własnej aktywności. Poli-
tyk przyciąga lub odpycha od siebie. Wyborca głosuje na niego lub nie idzie 
na wybory. Chodzi o to, że sposób defi niowania polityki, jej opisywania, jak 
również działający w jej obrębie aktorzy polityczni mobilizują lub demobili-
zują wyborców. Innymi słowy, motywacje wyborcze są skorelowane z prze-
konaniami na temat tego, jaka jest polityka i przede wszystkim jacy są aktorzy 
polityczni.

Redukcja kosztów psychologicznych 
i intelektualnych jako czynnik sprzyjający 
głosowaniu na liderów

Psychologiczne koszty głosowania są wynikiem trudności w zorientowa-
niu się w przedwyborczej scenie politycznej, czyli w ofertach programowych 
danych ugrupowań lub polityków. Wyborca na ogół nie jest dobrze poinfor-
mowany, nie czyta programów partii, nie jest w stanie przypisać poszcze-
gólnych propozycji programowych danej partii. Czasami nawet politycy 
ujawniają własną niekompetencję, jeśli chodzi o znajomość programu swojej 
partii. Człowiek jest skąpcem poznawczym i wysiłek intelektualny związa-
ny z przetwarzaniem informacji wkłada w takie obszary, kwestie, które są 
dla niego naprawdę ważne. Polityka do tych obszarów ważności zazwyczaj 
się nie zalicza. Ponadto, jeśli w wyborach bierze udział duża liczba ugrupo-
wań lub kandydatów, a ich programy nie są konkretne czy też odpowiednio 
wyraziście przedstawione, w dodatku różnice między nimi są nieznaczne lub 
trudno dostrzegalne, takie koszty jak nakład czasu, wysiłek poznawczy oraz 
negatywne emocje zniechęcają do udziału w wyborach.

Koszty wiążą się nie tylko z czasem i wysiłkiem poznawczym niezbędnym 
do zdobycia orientacji w zasadach głosowania, lecz także z poczuciem nie-
sprawiedliwości w przypadku jakiegoś elementu ordynacji, np. przeliczania 
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głosów na mandaty. Również mało czytelne reguły wyłaniania i rejestracji 
kandydatów na listach wyborczych oraz wrażenie, że w konkretnej kampanii 
wyborczej nie są one właściwie przestrzegane, wywołuje nieufność wobec 
procedury wyborczej, posądzenie o nieczystą grę polityczną, czego skutkiem 
jest brak chęci do udziału w wyborach.

W zasadzie można dość prosto odpowiedzieć na pytanie postawione w ty-
tule. Polityka nie stanowi już gry zespołowej, wygranie wyborów często wią-
że się z wykreowaniem takich liderów okręgów wyborczych, którzy zdobędą 
najwyższe możliwe poparcie. Pozostali politycy na listach wyborczych nie 
muszą wyróżniać się szczególnymi kompetencjami, a nawet niejednokrotnie 
nie dysponują umiejętnościami związanymi z rządzeniem czy stanowieniem 
prawa. Najistotniejsze stały się bowiem kompetencje w obszarze kreowania 
wizerunku silnego polityka. Skuteczny polityk nie musi być reformatorem lub 
menadżerem administracji państwowej, nie musi być dobrym legislatorem; 
skuteczny polityk to jego wizerunek oraz pozytywna, ujmująca wyborców 
narracja. A zatem, najważniejszy jest rozpoznawalny lider, pozostali będąc 
niejako w jego cieniu, zobowiązani są do wykazywania się lojalnością wobec 
władz partii.

Dlaczego stawiamy na liderów? Minimalizacja kosztów psychologicznych 
i intelektualnych jest tylko jednym z czynników koncentracji na liderach. In-
terakcja wielu innych zmiennych jest czynnikiem personalizacji wyborów, 
czyli stawiania na liderów. Do tych zmiennych należą: zmediatyzowana poli-
tyka, pragnienie liderów zaistnienia w przestrzeni publicznej, a więc dokłada-
nie starań, by się wyróżnić i być człowiekiem, który spodoba się wyborcom. 
Człowiekiem o określonych cechach osobowości, budzącym zaufanie i – jeśli 
to możliwe – podobnym do swoich wyborców.
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Obrazy przywództwa 
politycznego w Chanacie 
Kazachskim we współczesnych 
kazachstańskich podręcznikach 
szkolnych – przypadek chana 
Esıma Šyğajŭlego

Wprowadzenie

Z racji miejsca publikacji niniejszego tekstu zacznę nietypowo i trochę au-
toetnografi cznie. W związku z jubileuszem Profesora Tadeusza Bodio 

chciałem przeprowadzić badanie specjalnie dla Niego, badanie, którego tema-
tyka podkreślałaby jednocześnie związek mojej drogi naukowej z Profesorem. 
Ponieważ jestem pierwszym doktorem wypromowanym przez Profesora, nie 
ulegało dla mnie wątpliwości, że badanie to powinno się wiązać z Kazachsta-
nem1, a jednocześnie – tak jak i ten doktorat (dotyczący elit władzy Kazachsta-
nu) – odznaczać się perspektywą politologiczną, a zarazem swoistym history-
zmem. Jako że jednym z aspektów pracy badawczej i dydaktycznej Profesora 

1  Mój pierwszy rozdział (ze współautorem), który znalazł się w książce pod redakcją 
naukową Profesora, jak również pierwszy artykuł autorski w czasopiśmie redagowanym przez 
Profesora, dotyczyły także problematyki kazachstańskiej. Były to pozycje: W. Jakubowski, 
P. Załęski, Organizacja systemu władzy publicznej, [w:] T. Bodio, K.A. Wojtaszczyk (red.), 
Kazachstan. Historia, społeczeństwo, polityka, Warszawa 2000; P. Załęski, Psychohistoryczne 
uwarunkowania przywództwa politycznego w Kazachstanie (wybrane aspekty), „Studia Polito-
logiczne” 2001, vol. 5 (tytuł numeru: Przywództwo polityczne, redaktor: Tadeusz Bodio). 
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już od wielu lat jest problematyka przywództwa politycznego – a jednocześnie 
był On recenzentem mojej pracy magisterskiej na temat przywództwa politycz-
nego w poradzieckim Kazachstanie – chciałem, by tekst dotyczył właśnie prob-
lematyki przywództwa. Nie chcąc dokonywać choćby minimalnej multiplikacji 
dotychczasowej swojej twórczości, uznałem, że artykuł ten powinien przedsta-
wiać wyniki badań w zakresie przywództwa politycznego w niekwestionowa-
nej, lecz nieco dawnej historii Kazachów – stąd okres Chanatu Kazachskiego. 
Pozostał zatem wybór chana, przy tym nie ulegało dla mnie wątpliwości, że 
powinien być to władca wybitny, do którego przywództwa nawiązuje się we 
współczesnym Kazachstanie i które to przywództwo można (w jakimś aspek-
cie) porównać do przywództwa Pierwszego Prezydenta Republiki Kazachstanu 
(i ze względu na wspomnianą pracę magisterską, i z uwagi na doprowadzenie 
przez Jubilata do polskiego wydania kilku książek Nursułtana Nazarbajewa)2. 
O wyborze chana Esıma Šyğajŭlego zdecydowały kwestie, które można od-
naleźć również w charakterystyce prezydenta Nazarbajewa: długość pozo-
stawania u władzy, przeniesienie stolicy, a przede wszystkim reforma ustroju 
państwa3. Aby badanie dotyczyło także współczesnego Kazachstanu, postano-
wiłem wykonać je na materiale pochodzącym z wydanych w tym państwie 
podręczników szkolnych. Wybór ten był związany także, z już niezależnym 
od siebie, podobieństwem naszych dróg – Profesor został bowiem, tak jak i ja, 
wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej „za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania”. Kwestia wyboru podręczników jako materiału źródło-
wego, a także okresu, którego dotyczy tekst, powoduje oczywiście, że trudno 
o dokonanie pełnej czy znaczącej charakterystyki przywództwa politycznego 
wskazanego monarchy. Także – choć oczywiście nie tylko – z tego względu 
w artykule zdecydowałem się na kategorię obrazów. 

W niniejszym tekście będę się starał zweryfi kować, czy obrazy przywódz-
twa chana Esıma Šyğajŭlego we współczesnych kazachstańskich podręcz-
nikach szkolnych wpisują się w – wielokrotnie podkreślane przez Jubilata 
– swoiste rekonstruowanie tradycji, czy mamy do czynienia z obrazami nie-
zgodnymi z dziedzictwem, czy obrazy te można uznać za kreujące „model 
silnego przywódcy” osadzony „w tradycjach cywilizacji koczowniczej”4. Za-
stosowaną metodą będzie analiza dyskursu w wersji zbliżonej do krytycznej 
analizy dyskursu. Spróbuję na stronach tego tekstu oceniać spójność i logicz-
ność narracji, a także odnosić ją do znanej mi historiografi i, w tym pozycji 

2  Por. Ғ.И. Кушенова, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Нұрсұл-
танның нұрлы жолы, https://e-history.kz/kz/seo-materials/show/29471/ [dostęp:10.03.2021]. 

3  Wybierałem spośród chanów: Qasyma Žanibekŭlego (1511–1518), Aqnazara 
Qasymŭlego (1538–1580), Esıma Šyğajŭlego (1598–1628), Täuke Žängırŭlego (1680–1715) 
oraz Abylaja Körkem Uäliŭlego (1771–1781).

4  T. Bodio, Przywództwo polityczne w obliczu wyzwań transformacyjnych, „Studia Poli-
tologiczne” 2001, vol. 5, s. 209.
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akademickich z zakresu historii państwa i prawa5. Ten ostatni aspekt – po-
przez ukazanie, czego w narracji podręcznikowej nie ma – jest też właściwy 
poznawczo do wyjaśnienia konstruowanych obrazów. Staram się nierzadko 
także dociekać, jakiemu celowi może służyć dany sposób prezentacji i jak 
może wpływać na budowanie systemu wiedzy użytkownika. Materiałem do 
analizy są teksty z kazachstańskich podręczników szkolnych: dla uczniów 
klas VII autorstwa Sajdena Žoldasbaeva i Dujsena Babaeva6 oraz dla uczniów 
klas X autorstwa Abdeša Toleubaeva, Žanuzaka Kasymbaeva, Mambeta Koj-
geldieva, Eleuchan Kalievej i Tenlika Dalaeva7. Podręczniki te były przezna-
czone do nauczania historii ojczystej w szkołach będących odpowiednikami 
– w kolejności – szkoły podstawowej i szkoły średniej8. 

W podręczniku dla uczniów szkoły podstawowej bezpośrednio panowa-
niu chana Esıma Šyğajŭlego poświęcono jeden czterostronicowy podrozdział 

5  Uznałem, zważywszy na określoną objętość tekstu, że wystarczające będzie tu porów-
nanie z pozycjami, które były dla mnie podstawą badań nad elitami władzy Chanatu Kazach-
skiego (i chanatów kazachskich) w doktoracie i w grancie realizowanym pod kierownictwem 
Jubilata w latach 2007–2008. Zob. P. Załęski, Elity władzy politycznej Kazachstanu, Warsza-
wa 2006, rozdz. I; T. Bodio, P. Załęski, Elity władzy w Azji Centralnej. Tradycja, moderni-
zacja, etnopolityka, Warszawa 2008, rozdz. I (mojego autorstwa). Ważniejsze z tych pozycji 
zostały wydane w okresie niepodległego Kazachstanu, przy tym lata tych wydań wskazują, 
że mogli z nich skorzystać również autorzy analizowanych tu podręczników szkolnych. Naj-
ważniejsze z nich w kontekście niniejszego tekstu to: E.А. Абиль, История государства и 
права Рeспублики Казахстан (с дрeвнeйших врeмeн до 1992 г.), Астана 2001; E.А. Абиль, 
Политичeская организация кочeвников Казахстана (опыт систeмного подхода), Астана 
2001; Ж.О. Артыкбаeв, Матeриaлы к истории правящeго дома казахов, Алматы 2001; 
Н.Э. Масанов, Ж.Б. Абылхожин, И.В. Eрофeeва, А.Н. Алексeeнко, Г.С. Баратова, История 
Казахстана: народы и культуры, Алматы 2001; А. Нысанбаeв, М. Машан, Ж. Муpзалин, 
А. Тулегулoв, Эволюция политичeской систeмы Казахстана, Алматы 2001; Пeрвыe 
лица государства: политичeске портрeты (с точки зрeния истории и соврeмeнности), 
Алматы 1998. 

6  С. Жолдасбаeв, Д. Бабаeв, История срeднeвeкового Казахстана. Учeбник для 
7 клaсса общeобразоватeльной школы, Алматы 2003. Podręcznik ten to tłumaczenie pod-
ręcznika napisanego w języku kazachskim. Warto podkreślić, że informacje dotyczące chana 
Esıma zawarte w tym podręczniku mają też innego rodzaju nośność poznawczą. To głównie na 
ich podstawie – choć bez podania źródła i z kopiowaniem fragmentów tekstu – skonstruowa-
no rosyjskojęzyczną stronę o tym monarsze na Wikipedii. Zob. https://ru.wikipedia.org/wiki/
Есим-хан_(Казахское_ханство) [dostęp:15.01.2021]. 

7  История Казахстана. Учeбник для 10 клaссoв общeствeнно-гуманитарного 
направления общeобразоватeльных школ, Алматы 2006. Także ten podręcznik jest tłuma-
czeniem podręcznika napisanego w języku kazachskim. 

8  Wybór drugiego z podręczników (dla klas o kierunku społeczno-humanistycznym) był 
podyktowany faktem, że materiałem edukacyjnym przeznaczonym do nauczania historii w kla-
sach tego typu była także pozycja z materiałami źródłowymi opracowana przez Kul’žazirę 
Toleubaevą i Aliję Kopekbaj. Zob. История Казахстана. Хрeстоматия. Учeбноe пособие 
для 10 клaссoв общeствeнно-гуманитарного направления общeобразоватeльных школ, 
Алматы 2006. Także ta publikacja jest tłumaczeniem analogicznego zbioru opracowanego 
w języku kazachskim. 
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rozdziału „Umocnienie Chanatu Kazachskiego. Państwo kazachskie w XVI 
i XVII wieku”9. Cały ten rozdział jest głównie faktografi czny i dotyczy kla-
sycznej historii politycznej, natomiast wskazany podrozdział jest umieszczo-
ny w podręczniku jako ostatni w tym rozdziale. Autorzy panowaniem chana 
Esıma kończą zatem okres umocnienia państwa, a kolejne chronologicznie 
panowanie zaliczają już do okresu „osłabienia Chanatu Kazachskiego” i – co 
nieco przeczy chronologii – do historii Kazachstanu drugiej połowy XVII wie-
ku. Co interesujące – i zrozumiałe z uwagi na tylko dwuletni cykl nauczania 
w szkole średniej – w podręczniku dla uczniów klas X informacji faktogra-
fi cznych dotyczących historii politycznej jest znacznie mniej. Bezpośrednio 
panowaniu chana Esıma poświęcono tylko jedną stronę tekstu – w podroz-
dziale dotyczącym wybranych chanów kazachskich10. Fakt, że podręcznik dla 
starszej młodzieży jest mniej szczegółowy, usprawiedliwia z punktu widzenia 
metodycznego w jakimś stopniu to, że narracja w nim jest jeszcze bardziej 
– niż w przypadku podręcznika dla uczniów klas VII – problemowa. Trzeba 
podkreślić, że oba podręczniki są skonstruowane w ten sposób, że wydzielo-
na jest w nich z narracji dotyczących panowania danego władcy problematy-
ka historii społecznej i historii ustroju oraz historii kultury. Co interesujące 
dla czytelnika polskiego przyzwyczajonego do dominacji historii politycznej 
w podręcznikach szkolnych, działom historii wskazanym wcześniej poświę-
cono znacznie więcej miejsca. 

Obrazy chana Esıma w podręcznikowej historii 
politycznej 

W podrozdziale dotyczącym panowania chana Esıma zamieszczonym 
w podręczniku dla uczniów klas VII wydzielono cztery części: polity-
kę wewnętrzną monarchy, stosunki bucharsko-kazachskie, politykę chana 
wobec Turkiestanu Wschodniego oraz bunt chana Tŭrsyna Mŭchammeda 
Žalymŭlego. Proste spojrzenie na tekst wskazywałoby, że najmniej miejsca 
poświęcono polityce wewnętrznej, a najwięcej – wskazanemu jako ostatni 
buntowi. Lektura i analiza rozdziału umożliwia jednak wyciagnięcie nieco 
innych wniosków. Po pierwsze, część zatytułowana „Polityka wewnętrzna 

9  С. Жолдасбаeв, Д. Бабаeв, История…, dz. cyt., s. 162–165. 
10  История Казахстана. Учeбник…, dz. cyt., s. 132–133. Przytoczone informacje 

wymagają komentarza. Otóż w Kazachstanie w nauczaniu historii w szkole średniej nacisk 
kładziony jest na problematykę historii najnowszej. XX (a także XXI) wiekowi poświęcono 
praktycznie całą objętość podręcznika dla uczniów klas XI, a omawiany podręcznik z zakresu 
klasy X zawiera okres od paleolitu do carskich refom z końca XIX wieku. W podręcznikach 
dla uczniów szkoły podstawowej prawidłowość powyższa jest mniej widoczna – na przykład 
podręcznik z zakresu klasy VII obejmuje okres od VI do XVII wieku, klasy VIII – od XVIII 
wieku do 1914 roku i klasy IX – od 1914 roku do współczesności. 



341

Obrazy przywództwa politycznego w Chanacie Kazachskim we współczesnych kazachstańskich…

chana Esıma” jest swoistym zagajeniem całości tematu i ma charakter wstę-
pu. Z kolei w ostatniej części ponad połowa strony dotyczy albo działalności 
chana w dziedzinie ustroju społecznego państwa, albo jest podsumowaniem 
całego podrozdziału. W przypadku pozostałych dwóch części narracja w nich 
dotyczy kwestii, które należy uznać za odpowiadające ich nazwom. 

W sposób interesujący dyskursywnie przedstawiono wątek wojen z Chana-
tem Bucharskim, które rozpoczęły się w 1603 i trwały do 1624 roku. Narracja 
w podręczniku z zakresu szkoły podstawowej rozpoczyna się od stwierdzenia, 
że chan Esım tuż po objęciu tronu zawarł rozejm z chanem Buchary i chciał 
ustanowić pokojowe relacje gospodarcze z miastami Azji Środkowej, na pod-
stawie czego autorzy wyciągają wniosek o stabilizacji „zewnętrznej sytuacji 
politycznej Chanatu Kazachskiego w początku XVII wieku”11. Można więc 
stwierdzić, że wskazana przez autorów stabilizacja nie trwała długo. Na owe 
wojny warto zwrócić uwagę z dwóch powodów. 

Po pierwsze, autorzy stwierdzają: „należy podkreślić, że za każdym ra-
zem jako pierwsza napadała strona bucharska”. To zatem Asztarchanidzi byli 
w narracji podręcznika agresorem – to oni atakowali, powodując zniszcze-
nia, natomiast „Kazachowie ich odprawiali” i wygrywali kolejne starcia12. Co 
prawda wnikliwy czytelnik może się dowiedzieć, że zamiarem chana Buchary 
był „powrót Taszkentu, Andiżanu i Sajramu, które odeszły na skutek klęsk 
poniesionych” w wyniku działań kazachskiego chana Täuekela Šyğajŭlego 
(1582–1598) – poprzednika i brata chana Esıma13. Informacja ta ginie jednak 
w pozostałym opisie, a jako cel działań bucharskich podawana jest także chęć 
wygnania Kazachów na obszary na północ od Syr-darii, natomiast celem dzia-
łań elit Chanatu Kazachskiego jest obrona integralności terytorialnej całości 
państwa14. Należy podkreślić, że w związku z tą narracją brakuje w obu pod-
ręcznikach wyraźnych stwierdzeń, że rola monarchy wzrastała w czasie zagro-
żeń i podbojów, a wojna była sposobem na wzmocnienie autorytetu władzy 
chańskiej. Zatem wojna w podręcznikach nie jest sposobem na owe umocnie-
nie i choćby względną centralizację państwa, a jej prowadzenie jest wynikiem 
wyłącznie obrony przed agresorem oraz ewentualnie kroków uprzedzających 
jego działania. Czy zatem nie przeniesiono tu typowej narracji historiografi i 
carskiej i radzieckiej tłumaczącej rozrost terytorialny państwa? 

Po drugie, zaprezentowany w podręczniku dla uczniów klas VII opis wo-
jen kazachsko-bucharskich egzemplifi kuje męstwo i wojenne zasługi chana 
Esıma. Dowiadujemy się bowiem, że w drugim starciu (1611 r.) dowodził on 
wojskami kazachskimi w bitwie pod Taszkentem, a zwycięstwo wydaje się 

11  С. Жолдасбаeв, Д. Бабаeв, История…, dz. cyt., s. 162. 
12  Tamże, s. 162–163. 
13  Tamże, s. 162. 
14  Tamże, s. 163. 
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cenniejsze, gdyż dowódcą wojsk bucharskich był sam chan Imam Kuli (uzb. 
Imomqulixon). W kolejnej – trzeciej – odsłonie wojny (1613 r.) chan Esım 
„zajął Samarkandę, całkowicie rozbijając odziały Chanatu Bucharskiego”, 
a w ostatniej – siódmej – odsłonie „pokonał wroga” i „umocnił południowe 
granice”. Zwycięskie zaś trzy odsłony wojny z lat 1620–1621, w których stro-
na kazachska była dowodzona przez chana Tŭrsyna, są skwitowane jednym 
zdaniem: „wojska kazachskie zadały obrażenia wojskom bucharskim”15. 

W podręczniku dla uczniów klas X narracja dotycząca wojen jest nieco 
inna – przy tym nie tylko wynika to z mniejszej objętości tekstu. Akcentuje się 
tu działania zbrojne z 1613 i 1621 roku, przy tym Chanat Bucharski jeszcze 
na początku dynastii Asztarchanidów oraz panowania Imam Kulego traktuje 
się jako nie tylko nieprzedstawiający zagrożenia, ale i znajdujący się w stanie 
upadku. Co warte uwagi, nie wzmiankuje się bezpośredniego uczestnictwa 
poszczególnych władców kazachskich w działaniach zbrojnych. Dowiaduje-
my się natomiast o liczebności armii: w 1621 roku przeciwko 100 tys. wojska 
zgromadzonego przez chana Imam Kulego stanęło 100 tys. wojska kazachsko
-kirgiskiego16. Widzimy zatem, że zwycięstwo to jest nie tylko zwycięstwem 
Kazachów, co jest historiografi cznie trafne. 

Narracja, w której dokonuje się – w mojej ocenie – zbyt znacznej etniza-
cji państwa w tym okresie, prowadzi do tego, że w podręcznikach brakuje 
stwierdzeń, w których walka o władzę i wpływy w chanacie była prowadzona 
między Czyngisidami „kazachskimi” przy wsparciu państw, na tronie których 
zasiadali także Czyngisidzi. Świetnym przykładem takiej sytuacji z lat 20. 
XVII wieku jest walka między chanem Tŭrsynem Žalymŭlym (który sprzy-
mierzył się w tym celu z Asztarchanidami i doprowadził do utraty przez chana 
Esıma godności starszego chana) a chanem Esımem (który następnie wrócił 
na tron przy pomocy Czyngisidów Mogulii)17. Rywalizacja ta, co interesu-
jące, przedstawiona jest w podręczniku z zakresu szkoły podstawowej jako 
egzemplifi kacja niestabilnej sytuacji wewnętrznej (którą przeciwstawiono 
w nim rzekomo stabilnej sytuacji zewnętrznej). A zatem czytamy, iż „grupy 
arystokracji koczowniczej otwarcie walczyły o władzę”, a „chan Tŭrsyn ogło-
sił siebie niezależnym chanem ze stolicą w Taszkencie”18. Od razu uzyskujemy 
zatem obraz jednoczesnego panowania dwóch chanów: bohatera tekstu cha-
na Esıma, który za swoją siedzibę uznał („zrobił swoją stolicą”) miasto Tur-
kiestan, oraz wspomnianego chana Tŭrsyna. Dodatkowo podano jeszcze, że 
„w tym czasie władzę posiadali niezależni od siebie inni chanowie i sułtano-
wie”, wymieniając dwóch sułtanów zarządzających Kotliną Fergańską (Keldi 

15  Tamże, s. 162–163. 
16  История Казахстана. Учeбник…, dz. cyt., s. 132–133.
17  Zob. np. Е. Карин, Хан Eсим: в лaбиринтах влaсти, [w:] Пeрвыe лица…, dz. cyt.
18  С. Жолдасбаeв, Д. Бабаeв, История…, dz. cyt., s. 162.
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Muhammeda19 opodal Taszkentu i Abylaja w Andiżanie) oraz chanów: Abd 
ar-Rahima z siedzibą w Turfanie oraz Abaka z siedzibą w Żarkencie (częś-
ciej określany jako Apak, późniejszy chan całej Mogulii jako Abd al-Latif)20. 
Warto podkreślić, że wskazani zarządzający Kotliną Fergańską nosili wyłącz-
nie tytuł sułtana (a nie chana), a zarządzali nią w sojuszu bądź porozumieniu 
z władzami Chanatu Kazachskiego, który zdobył te tereny w okresie panowa-
nia wspomnianego chana Täuekela. W pierwszej fazie tekstu dokonano dodat-
kowo pewnej kazachizacji czagataidzkich chanów nadziałów Mogulii: Abd 
al-Latif przed objęciem tronu całej Mogulii był przecież wyznaczony władcą 
Kaszgaru. Wskazanie w tekście głównym Żarkentu ma zapewne uprawdo-
podabniać narrację o rozbiciu wewnętrznym państwa kazachskiego – jest to 
bowiem jedyne miasto spośród podanych w tym akapicie leżące współcześnie 
w Kazachstanie.

Na kolejnej stronie tekstu podręcznika dla uczniów klas VII wspomnia-
ni władcy mogulscy są potraktowani jako władcy terytoriów we wschodnim 
Turkiestanie. Następnie stwierdzono, iż „kazachskie wspólnoty okazywały 
wielki wpływ na wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Mogulistanu”21. Dziwne, 
że autorzy podręcznika operują tą nazwą w takim kontekście, tym bardziej że 
kilka linijek wcześniej stwierdzili, że w XVI wieku nastąpił zupełny rozpad 
państwa Mogulistan. O istnieniu odrębnego państwa Mogulii nie dowiadu-
jemy się, a w ostatnim akapicie tekstu na tej stronie możemy przeczytać, że 
wspomniany „Abd al-Latif był starszym chanem Mogulistanu”. Widać zatem 
problemy nie tylko z faktografi ą, ale i z logicznością wywodu, także w sensie 
chronologicznym i przyczynowo-skutkowym. Trudno jednoznacznie stwier-
dzić, czemu takie obrazy mogą służyć, choć na pewno alogiczność narracji 
nie sprzyja żadnym celom dydaktycznym. Czy czemuś zatem sprzyja? Może 
ponownie: uznaniu sytuacji zewnętrznej za wewnętrzną i ukazywaniu niesta-
bilności tej ostatniej. Potwierdzać to może jedno ze zdań części (tej samej) 
podrozdziału dotyczącej polityki monarchy wobec Turkiestanu Wschodniego: 
„Kazachscy chanowie nie mogli niepodzielnie panować w Turfanie i Czały-
szu, gdyż kazachska wspólnota była rozbita na dwie części” za sprawą działań 
przeciwko chanowi Esımowi podjętych przez chana Tŭrsyna. Poza tym, jak 
twierdzą autorzy akapit wcześniej: „Polityka chana Esıma wobec wschod-
niego Turkiestanu […] była legalnym przedłużeniem polityki narodowościo-
wej prowadzonej od czasów chana Qasyma” Žanibekŭlego22. A może zatem 

19  Nie chodzi tu o znacznie bardziej znanego taszkenckiego sułtana Keldi Muhammeda 
toczącego wojny z kazachskim chanem Tahirem Ädıkŭlym w początku lat 20. XVI wieku, ale 
o jego prawnuka. 

20  С. Жолдасбаeв, Д. Бабаeв, История…, dz. cyt., s. 162. 
21  Tamże, s. 163. 
22  Tamże, s. 163. 
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naczelnym celem tej narracji jest etnizacja historii i kazachizacja Mogulii, 
a przejaskrawiona niestabilność wewnętrzna jest ceną za ukazanie wielkości 
narodu kazachskiego poprzez zajmowane przezeń wówczas terytoria? Współ-
grałoby to z ukazaną już specyfi ką opisu wojen bucharsko-kazachskich w tym 
podręczniku. Użyte powyżej sformułowanie „polityka narodowościowa” po-
kazuje oczywiście ahistoryczność narracji, ale czyni z Chanatu Kazachskiego 
nie tyle państwo zarządzane przez Czyngisidów, ile państwo narodu kazach-
skiego. 

Z podręcznika z zakresu klasy X także nie dowiemy się wprost o wal-
ce o władzę z wykorzystaniem pomocy innych państw, niemniej faktografi a 
nie jest tu już dobierana tak swobodnie. Nie ma też elementu kazachizacji 
innych organizmów politycznych. Wyraźnie stwierdzono w nim o sojuszu 
chana Esıma i z Kirgizami, i z „mogulskim chanem Abd ar-Rahimem”, a za-
tem przyznano, że na gruzach Mogulistanu takie państwo zaistniało, choć nie 
wskazano, że sojusznik kazachskiego władcy nie był głównym chanem w tym 
państwie23.

Wróćmy jednak do obrazów podręcznikowych rywalizacji chana Esıma 
i chana Tŭrsyna. W podręczniku z zakresu szkoły podstawowej w podroz-
dziale dotyczącym buntu tego ostatniego mamy już do czynienia z bardziej 
historycznym osadzeniem narracji – dowiadujemy się bowiem, że sułtan 
Tŭrsyn nie pretendował długi czas do tronu, a chanem ogłosił się, gdy stał się 
popularny za sprawą udziału w wojnach z Chanatem Bucharskim24. Jego nie-
zależność autorzy podkreślają, przywołując także fakt bicia przezeń monety 
(we własnym imieniu). Wskazują także, że chan Tŭrsyn opierał się na mocy 
wojskowej oraz na tej części ludności, która znajdowała się pod jego władzą, 
podkreślając w szczególności, że podporą tej władzy był liczny i wojowniczy 
ród Katagan. W narracji podręcznikowej mamy także wyraźne podkreślenie, 
że Tŭrsyn dwukrotnie przysięgał wierność chanowi Esımowi i przysięgę tę 
naruszył, natomiast wskazana decyzja o własnym pieniądzu została uznana za 
„zdradzieckie naruszanie” tejże przysięgi. Autorzy ten stan rzeczy określają 
jako „dwuwładzę”, w której „faktycznie naród był jeden, a chanów dwóch”, 

23  История Казахстана. Учeбник…, dz. cyt., s. 133.
24  С. Жолдасбаeв, Д. Бабаeв, История…, dz. cyt., s. 164. W tym fragmencie tekstu pań-

stwo bucharskie zostało określone inaczej niż we wcześniejszej narracji z analizowanego pod-
rozdziału – jako Chanat Uzbecki. Takie określenie dałoby się z pewnością wybronić w czasie 
panowania Szejbanidów, choć w okresie istnienia Chanatu Chiwańskiego nie należy uznawać 
go za najlepsze. Omawiane wojny z państwem bucharskim toczyły się już w okresie dynastii 
Asztarchanidów, zwanych też Dżanidami, a zatem w okresie, w którym ciągłości dynastycznej 
tego państwa z państwem koczowniczych Uzbeków już nie ma. Przykład ten pokazuje – nie 
po raz pierwszy – brak pełnego panowania autorów nad narracją, co w przypadku podręcznika 
szkolnego tym bardziej należy uznać za uchybienie. 
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co „osłabiało władzę chańską i zaostrzało walki wewnętrzne”25. Dalej mamy 
nawet ostrzejsze stwierdzenie: „w jednym kraju zaczęło funkcjonować dwóch 
chanów i dwa państwa”. Jednak – jak czytamy – „między nimi nie było tery-
torialnego wytyczenia granic”, „oba państwa miały silne związki”, a „w sy-
tuacji wojny walczyli przeciwko wrogowi wspólnymi siłami”26. Niestety, tym 
stwierdzeniom nie towarzyszy odniesienie do systemu władzy chanatu ani do 
zmian dokonanych w tym zakresie w okresie panowania chana Esıma. Z pew-
nością prosi się tu o wyjaśnienie, że sytuacje pozostawania u władzy jed-
nocześnie wielu chanów, z których każdy rozporządzał określoną ludnością 
i – w mniejszym stopniu – określonymi terytoriami, nie tylko nie były rzadkie, 
ale – właśnie od panowania chana Esıma – wręcz typowe w historii Chanatu 
Kazachskiego, przy czym na ogół któryś z chanów był uznawany za chana 
starszego czy głównego. Dlaczego odniesienie do takiego wyjaśnienia nie po-
jawiło się w tym miejscu podręcznika, trudno stwierdzić. Konsekwencją tego 
przemilczenia jest jednak możliwość uznania działań Tŭrsyna za zdradę27. 

W podręczniku dla uczniów klas X tak przejaskrawionej narracji, wskazują-
cej wprost na rozbicie państwa prowadzące do istnienia dwóch organizmów poli-
tycznych, nie odnajdziemy. Sam fragment dotyczący historii politycznej z okre-
su panowania chana Esıma rozpoczyna się od stwierdzenia, że „w XVII wieku 
Kazachstan był sfragmentaryzowanym politycznie państwem”28. Pojawia się 
także informacja, że sułtan Tŭrsyn został uznany za władcę Taszkentu po dzia-
łaniach wojennych kazachsko-bucharskich z 1613 roku przez chana Buchary 
Imam Kuliego29. Autorzy potwierdzają wspomniane bicie monety, dodają zbie-
ranie podatków od ludności i stwierdzają, że najprawdopodobniej już w 1613–
1614 roku uzurpował on sobie tytuł chański30. 

Przyjrzyjmy się teraz prezentacji samego „buntu chana Tŭrsyna”. Otóż, 
w podręczniku dla uczniów klas VII stwierdzono, że władca ten systematycz-
nie zwiększał obszar swych wpływów, zaczął prowadzić samodzielną politykę 
wobec Turkiestanu Wschodniego31. Następnie – w 1627 roku – wykorzystał 
fakt uczestnictwa chana Esıma w wyprawie przeciwko Kałmukom (Dżunga-

25  Tamże, s. 164. 
26  Tamże, s. 164. 
27  Oczywiście, zupełnie inaczej oceniane są analogiczne do Tŭrsynowskich działania Qa-

syma Žanibekŭlego, który przeciwstawił się panowaniu chana Bŭryndyqa Kirejŭlego (1480–
1511) i doprowadził do pozbawienia go tronu i przejęcia godności chana. Por.: tamże, s. 152. 

28  История Казахстана. Учeбник…, dz. cyt., s. 132.
29  Tamże, s. 132. 
30  Tamże, s. 132–133. 
31  С. Жолдасбаeв, Д. Бабаeв, История…, dz. cyt., s. 163–164. Stwierdzono nawet, że 

był „faktycznie jedynym władcą” Turkiestanu Wschodniego, co w świetle podanych już wcześ-
niej komentarzy jest narracją niezwiązaną z faktami, a zrozumiałą tylko w aspekcie kazachi-
zacji Mogulii. 
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rom) i w tym czasie napadł na miasto Turkiestan, „zabił wielu ludzi, zniszczył 
domy mieszczan” oraz wziął „do niewoli rodzinę chana Esıma: jego żony 
i dzieci”32. Doszło w związku z tym do bitwy pod Taszkentem. „Pozostawiając 
swoje wojsko, chan Tŭrsyn ukrył się w twierdzy”, a jego wojowie „rozgory-
czeni tą zdradą, sami wzięli go do niewoli i oddali chanowi Esımowi”33. Ten 
ostatni orzekł karę śmierci wobec wszystkich członków rodu Katagan „biorą-
cych aktywne uczestnictwo w plądrowaniu narodu po stronie chana Tŭrsyna” 
– stąd określenie rzeź katagańska34. Widzimy więc obraz chana Tŭrsyna nie 
tylko jako zdrajcy – zarówno prawowitego władcy, ale i własnych wojsk, lecz 
także jako człowieka ograbiającego naród i niepotrafi ącego uszanować kobiet 
i dzieci z rodziny konkurenta. To z pewnością ma tłumaczyć rzeź dokonaną 
przez chana Esıma. Dodać wypada jeszcze, że w podręczniku dla uczniów 
klas VII kilkakrotnie przywoływano zupełnie inne zachowania tego władcy 
w początkowej fazie konfl iktu: „traktując Kazachów jako jeden naród, chan 
Esım nie chciał wprowadzać wojsk”35 czy „by nie było powodu do rozlewu 
krwi jednego narodu, chan Esım uznał samozwańczego chana […] za równe-
go sobie władcę”36. Zwróćmy uwagę, że frazy te pełnią nie tylko rolę związaną 
z obrazem chana Esıma, ale są też dowodem wskazywanej wcześniej nad-
miernej etnizacji historii tego okresu. 

W podręczniku z zakresu szkoły średniej bunt ten przedstawiony jest 
w pewnych aspektach podobnie – chan Tŭrsyn oczekuje zatem na odpowiedni 
moment, który nadchodzi w 1627 roku, a związany jest z prowadzeniem przez 
chana Esıma działań w Turkiestanie Wschodnim. W narracji tej uprowadze-
niu rodziny monarchy z Turkiestanu do Taszkentu przez wojowników chana 
Tŭrsyna nie towarzyszą dodatkowe – zaprezentowane wcześniej i znajdujące 
potwierdzenie w historiografi i – informacje. Wyraźnie inaczej przedstawiono 
natomiast główne starcie między chanami – bitwy są dwie: nie tylko pod Tasz-
kentem, ale – co zgodne z faktografi ą, choćby z „Bahr al-asrar” Machmŭda ibn 
Uäliego – i wcześniejsza pod Sajramem, a w okolicznościach śmierci chana 
Tŭrsyna nie ma wskazanego wyżej wątku zdrady. Nie ma też wzmiankowania 
o – poprawnej historiografi cznie – rzezi katagańskiej (jak i o samym rodzie), 
a dowiadujemy się, że „część ludności podległej sułtanowi Tŭrsynowi przeszła 
pod podległość Chanatu Kazachskiego, a część uciekła do Kirgizji”37. Zdanie 
to wskazuje na sytuację specyfi czną – otóż chan Tŭrsyn nie jest w nim trak-
towany jako chan Chanatu Kazachskiego… Taka wykładnia nie jest w mojej 

32  Tamże, s. 164–165. 
33  Tamże, s. 165. 
34  Część tych osób miała schronić się wśród Ujgurów Turkiestanu Wschodniego. Zob.: 

tamże, s. 165.
35  Tamże, s. 163. 
36  Tamże, s. 164. 
37  История Казахстана. Учeбник…, dz. cyt., s. 133.
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ocenie trafna i to nie tylko z uwagi na współczesną historiografi ę kazachstań-
ską – wystarczy bowiem sięgnąć do zapisków późniejszego chana chiwań-
skiego Abu al-Ghaziego I Bahadura, który w latach 1625–1627 przebywał ko-
lejno na dworach obu chanów, odpowiednio: w Turkiestanie i w Taszkencie. 
Wskazywał on, że wówczas chan Tŭrsyn Mŭchammed był starszym chanem 
Kazachów. Oczywiście, w związku z takimi narracjami w obu podręcznikach 
nie dowiadujemy się z nich, że po śmierci chana Tŭrsyna chan Esım był po-
nownie wybrany na stanowisko głównego chana w państwie38. 

Wspominane wydarzenia nie są wiązane z pomocą czyngisidzkich wład-
ców innych państw – o tym aspekcie podręczniki milczą, przy tym ten z niż-
szego poziomu edukacyjnego milczy zupełnie. Narracja z podręcznika dla 
uczniów szkół średnich może w jakimś aspekcie na ten fakt wskazywać. Zwy-
cięstwo chana Esıma zostaje bowiem uznane przez chana bucharskiego Imam 
Kuliego, który oddał mu „cugle władzy” nad Taszkentem i miastami nad-
syrdaryjskimi39. Przypomnijmy także, że Tŭrsyn w podręczniku tym został 
uznany za władcę Taszkentu właśnie przez chana bucharskiego, a uznanie to 
jest chronologicznie zbieżne ze wskazaniem początku okresu uzurpacji jego 
władzy. 

Obrazy chana Esıma w historii społecznej i historii 
ustroju z podręczników 

W celu wzmocnienia siły wojennej państwa chan – według podręcznika 
dla uczniów klas VII – „obdarzył szerokimi pełnomocnictwami sułtanów 
(a zatem Czyngisidów) oraz przedstawicieli arystokracji”, co w podręczni-
ku tym utożsamiane jest z przedstawicielami białej kości, a zatem głównie 
z Czyngisidami40. Należy tu zaznaczyć, że chan Esım w historiografi i koja-
rzony jest przede wszystkim z osłabieniem pozycji Czyngisidów w systemie 
władzy i ze wzmocnieniem pozycji koczowników czarnej kości. W analizo-
wanym podręczniku nie tylko nie ma tego wątku, ale można odnieść wrażenie 
(choćby na podstawie przytoczonego cytatu), że narracja w nim umieszczona 
jest nieco sprzeczna z historiografi cznymi charakterystykami panowania tego 
władcy. Na ostatniej stronie podrozdziału dotyczącego jego panowania (z tego 
samego podręcznika) po raz pierwszy pojawia się informacja o kodeksie Esım 
channyŋ eskı žoly, który zawierał „problemy prawne, normy i zasady dotyczą-
ce korzystania z pastwisk, także letnich i zimowych” a „stosunki wzajemne 

38  Zob.: Историчeские личности, Алматы 2007, s. 49. 
39  История Казахстана. Учeбник…, dz. cyt., s. 133. Oszczędzono jednak młodzieży 

informacji – wspominanej w historiografi i – o wysłaniu Imam Kuliemu odrąbanej głowy chana 
Tŭrsyna. 

40  С. Жолдасбаeв, Д. Бабаeв, История…, dz. cyt., s. 162, 168. 
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między ludźmi znalazły swoje rozwiązanie w tej kodyfi kacji”41. Warto stwier-
dzić, że część rozwiązań kwalifi kowanych jako te z Esım channyŋ eskı žoly 
jest traktowane w historiografi i jako tożsame lub prawie tożsame z wcześ-
niejszym uregulowaniem z okresu panowania chana Qasyma Žanibekŭlego 
(Qasym channyŋ qasqa žoly), natomiast kluczowa zmiana traktowana jest 
jako zmiana systemu politycznego: likwidacja systemu ułusowego i insty-
tucjonalizacja systemu žüzów, dopuszczenie do zgromadzenia – jako głów-
nego organu władzy poza chanem – znacznej liczby koczowników czarnej 
kości. Na to w podręczniku przy przedstawieniu panowania chana Esıma nie 
zwrócono uwagi, a trudno poważnie stwierdzić, że zawiera się to w kwestii 
wspomnianych „stosunków wzajemnych między ludźmi”. Podkreślono za to 
w nim, że kodyfi kacja ta nie zachowała się, ale jednocześnie stwierdzono, że 
prawa te „stworzone w okresie wtargnięcia wrogów zewnętrznych i sprzyjają-
ce dziełu wzmocnienia jedności i obrony państwa, świadczą o znaczących za-
sługach chana Esıma jako działacza państwowego w historii kazachskiej”42. 
Niestety, w podręczniku z zakresu szkoły średniej bezpośrednio wzmianki 
o przywołanym Esım channyŋ eskı žoly nie ma. Można się jednak domyślać, 
że autorzy słyszeli o tej i wcześniejszej kodyfi kacji, ponieważ porównują nie-
które rozwiązania w prawie karnym wprowadzone w okresie panowania Täu-
ke Žängırŭlego w kodyfi kacji Žetı Žarğy z rozwiązaniami obowiązującymi 
w czasie panowania Qasyma Žanibekŭlego i Esıma Šyğajŭlego43. Trudno jed-
nak oczekiwać, by licealista – czytając to porównanie – miał uzyskać wiedzę 
o wskazanych kodyfi kacjach. 

Z fragmentów podręczników dotyczących historii społecznej możemy 
wyczytać pewne obrazy monarchy jako przedstawiciela określonego stanu 
społecznego. W tym dla uczniów klas VII obrazy te są przepełnione silnie 
marksistowską wykładnią wyjaśniania struktury społecznej. Chan zatem był 
postacią należącą do klasy feudałów, gdyż społeczeństwo chanatu – zdaniem 
autorów – miało „strukturę klasową społeczeństwa feudalnego”. Klasa feuda-
łów została także określona jako ludzie białej kości, a składała się z „potom-
ków Czyngis-chana, chanów i sułtanów”44. Można więc stwierdzić nieco hu-
morystycznie, że chan Esım był bezdyskusyjnym feudałem – przynależał bo-
wiem do wszystkich wymienionych wyżej kategorii społecznych. Monarcha 
zatem był w tej narracji panującym klasowo nad „masami ludowymi”, które 
były zmuszone oddawać mu i sułtanom rokrocznie dwudziestą część swojej 
własności w postaci bydła czy produktów rolnych. Przekoczowanie na inne 
terytoria (w sensie terytoriów pod innym zarządem politycznym) traktowane 

41  Tamże, s. 165. 
42  Tamże, s. 165.
43  История Казахстана. Учeбник…, dz. cyt., s. 140.
44  С. Жолдасбаeв, Д. Бабаeв, История…, dz. cyt., s. 168.
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jest zaś w podręczniku jako „jedna z form walki klasowej mas ludowych”45. 
Widać zatem, że silnie marksistowska eksplanacja współistnieje w podręczni-
ku z innymi podejściami do analizy procesu historycznego: autorzy bowiem 
w innych partiach tekstu nie wiążą częstych przekoczowań ludności z walką 
klasową, ale – na przykład – z ucieczką (jak w przypadku wspominanych 
przedstawicieli rodu Katagan) albo z powstaniem nowego państwa (takie 
działanie Kireja Bolatŭlego i Žanibeka Baraqŭlego jest przecież potraktowa-
ne jako początek państwa kazachskiego). Czytelnika polskiego może dziwić 
zachowanie praktycznie w pełni dawnej leksyki z czasów radzieckich, co 
w przypadku pasterskiego rodowo-plemiennego społeczeństwa nomadycz-
nego jest – nie tylko nacechowane ideologicznie, ale także – ahistoryczne 
i humorystyczne46. 

W podręczniku dla szkoły średniej leksyka marksistowska jest znacznie 
bardziej ograniczona. Podstawową walką w chanacie nie jest już walka klaso-
wa, ale „walka interesów określonych rodów i plemion z ogólnopaństwowymi 
aspiracjami i celami”47. Z pewnością ciekawa to kategoria – walczą nie osoby, 
nie określone kategorie społeczne, ale interesy z aspiracjami. Chan natomiast 
jest w tym podręczniku monarchą społeczeństwa o dwóch typach struktury 
społecznej: feudalnej w południowych rejonach z ludnością osiadłą trudnią-
cą się rolnictwem oraz patriarchalnej (w wersji rodowej bądź wspólnotowej) 
u ludności koczowniczej i półkoczowniczej. Co ważne, tę dwoistość struktury 
społecznej autorzy uznali za rozwijającą i stabilizującą państwowość kazach-
ską48. Pomijając dyskusyjność trafności kategorii feudalizmu dla wyjaśniania 
funkcjonowania społeczności miast nadsyrdaryjskich, należy podkreślić, że 
w podręczniku tym – niejako pośrednio – zauważono też jeden z celów ich 
podboju w postaci możliwości wzmocnienia władzy monarszej49. 

Teraz – także w kontekście pozycji i uprawnień chana – przyjrzyjmy się 
narracji z fragmentów podręczników dotyczących historii ustroju. W tym dla 
uczniów z klas VII można przeczytać, że ustrój społeczny chanatu miał struk-
turę siedmiostopniową: od aułu po chanat. Co interesujące, w strukturze tej 

45  Tamże, s. 168. 
46  Nieco na marginesie należy podkreślić, że stosowanie marksistowskiej wykładni roz-

woju społecznego nie jest wcale czymś niespotykanym także we współczesnych polskich pod-
ręcznikach szkolnych z zakresu historii (choć zrezygnowano w nich ze znanej z poprzedniego 
systemu leksyki). 

47  История Казахстана. Учeбник…, dz. cyt., s. 136–137.
48  Tamże, s. 137. 
49  Oczywiście dyskusyjnych elementów narracji odwołujących się do marksizmu jest 

w tym podręczniku więcej. Na przykład autorzy są zdania, że žüzy i ich hierarchia to wynik 
ewolucji stosunków produkcyjnych, pojawienia się nierówności w dziedzinie własności i – co 
za tym idzie – nierówności społecznych, a w konsekwencji przejścia ze społeczeństwa rodowe-
go do sojuszy plemiennych. Zob.: tamże, s. 137. 
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wymieniono zarówno jednostki rodowo-plemienne, jak i administracyjne bez 
podkreślenia jakiejkolwiek ewolucji. Czytelnik dowiaduje się więc, że w XVI 
i XVII wieku istniały ułusy, których władcami byli wyznaczeni przez chana 
sułtani, oraz – stopień wyżej – žüzy, w których władza należała do wybiera-
nych chanów. Chanat natomiast składał się z trzech žüzów, a panował w nim 
„wielki chan wszystkich chanów”50. W mojej ocenie w narracji powyższej 
nastąpiło zbyt znaczące zsynkretyzowanie dwóch odrębnych systemów ad-
ministracyjnych. Wskazywanie zaś na istnienie wielu chanów jest – oczywi-
ście – trafne dla XVII wieku, niemniej należy je uznać za niekompatybilne 
z typem narracji z podrozdziału dotyczącego historii politycznej w okresie 
panowania chana Esıma. Dodatkowo, owa synkretyzacja prowadzi do nieza-
uważania zmian czy reform politycznych w okresie panowania tego władcy. 

Także specyfi cznie – i, moim zdaniem, jeszcze mniej trafnie – prezentu-
je się w tym aspekcie narracja z podręcznika z zakresu szkoły średniej. Žüz 
jako instytucja społeczna pojawia się tu dopiero w okresie panowania chana 
Täuke Žängırŭlego – wnuka Esıma, a jako instytucja polityczna – po jego 
śmierci, przy czym system ułusowy jeszcze wówczas również ma funkcjono-
wać. W tej narracji oddzielni chanowie także są właściwi dla systemu władzy 
chanatu dopiero po panowaniu tego władcy51. Dla okresu panowania naszego 
tytułowego monarchy Esıma typowe mają być ułusy, rozumiane jako określa-
ne przez chana nadziały sułtanów, oraz plemiona i rody, w których ważną po-
zycję zajmowali „bijowie (aksakałowie)”, przy czym w tym samym akapicie 
wyjaśniono także wiodącą rolę bijów, a mianowicie pełnienie przez nich funk-
cji sądowych52. Należy stwierdzić, że w okresie panowania Esıma Šyğajŭlego 
rodami i plemionami kierowali na ogół bijowie, batyrowie lub sułtani. Nie 
tylko to jednak świadczy, że o opisaniu w podręczniku reform systemu po-
litycznego z okresu panowania tego monarchy nie może być mowy. Mamy 
natomiast jedną informację, która wskazuje na świadomość autorów w tym 
zakresie – otóż w tekście rozdziału dotyczącego historii społecznej i histo-
rii ustroju w podrozdziale „Kazachska państwowość w XVII wieku” przed 
wzmiankowaniem o chanie Täuke Žängırŭlym dowiadujemy się o instytucji 
„«rady bijów» przy chanie”. Zarówno wzięcie w cudzysłów nazwy tego or-
ganu, jak i stwierdzenie na tej samej stronie tekstu, że dopiero w okresie pa-
nowania wskazanego władcy „rada bijów stała się permanentnie pracującym 
organem administracyjno-prawnym funkcjonującym przy siedzibie chana”53 
deprecjonują jednak znacznie rady bijów w okresie władzy Esıma Šyğajŭlego. 
Czy zatem narracja taka ma na celu wywyższenie znaczenia reform Täuke 

50  С. Жолдасбаeв, Д. Бабаeв, История…, dz. cyt., s. 166–167.
51  История Казахстана. Учeбник…, dz. cyt., s. 138–139.
52  Tamże, s. 138. 
53  Tamże, s. 138. 



351

Obrazy przywództwa politycznego w Chanacie Kazachskim we współczesnych kazachstańskich…

Žängırŭlego, a cel ten powoduje niedocenienie i – generalnie – niezauważenie 
reform jego dziada, chana Esıma?

Interesujący jest wątek powoływania monarchów. W podręczniku dla ucz-
niów klas VII wskazuje się, że chan był wybierany spośród sułtanów i przez 
nich samych, choć o wyborze często decydował wiek i stopień pokrewieństwa 
z poprzednikiem. Wskazano trafnie zwyczaje związane z wyborem i koro-
nacją: podniesienie na białej koszmie oraz podział posiadanego bydła chana 
między uczestników, co symbolizowało jego przejście na utrzymanie narodu. 
Znalazł się tu również fragment wskazujący na prawie natychmiastową re-
kompensatę – do wybranego chana szybko miało trafi ć więcej bydła niż miał 
wcześniej. Przy tym w narracji podręcznika to bogactwo kandydata, oprócz 
pochodzenia z dynastii Czyngisidów, jest warunkiem wyboru na stanowisko 
monarchy54. W podręczniku dla uczniów szkół średnich skoncentrowano się 
na innych wątkach – otóż chana wybierano spośród stanu sułtanów, a czynił 
to „ogólnonarodowy kurułtaj”, w którego skład wchodzili „sułtani, bijowie, 
przedstawiciele religii, władcy plemion i rodów”. Niestety, następne zdanie 
w tym podręczniku brzmi: „władza chańska była dziedziczna” w linii pro-
stej (po ojcu syn)55. Zatem i autorom tej książki zdarzało się nie panować 
nad tekstem. Zapewne chodziło im o to, że wybierany był syn władcy, choć 
to także jest nie do obrony: poprzednikiem bohatera naszego tekstu Esıma 
Šyğajŭlego był przecież jego brat. 

Podręcznik z zakresu szkoły podstawowej jest oszczędny w kwestii kom-
petencji monarchy. Wskazuje się, że rządził on krajem, dowodził wojskami, 
wyznaczał trasy przekoczowań, a w jego imieniu zbierano podatki. Podkreśla 
się jedno z ograniczeń tej władzy, jakim był brak regularnego wojska. Z dru-
giej strony wskazano na istnienie tolengutów (kaz. töleŋgıt), ale określono 
ich nie jako klientów skupionych wokół każdego sułtana, ale „członków od-
działów zbrojnych, którzy uczestniczyli w wyprawach chana, paśli jego byd-
ło oraz pomagali w gospodarstwie domowym”56. Niestety, jeszcze bardziej 
oszczędny jest w tym zakresie podręcznik dla uczniów klas X. Jako upraw-
nienia chana wymieniono w nim: „ogólnopaństwowe zarządzanie” oraz „kie-
rowanie działalnością sądu najwyższego”57. Pierwsza informacja jest bardzo 
ogólnikowa, natomiast druga – może nie najszczęśliwiej wyrażona, wskazuje 
na pełnomocnictwa sądowe chana. Podkreślenia wymaga fakt, że z podręcz-
ników nie dowiadujemy się o wiodącej dla systemu władzy instytucji zgroma-
dzenia. Nie ma o niej żadnej informacji w tym z zakresu szkoły podstawowej, 
natomiast w tym z zakresu szkoły średniej autorzy, określając ją z mongolska 

54  С. Жолдасбаeв, Д. Бабаeв, История…, dz. cyt., s. 167.
55  История Казахстана. Учeбник…, dz. cyt., s. 138.
56  С. Жолдасбаeв, Д. Бабаeв, История…, dz. cyt., s. 167.
57  История Казахстана. Учeбник…, dz. cyt., s. 138.
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kurułtajem, ograniczają jej funkcje do wyboru chana i „rozstrzygania sporów 
między rodami i plemionami”58. Rola kurułtaju jako organu, który decydował 
o „najważniejszych sprawach ogólnonarodowych, stosunkach międzynarodo-
wych, sprawach wojny, którego decyzje były obowiązujące dla wszystkich 
władców”, wiązana jest z panowaniem – ponownie – wnuka bohatera naszego 
tekstu. Temu kuriozum ustrojowemu (jako że zgromadzenia odwoływały cha-
nów nawet w XVI wieku) towarzyszy na tej samej stronie kuriozum z zakresu 
historii społecznej – otóż pojawienie się wskazanego wyżej stanu tolengutów 
także związano z panowaniem Täuke Žängırŭlego59. Na tej podstawie można 
się z kolei zastanawiać, czy takie – w mojej ocenie nieuprawnione faktogra-
fi cznie – narracje nie służą ukazaniu władzy chanów przed tym okresem jako 
silniejszej niż jest określana w historiografi i. Wydaje się, że nie, możemy bo-
wiem przeczytać, że „w okresie panowania chana Täuke mamy wzmocnienie 
politycznej władzy chana”60. 

Co interesujące w kontekście zanalizowanej wcześniej narracji dotyczącej 
panowania chana Esıma i leksyki stosowanej wobec chana Tŭrsyna, w rozdzia-
le podręcznika z zakresu szkoły podstawowej dotyczącym historii społecznej 
i historii ustroju podkreślono, że władcy poszczególnych jednostek trybalnych 
nierzadko wypowiadali posłuszeństwo jednemu z chanów i przekoczowywali 
pod władzę innego, a bijowie i batyrowie „często naruszali przysięgę złożoną 
chanowi”61. Te fragmenty wskazują więc jeszcze wyraźniej, że podręcznikowe 
obrazy władzy chanów nie służą tworzeniu tradycji istnienia silnego przywódz-
twa, a „cywilizacja koczownicza” w wydaniu kazachskim nie oznacza istnienia 
choćby względnie scentralizowanego państwa. W podręczniku dla uczniów klas 
X stwierdzano natomiast, że chan musiał cały czas kształtować swój autorytet, 
udowadniając „sprawiedliwość swojego wyboru” na stanowisko monarsze62.

Pozostała nam w tym miejscu jeszcze kwestia stolicy państwa: z opisów 
wskazanej wcześniej rywalizacji między Czyngisidami Esımem a Tŭrsynem 
dowiadujemy się o mieście Turkiestan jako siedzibie chana Esıma63, przy czym 
nie ma podkreślonego samego faktu przeniesienia przezeń stolicy z Syğanaqu. 
Na dalszych stronach podręcznika uczeń może przeczytać natomiast, że mia-
sto to w „drugiej połowie XVII wieku zostało przyłączone do Chanatu Ka-
zachskiego, stając się jego stolicą” oraz że „władza chańska Täuke wzmocniła 
się w obszarze nadsyrdaryjskim, a stolicą państwa został Turkiestan”64. A za-

58  Tamże, s. 138. 
59  Tamże, s. 139.
60  Tamże, s. 138. 
61  С. Жолдасбаeв, Д. Бабаeв, История…, dz. cyt., s. 168.
62  История Казахстана. Учeбник…, dz. cyt., s. 138.
63  С. Жолдасбаeв, Д. Бабаeв, История…, dz. cyt., s. 162, 164.
64  Tamże, s. 174, 179. W rozdziale dotyczącym historii kultury wskazano, że Turkiestan 

w XVI–XVII wieku był jednym z miast południowego Kazachstanu, które były „centrami rze-
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tem na fakt przenosin stolicy przez naszego władcę nie tylko nie zwróco-
no wyraźnej uwagi, ale także zaprezentowano sprzeczne z tym informacje. 
Co interesujące, na jednej z powyższych stron podręcznika stwierdzono, że 
w Turkiestanie został pochowany m.in. chan Esım65. Tak też było faktycznie, 
a jego mauzoleum znajduje się nieopodal wpisanego na światową listę dzie-
dzictwa UNESCO mauzoleum Chodży Ahmada Jasawiego. Wydaje się – nie 
po raz pierwszy – że autorzy nie panowali nad tekstem, a jego recenzenci 
nie wykonali swojej pracy poprawnie. Po drugie, przeniesiono znów niektóre 
działania zapoczątkowane przez chana Esıma na panowanie jego wnuka Täu-
ke Žängırŭlego, a więc wzmacniając rolę tego ostatniego, doprowadzono do 
zmniejszenia roli jego dziada. 

Cechy chana Esıma oraz jego obrazy w historii 
kultury przedstawiane w podręcznikach 

Z podręcznika dla uczniów klas VII dowiadujemy się, że chan Esım jesz-
cze przed objęciem tronu był „mężnym wojownikiem wysokiego wzrostu, 
doświadczonym dowódcą wojskowym oraz wszechstronnym politykiem”66. 
Celem panowania tego władcy miało być – zdaniem autorów – przekształce-
nie chanatu w jednolite scentralizowane państwo67, z czym – uwzględniając 
historiografi ę i dotychczasową analizę – trudno się zgodzić. Szczególną uwagę 
monarcha miał zwracać na wzmocnienie siły wojskowej państwa68. W ostat-
nich trzech akapitach podrozdziału dotyczącego panowania monarchy, w swo-
istym podsumowaniu, stwierdzono, że chan „Esım wniósł wiele nowości do 
polityki wewnętrznej i zagranicznej chanatu” i był „mądrym władcą, zręcz-
nym politykiem i dalekowzrocznym dyplomatą”69. Oceny te zaprezentowano 
niejako niezależnie od tekstu dotyczącego działań samego władcy i przed-
stawiającego historię polityczną w okresie jego panowania, choć wyraźnie 
zaznaczyć trzeba, że wcześniejsza narracja w podręczniku uprawnia do ich 
sformułowania. Co interesujące, kunszt dyplomacji chana poznajemy przez 
wzmiankę o małżeństwach dynastycznych: córka młodszego brata monarchy 
stała się żoną wspominanego władcy Abd ar-Rahima, a on sam poślubił córkę 
tego ostatniego70. Tu zatem po raz pierwszy w podręczniku władca Turfanu 

miosła i handlu” i „miały znaczne więzi z sąsiednimi narodami Azji Środkowej”. Zob.: tamże, 
s. 189. 

65  Tamże, s. 174. 
66  Tamże, s. 162. 
67  Tamże, s. 162.
68  Tamże, s. 162. 
69  Tamże, s. 165. 
70  Tamże, s. 165.
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jest w sposób wyraźny władcą (obszarów) innego państwa. Z podręcznika dla 
uczniów szkół średnich dowiadujemy się natomiast, że „chan Esım wszedł 
do historii narodu kazachskiego jako mądry i sprawiedliwy władca, odważny 
wojownik i wybitny dowódca”71. W rozdziale dotyczącym historii społeczeń-
stwa i ustroju jest natomiast potraktowany jako chan – bohater narodu ka-
zachskiego (jeden z dziewięciu)72. Co warte zauważenia, autorzy stwierdzają, 
że sprzyjająca wojnom sytuacja zewnętrzna państwa powodowała kryzysy, 
a „przezwyciężyć je można było tylko przy pomocy dowódców o silnych 
osobowościach, przywódców zdolnych do zjednoczenia narodu w celu roz-
wiązania ogólnonarodowych problemów, obrony suwerenności państwowej 
i interesów etnicznych”, przy tym „takie jednostki pojawiły się dzięki wzro-
stowi świadomości etnicznej i dzięki patriotyzmowi”73. Jest to – jak się wydaje 
– jedyny cytat, który mógłby w pełni potwierdzać wskazaną tezę niniejszego 
tekstu, a z pewnością dokonano w nim nadmiernej etnizacji historii. 

Warto podkreślić, że w podręczniku dla uczniów klas VII w rozdziale doty-
czącym historii kultury wśród informacji na temat žyrau – poetów i wykonaw-
ców eposów, mamy wątek związany z naszym monarchą. Stwierdzono tam, że 
žyrau Žiembet Bartogašŭly był „bijem, namiestnikiem chana Esıma w Młod-
szym Žüzie, batyrem – dowódcą wojskowym”, który „brał udział w wojnach 
chana Esıma z sąsiednimi chanatami”, „był jednym z architektów zwycięstwa 
nad Ojratami w 1620 roku”, a „w 1627 roku uczestniczył w tłumieniu buntu 
chana Tŭrsyna”. Jest on określony w tekście jako „akyn elokwentny, z ostrym 
językiem” i człowiek wyróżniający się „odwagą i zaradnością”74. Zgodzić się 
można, że jest to opis pozytywny, przy czym brak wzmianki o zwycięstwie 
nad Ojratami w 1620 roku w podrozdziale o chanie Esımie mógłby suge-
rować, że to Žiembet, a nie monarcha, go dokonał75. Zwróćmy uwagę, że 
w narracji z podręcznika dla uczniów klas X wojna z 1620 roku jest jedyną 
opisaną wojną prowadzoną przez chana Esıma z Ojratami76. Co istotne dla 
kwestii weryfi kacji tezy tego artykułu, z analizowanej partii tekstu z podręcz-

71  История Казахстана. Учeбник…, dz. cyt., s. 133.
72  Tamże, s. 137.
73  Tamże, s. 137. 
74  С. Жолдасбаeв, Д. Бабаeв, История…, dz. cyt., s. 195–196. 
75  W podrozdziale dotyczącym panowania chana Esıma mowa tylko o wojnie z „Dżunga-

rami (Kałmukami)” z 1627 r. (tamże, s. 164). Uczeń może zrozumieć, że to ta sama ludność, 
co przywołani w tekście głównym Ojraci, za sprawą tekstu z innego podrozdziału, w którym 
użyto określenia „plemiona dżungarsko-ojrackie” (tamże, s. 183). Wydaje się, że używanie 
w różnych miejscach odmiennych nazw tego samego ludu nie sprzyja wytwarzaniu u uczniów 
pewnego spójnego systemu wiedzy. Podręcznik dla uczniów klas X jest tu ponownie bardziej 
precyzyjny. Stosuje się w nim zamiennie etnonimy Kałmuków i Ojratów, a pojęcie Dżunga-
rów jest odniesione do Chanatu Dżungarskiego powstałego już po śmierci chana Esıma. Zob.: 
История Казахстана. Учeбник…, dz. cyt., s. 133.

76  Tamże, s. 133.
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nika dla uczniów szkoły podstawowej uzyskujemy informację, że po zdła-
wieniu buntu chana Tŭrsyna „žyrau Žiembet krytykował chana Esıma za jego 
błędy w zarządzaniu chanatem i okrucieństwo”77. Brak jakiegokolwiek cytatu 
z twórczości tego akyna, jak również brak odniesienia się do przedstawionych 
zarzutów z jego krytyki oraz kontekstu tej krytyki wskazują, że obraz chana 
Esıma w podręczniku z zakresu szkoły podstawowej nie jest nazbyt idealizo-
wany.

Co interesujące, w analizowanym rozdziale podręcznika dla uczniów klas 
VII mamy też pierwszą pośrednią informację o reformach strukturalnych cha-
na Esıma – skoro bowiem žyrau Žiembet był jego namiestnikiem w jednym 
z žüzów, to już wówczas žüz musiał być nie tylko jednostką społeczną, ale 
i polityczną. Oczywiście trudno byłoby wymagać od ucznia VII klasy, aby 
mógł wyciągnąć podobny wniosek, zatem narracja przesuwająca reformy 
struktury politycznej państwa na panowanie chana Täuke Žängırŭlego nie jest 
zagrożona.

Wróćmy jednak do twórczości Žiembeta Bartogašŭlego. W podręczniku 
dla uczniów klas X jest on tylko wzmiankowany jako jeden z žyrau78, ale 
nie został wybrany – jak kilku innych – do szerszej charakterystyki. Nie-
mniej w zbiorze materiałów źródłowych – tworzącym z tym podręcznikiem 
jeden pakiet edukacyjny – mamy nie tylko biogram tego akyna, ale i przy-
kłady jego wierszy, przy tym wszystkie związane z chanem Esımem. Sam 
biogram w części jest tożsamy z przytoczonym powyżej (Žiembet odznacza 
się „dzielnością i zdolnościami organizacyjnymi”), a jako znaczną różnicę 
można wskazać jedną kwestię. Otóż, podkreślono w nim, że po zwycię-
skiej wojnie z Ojratami w 1620 roku Žiembet próbował umocnić swą wła-
dzę w Młodszym Žüzie i bardziej uniezależnić się od chana Esıma, czym 
wywołał gniew monarchy, który zesłał go do wschodniej części chanatu, na 
pogranicze kazachsko-ojrackie79. Ten element biogramu, jak i zamieszczona 
twórczość žyrau Žiembeta tłumaczą nam także przyczyny wskazanej wyżej 
krytyki chana i typ jego okrucieństwa.

W zaprezentowanej twórczości mamy kilka wątków: tęsknotę za ojczyzną 
plemienną, próby próśb o przebaczenie wraz z przyznaniem się do win (ale 
nie o charakterze politycznym), krytykę decyzji chana dotyczącej twórcy jako 
zbyt okrutnej, egocentryczne wskazywanie na własne zasługi wraz z podkre-
ślaniem ich zasadniczego znaczenia dla władzy chańskiej. Warto też wskazać, 
że w bezpośrednich zwrotach do chana, od których roi się w tej twórczości, 
rzadko występuje „taksyr” (odpowiednik „pana”, którym zwracano się do suł-

77  С. Жолдасбаeв, Д. Бабаeв, История…, dz. cyt., s. 195.
78  История Казахстана. Учeбник…, dz. cyt., s. 156.
79  История Казахстана. Хрeстоматия…, dz. cyt., s. 117. 
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tanów), a najczęściej – wskazujący na zupełną równość stron – zaimek „ty”80. 
W pierwszym z utworów Žiembet – batyr „bardziej śmiały niż bars” – przy-
znaje się do winy, podkreśla jednak zbyt okrutną i podjętą w gniewie decyzję 
chana w sprawie swojej osoby, ale wyraźnie prosi o wybaczenie, stwierdza-
jąc, że w takiej sytuacji cały lud jego plemienia Bajŭly „pójdzie tłumnie” za 
chanem81. W kolejnym wyraża nadzieję na możliwość powrotu w ojczyste 
strony, choć zdaje sobie sprawę, że będzie mogło to nastąpić, gdy „zgaśnie 
chańska gwiazda”82. W ostatnim – znów podkreślając swą waleczność – po-
równuje własny los do sytuacji już niepotrzebnej żony wygnanej przez męża83. 
Niewątpliwie najwięcej obrazów z zakresu relacji chan – batyr odnajdziemy 
w utworze „Apel do chana Esıma Odważnego”. Jest to zarazem jedyny z ana-
lizowanych materiałów edukacyjnych, z którego dowiadujemy się o dość po-
wszechnie stosowanym przydomku chana. W utworze czytamy, że zdaniem 
akyna to on, Žiembet, doprowadził do podniesienia znaczenia chana Esıma, 
„nieustannie był [jego] podporą”, „wspierał, gdy domowi chańskiemu groziła 
bieda”. Žiembet podkreślał, że był „wiernym sługą, był jak niewolnik”, „jak 
młodszy brat, jak syn”. Jednocześnie twierdził, że owym niewolnikiem nie 
jest, że jego rady dane chanowi były trafne, a bez niego władza chana jest 
słaba. Zarzucał też monarsze niewłaściwe zachowania, także w okresie ataku 
Ojratów, i groził zerwaniem wszelkich relacji84. Widać zatem, że trudno tu 
mówić w pełni o bezwzględnym podporządkowaniu przywódcy. Zamieszcze-
nie zaś tych fragmentów w materiale edukacyjnym dla młodzieży świadczy 
o tym, że celem dydaktycznym nie była tu kreacja tradycji silnej bezdyskusyj-
nej władzy monarchy, a raczej ukazanie tej części dziedzictwa, która oparta 
jest na innych wartościach – przede wszystkim na wartościach merytokratycz-
nych. 

Zakończenie
Jak wykazałem, obrazy przywództwa chana Esıma Šyğajŭlego we współ-

czesnych kazachstańskich podręcznikach szkolnych często nie odpowiadają 
dziedzictwu. Niemniej tylko raz w sposób wyraźny podjęto na stronach ana-
lizowanych podręczników kreację „modelu silnego przywódcy”. Co także 
warte zauważenia, w wielu wątkach narracja w podręcznikach jest niespój-
na i nielogiczna, co na pewno nie sprzyja procesowi nauczania/uczenia się. 
Nierzadko jest ona niezgodna z wiedzą faktografi czną, przy czym najczęściej 

80  Tamże, s. 117–120. 
81  Tamże, s. 117–118. 
82  Tamże, s. 118.
83  Tamże, s. 120. 
84  Tamże, s. 118–120.
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trudno znaleźć celowość takich zabiegów. Wniosek ten ma dwie strony: z jed-
nej należy docenić brak – poza przykładami wskazanymi poniżej – znaczącej 
manipulacji historią, z drugiej świadczy to o braku pełnego panowania auto-
rów nad narracją oraz o tym, że procedura recenzyjna tychże podręczników 
nie była w pełni efektywna. 

Mam – może niewystarczająco uzasadnione na stronach niniejszego tekstu 
– przekonanie, że jego bohater, chan Esım Šyğajŭly, nie był traktowany w pod-
ręcznikach jako monarcha najbardziej znaczący w jakiejkolwiek problematy-
ce, a przez to – może nieświadomie – nie znalazło się dla niego miejsce w ści-
słym panteonie chanów. Oczywiście, jego zasługi wojenne ustępują zapewne 
tym dokonanym przez Qasyma Žanibekŭlego czy Aqnazara Qasymŭlego, 
a w niemałych osiągnięciach dyplomatycznych nie może się z kolei równać 
z Abylajem Körkem Uäliŭlym. Tu wobec autorów nie można mieć jednak 
znacznych zarzutów, tym bardziej że osiągnięcia chana Esıma w powyższych 
dziedzinach w znacznym stopniu zostały przedstawione. Niezrozumiałe jest 
dla mnie natomiast to, że analizowana narracja w sposób nieuprawniony nie 
dotyka problematyki działań chana w zakresie reform społeczno-politycznych. 
Udowodniłem, że często zmiany w tym zakresie dokonane przez chana Esıma 
Šyğajŭlego przypisywane są jego wnukowi chanowi Täuke Žängırŭlemu, któ-
ry zapewne i bez tych zabiegów miałby zapewnione miejsce w ścisłym pante-
onie kazachskich monarchów. 

W toku narracji wykazałem także skłonność autorów do pewnej ahisto-
rycznej etnizacji historii, a w przypadku podręcznika z zakresu szkoły podsta-
wowej – także kazachizacji innych organizmów politycznych. Wydaje się, że 
– także z racji konstrukcji podręczników, w których wiele miejsca poświęcono 
historii kultury – jednym z ich podstawowych celów była kreacja przeszłości, 
w której naród kazachski jest wykrystalizowany, świadomy swej tożsamości 
i wielki. Niemniej jednak pełne potwierdzenie tego wniosku na bazie anali-
zowanych podręczników wymagałoby innego niż przeprowadzone powyżej 
studium badawczego. 
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Позиционирование политико-
управленческой элиты 
в условиях очередного 
„этнополитического 
таймаута” в Северо-Кавказском 
федеральном округе

Общие теоретические идеи и современные 
подходы к проблеме элит

O смысление политико-управленческой элиты в ее категориальном, 
институциональном и функциональном выражении является непре-

ходящей задачей политической науки. Значимость проблемно-темати-
ческого поля элитологии определяются значимостью самих элит, в дан-
ном случае политико-управленческих. Без последних невозможны госу-
дарственное строительство и нациегенез, деятельность государственных 
структур, организация политического и управленческого процесса, пар-
тогенез и партийное строительство1. Политико-управленческие элиты, 
политико-партийные лидеры, общественно-политические активисты 
играют важнейшие роли субъектов и посредников взаимодействия госу-
дарства и гражданского общества, а также акторов публичной политики 
и гражданско-политического ассоциирования.

1  В. Парето, Трансформация демократии, Москва 2011.
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Классические элитологические определения фиксируют, прежде все-
го, сущностные свойства элиты, а именно ее организационно-фронталь-
ную миссию в преобразовании общества путем реформизма или рево-
люционизма, нацеленных на замещение политических систем и поли-
тических режимов новыми политическими системами и политическими 
режимами2.

Концептуальные идеи позволяют определить элиту в аспектах соци-
ально-классового детерминизма, формирования и функционирования, 
референтности интересам электората, адекватности партийных программ 
и личных партийно-поведенческих стратегий тактик. Актуальными оста-
ются такие аспекты элитологии, как функциональный (так как политичес-
кая элита стремиться к эффективным преобразованиям) и аксиологичес-
кий (так как политическая элита стремиться облечься в „белые одежды” 
нравственности и морали)3.

Современные изыскания в сфере политико-управленческого элитизма 
продвигаются в нескольких продуктивных направлениях, которые обус-
ловлены аморфностью современной социальной и политической стра-
тификации, смешением социально-классовых интересов, коэволюцией 
социальных сообществ, миксацией политических интересов граждан4. 
Также подчеркнем интернет-экспансию политического процесса в це-
лом и функционирования политической элиты, в частности. Поэтому 
отметим такую тенденцию элитогенеза, как замещение концептуальных 
программных принципов политического действия его визуальными (за-
частую, недостоверными) образами. Они транслируются в социальных 
сетях, инстаграммах, тиктоках, телеграммах и часто выражаются в си-
муляционных дип-фейках, никах, аватарах и иных псевдоперсонажах 
политической сетевой коммуникации. На авансцену функционирования 
политического класса и деятельности персоналий политической элиты 
выходят внешние свойства, визуальные эффекты, пришедшие из обще-
мировой IT –культуры. В этой связи выделим коммуникационно-инфор-
мационную, имиджево-дизайнерскую, дискурсно-презентационную, 
трендово-стилевую динамику программного позиционирования и техно-
логического функционала политико-управленческой элиты. 

Новые направления элитологии объяснимы новыми запросами, ко-
торые предъявляются обществом к элитам. Обществу требуются новые 

2  L. Field, J. Higley, Elitism, London 1980, s. 4, 117–130.
3  Е. Копаев, Правящая элита в системе общественных отношений, http://vestnik.

osu.ru/2010_7/9.pdf [dostęp: 20.02.2021]. 
4   Г. Матишов (red.), Национальные элиты и проблемы социально-политической и эко-

номической стабильности. Материалы Всероссийской научной конференции (9–10 июня 
2009 г.), Ростов-на-Дону 2009.
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лидеры, референтные лица, которые успешно вмонтированы в конкрет-
ное политическое время, политическое пространство, а также в локаль-
ную политическую ситуацию5. Современная политико-управленческая 
элита должна соответствовать многих параметрам, которые: а) в общем 
плане предъявляются к современным лидерам во всех сферах; б) в час-
тном плане предъявляются к современным лидерам в сфере политики и 
управления. Прежде всего, подтвердим традиционные требования, ко-
торые предъявляются к персоналиям политической элиты. Это: поли-
тическая компетентность, программная логика и последовательность, 
политическая воля и решимость. Также это верность политическим 
идеалам и политическая отзывчивость к интересам и потребностям из-
бирателей. 

В то же время актуализируем некие новые параметры, которым дол-
жен соответствовать современный представитель политического класса. 
Это: умение быстро принимать эффективные решения в связи с неожи-
данными внешними факторами – „черными лебедями»”, социальный оп-
тимизм и уверенность, спортивность и приверженность здоровому об-
разу жизни, физическая и стилевая привлекательность, молодость и мо-
ложавость, а также морально-нравственная устойчивость. Имидж и ди-
зайн персоналий современной политико-управленческой элиты строится 
в соответствии с представлениями населения о фронтмене политическо-
го процесса. Он должен быть заметен в мире современной электронной и 
виртуальной онлайн-коммуникации, в социальных сетях и СМИ-ресур-
сах. Современный успешный политик и управленец должен, во-первых, 
следовать политической моде, а, во-вторых, сам производить модные по-
литические тренды и быть узнаваемым политическим „камео”.

Отмеченные соображения могут быть применимы к любому совре-
менному политическому пространству, разумеется, в контекстуальной 
интерпретации в данном случае, российской6. 

Потребности и приоритеты общероссийской 
и региональной элитологии

Развитие современного российского элитологического знания состав-
ляет самостоятельно значимое направление российской политологии, 
российского науковедения и наукометрии. 

5  Г. Ашин, Элитология в системе общественных наук, „Вестник МГИМО-Универ-
ситета” 2009, nr 6(9), s. 1–11.

6  Элита России в прошлом и настоящем: социально-психологические, историчес-
кие аспекты, Вып. 2, Москва 2012.
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Закономерно, что российская элитология – дитя новаций полити-
ческого процесса, политической системы и политического управления, 
которые состоялись в РФ с конца 80-х гг. ХХ в. На смену партократии 
пришли новые лидеры, которые, впрочем, имели советское партийно-но-
менклатурное происхождение. Это типично для всех новых независимых 
стран, заявивших о своем суверенитете после распада Советского Союза 
в 1991 г. Развитие российской элитологии определялось общеизвестны-
ми потребностями, которые нет смысла вновь перечислять7. 

Однако отметим свое видение научной элитологической детермина-
ции, которое отражает примечательные поисковые ниши. Среди них: 
формат взаимодействия федеральной и региональных элит по вертикали 
и горизонтали; конкуренция региональных элит за преференции и инвес-
тиции из федерального центра; риски и преимущества регионально-тер-
риториальной обусловленности элитогенеза; достоверность и референт-
ность политического курса субъектовых (региональных) элит; лояльность 
региональных и муниципальных элит главе государства8. Новые направ-
ления современной российской элитологии четко проявились с 2012 г. и 
особенно с 2014 г. в связи со многими трансформациями мирового гео-
политического и внутригосударственного российского политического 
процесса. Также они нашли отражение в поправках в Конституцию РФ, 
которые были внесены на основе всенародного голосования в 2020 г. 

Здесь симптоматичны: а) дальнейшая суверенизация ресурсов фе-
деральной элиты России для достижения независимости от внешнего 
воздействия; б) последовательная политическая централизация позици-
онирования элиты регионов России для транспарентности принимаемых 
политических решений; в) вертикализация власти и управления в России 
с ее выраженной элитной персонификацией в лице Президента РФ 

С учетом федеративного государственного устройства РФ, которое 
нам представляется не только исторически обусловленным, но и поли-
тико-управленчески оправданным, многие элитологические изыскания 
обращены к проблеме региональных (субъектовых) элит. Они действуют 
в конкретном социально-экономическом, историко-культурном, полити-
ко-управленческом, ментально-обрядовом контексте, который сущес-
твенно разниться между регионами РФ. Россия – страна провинций и 
регионов, в которых контекстуально обусловленной региональной поли-

7  Элитология России: современное состояние и перспективы развития. Материалы 
I Всероссийского элитологического конгресса с международным участием 7–8 октября 
2013 г., Ростов-на-Дону 2013.

8  Российская элитология: инновационные ответы на вызовы современного мира. 
Материалы III Всероссийского элитологического конгресса с международным участием 
15–16 февраля 2019 г., t. 1–2, Ростов-на-Дону 2019. 
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тико-управленческой элитой реализуются если не самостоятельные по-
литические режимы, то самоценные и возможные контекстуально режи-
мы политики и управления.

Политическая регионалистика, политическое регионоведение, принци-
пы которых успешно разрабатываются в российской политической науке с 
90-х гг. ХХ в., отмечены множеством эффективных мониторингов, экспер-
тиз, прогнозов9. Контекстуальный (пространственный, хронологический, 
геополитический, социально-локальный) методологический посыл край-
не важен в политическом анализе политических элит, порожденных конк-
ретными условиями и вмонтированных в конкретные обстоятельства. 

Именно такой посыл оправдан в анализе региональных политических 
режимов и управленческих систем такого региона Российской Федера-
ции (РФ), как Северный Кавказ, а в данном случае, Северо-Кавказский 
федеральный округ (СКФО). Современная политическая элитология 
СКФО реализуется в особых региональных условиях, которые много-
кратно зафиксированы в научных изысканиях10. Тем не менее, северо-
кавказский элитологический процесс сохраняет самобытное содержание 
и формы, которые требуют постоянного системного осмысления и обос-
нования, что отражается и в тезисах федеральной элиты и Президента 
РФ В. Путина11.

„Этнополитичиеский таймаут” как контекст 
современного элитогенеза СКФО

Сегодня можно актуализировать позиционирование  политико-управ-
ленческой элиты СКФО в условиях очередного „северокавказского эт-
нополитического таймаута”, рамки которого составлены, на наш взгляд, 
2014-2020 гг.

Во-первых, определим современный „этнополитический тайма-
ут”, как период, который характеризуется четкими позитивными 
тенденциями. Среди них: 

– достижение определенного уровня человеческой безопасности 
в связи с ликвидацией незаконных вооруженных формирований 

9  Элитология и стратегия развития современной России. Информационно-анали-
тические материалы II Всероссийского элитологического конгресса с международным 
участием 21–22 октября 2016 г., Ростов-на-Дону 2016.

10  Zob.: Т. Бодио, Элиты Северного Кавказа: исследования и вызовы, [w:] T. Bodio 
(red.), Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo, seria: „Władza, Elity, 
Przywództwo”, t. 8, Warszawa, 2014, s. 35–45.

11  Заседание Совета по межнациональным отношениям. Владимир Путин провёл 
в Нальчике заседание Совета по межнациональным отношениям, 29 ноября 2019 г., 
http://kremlin.ru/events/president/news/62160 [dostęp: 1.12. 2020]. 
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и их пособников; искоренение сепаратистских настроений, сниже-
ние числа преступлений террористической, радикальной направ-
ленности; 

– дезавуация радикального мировоззрения, выведение большинс-
тва молодежи из-под влияния комбатантов международного тер-
роризма; возвращение региональных сообществ в правовое поле 
и в российское гражданское пространство;

– нейтрализация в некоторой степени этноклановых и этнократичес-
ких региональных систем, а также коррупционных группировок 
в органах власти и управления; 

– ротация первого корпуса региональных глав и управленцев путем 
переизбрания или обновления (за исключением Чеченской Респуб-
лики) и некоторое омоложение управленческих кадров по резуль-
татам проекта „Россия – страна возможностей”, 

– активизация гражданского общества, образование площадок 
гражданского активизма, публичной политики, гражданского 
контроля, диалога с властью (Северо-Кавказский молодежный 
образовательный форум „Машук”, Гражданский форум „Ар-
хыз-21”, Международный политологический форум „Российс-
кий Кавказ”, Форум СМИ, Северо-Кавказский экономический 
форум, Ставропольский форум Всемирного русского народного 
собора и др., общественные палаты и уполномоченные по пра-
вам человека, консультативно-экспертные и общественные со-
веты);

– упрочение этнокультурной модели гражданского общества в де-
ятельности многочисленных национально-культурных организа-
ций и автономий, домов национальных культур и центров дружбы, 
этнических и конфессиональных советов, советов старейшин, со-
ветов стариков, казачьих кругов, советов мира и дружбы, конгрес-
сов народов, советов узденей12; 

– реинтеграция региона и его интеграция с другими российскими 
регионами на базе традиционных российских ценностей, россий-
ского патриотизма и российской гражданской идентичности при 

12  На Ставрополье поблагодарили национально-культурные организации за со-
хранение мира и согласия в 2020 году. Традиционный круглый стол под конец ухо-
дящего года собрал руководителей краевых национально-культурных организаций 
для обсуждения итогов работы и планов на предстоящий год. Тифлисские ворота. 
Портал Северный Кавказ, https://sevkavportal.ru/tv/sobytiya/item/50154-na-stavropole-
poblagodarili-natsionalno-kulturnye-organizatsii-za-sokhranenie-mira-i-soglasiya-v-2020- 
[dostęp: 26.02.2021]. 
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сохранении этнокультурной самобытности северокавказских со-
обществ13;

– обеспечение конструктивного участия жителей СКФО в совре-
менном электорально-избирательном процессе практически без 
использования этнического и религиозного факторов с высокими 
показателями голосования за В. Путина на выборах Президента 
РФ (2012 г. и 2018 г.) 14 и за поправки в Конституцию РФ в 2020 г.;

– проведение в жизнь множества добровольческих инициатив граж-
данской, социальной, гуманитарной направленности, а также об-
щественно-значимых услуг которые амортизировали смену элит 
и „политико-управленческое дисциплинирование” сообществ 
СКФО;

– сплочение региональных сообществ на основах взаимопомощи, 
поддержки, взаимопонимания и волонтерской самоорганизации 
для противостояния угрозам пандемии COVID-19, которая стала 
фактором общественно-политических и политико-управленческих 
отношений.

Мониторинги федерального и регионального уровней свидетельству-
ют о преодолении острых межэтнических противоречий, управлении 
конфликтными ситуациями и о поддержании этнических конфликтов в 
инерционном состоянии, что дикутется многими общеизвестными тех-
нологиями работы с этническими конфлкитами15. Налицо снижение 
„градуса” бытового национализма и ксенофобии в местных сообщест-
вах, смягчение межэтнической конкуренции16. От 85% до 96% населения 
в разных субъектах РФ СКФО оценивают ситуацию в межэтнических 
отношениях как спокойную и стабильную. Проблемы межэтнических 
отношений, этнонациональные интересы, прошлые „этнические трав-
мы” сместились по значимости на последние позиции в общественных 

13  Zob.: С. Иванова, Миссия образования в реализации стратегии формирования 
российской идентичности в полиэтничном социуме, [w:] Российская гражданская и ци-
вилизационная идентичность: теоретические подходы, экспертиза и механизмы форми-
рования. Сборник научных трудов по материалам регионального научно-методического 
семинара, Ставрополь, 23 октября 2019 г.

14  М. Аствацатурова, Этнополитические заметки из дневника Северо-Кавказского 
федерального округа, „Вопросы политологии” 2019, t. 9, nr 7(47), s. 1433–1441.

15  A. Wierzbicki, Źródła konfl iktów etnopolitycznych, [w:] T. Bodio (red.), Kaukaz Północ-
ny: elity, reżimy…, dz. cyt., s. 255–273.

16  М. Аствацатурова (red.), Межэтнические отношения и миграционная ситуация 
в Северо-Кавказском федеральном округе. Экспертный доклад. Научное монографическое 
издание,  Ставрополь 2018; В. Тишков (red.), Межэтнические отношения и религиозная 
ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе Экспертный доклад. Научное 
монографическое издание, Ставрополь 2019.
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настроениях17. Существенно улучшен региональный имидж, снизились 
страх «северокавказского фактора» в российском обществе18. 

Перечисленные северокавказские позитивы – результат долговремен-
ных целевых усилий органов власти и управления в ходе воплощения 
целевых федеральных и региональных программ. В течение долгого вре-
мени Северный Кавказ и СКФО с 2010 г. был в центре внимания феде-
ральных структур, что выражалось в создании Министерства по делам 
Северного Кавказа, принятии Государственной программы „Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года”, сов-
ременная редакция и титул которой утверждена Постановлением Прави-
тельства РФ в 2019 г.19

В СКФО создана эффективная система взаимодействия власти и граж-
данских организаций в урегулировании и профилактике межэтнических 
противоречий и этнических конфликтов. Она базируется на традициях на-
родного миротворчества, которое сложилось в полиэтничном малоземель-
ном регионе с мозаичным расселением соседних народов, имеющих общие 
территории этногенеза, общие сюжеты истории, мифологии, социальной 
и религиозной жизни, но в то же время конкурирующих между собой.

Определённой стабилизации межэтнических отношений, как и по-
литической активности, вообще послужили неблагоприятные геополи-
тические факторы, а также и острые, собственно российские, пробле-
мы. Среди них: ухудшение экономической ситуации, снижение темпов 
развития, обесценивание российского рубля, падение уровня жизни, 
распространение бедности, усиление безработицы, разбалансирование 
социальных структур, снижение рождаемости, повышение смертности, 
а также новая глобальная угроза – эпидемия коронавируса COVID-19. 

С 2014 г. осуществился переход ситуации в СКФО с негативного 
конфликтологического сценария на умеренно-негативный сценарий, а с 
2017 г. в отдельных территориях (например, в Ставропольском крае) – на 

17  Zob.: М. Аствацатурова, Е. Давыдова, Этнокультурное и конфессиональное многооб-
разие в контексте консолидации российского общества: экспертное мнение регионального 
уровня, „Вестник Пятигорского государственного университета”  2018, nr  2, s. 270–274. 

18  М. Аствацатурова (red.), Межэтнические отношения и миграционная ситуация 
накануне Всероссийской переписи населения в регионах Северо-Кавказского федерально-
го округа. Экспертный доклад. Научное монографическое издание, Пятигорск 2018.

19  Государственная программа РФ „Развитие Северо-Кавказского федерального ок-
руга на период до 2025 года” утверждена в 2014 г. Постановлением Правительства РФ 
№309 от 15 апреля 2014 г.; новая редакция Государственной программы РФ „Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года” утверждена Постанов-
лением Правительства РФ от 27 февраля 2016 г. № 148; новая редакция Государственной 
программы РФ „Развитие Северо-Кавказского федерального округа”; Постановление 
Правительства РФ от 11 февраля 2019 г. № 111, Документы Правительства РФ http://gov.
garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm [dostęp: 5.03.2021].
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умеренно-позитивный сценарий20. Однако экспертные дискуссии про-
являют сохраняющиеся этнополитические, общественно-политические 
и политико-управленческие диссонансы в СКФО21. 

Во-вторых, определим современный „этнополитический тайма-
ут”, как период, в котором сохраняются выраженные негативные 
реалии, в частности:

– высокая дотационность субъектов РФ СКФО, общая слабость соци-
ально-экономической инфраструктуры, высокий уровень безрабо-
тицы (в отдельных субъектах – самый высокий по РФ), усиленный 
эпидемией коронавируса, низкий уровень заработной платы, низкий 
уровень жизни, неисполнение мер социальной защиты населения; 

– отсутствие эффективных социальных лифтов для молодежи, узость 
рынка труда и инфраструктурных возможностей для получения ка-
чественного образования, медицинского обслуживания, трудоуст-
ройства, карьерного роста, обеспечения жильем;

– продолжение (в замедленном темпе в связи с неблагоприятными 
экономическими условиями и пандемией) оттока из региона рус-
ских и русскоязычных граждан в другие регионы РФ, а также и ко-
ренного населения (представителей автохтонных титульных наро-
дов) в силу демографической тесноты, малоземелья, узкого рынка 
труда, низкого уровня жизни, безработицы, недоступности соци-
альных лифтов и качественных социальных услуг; 

– торможение крупных институциональных, инфраструктурных эко-
номических и социальных бизнес-проектов, инвестиционная не-
привлекательность, низкий уровень муниципального управления 
особенно в отдаленных сельских (горных и степных) районах;

– безконкурентность и безальтернативность политического процес-
са, управляемость публичной политики и гражданского сегмента 
в условиях социального контроля на основе этнических и религи-
озных нормативов. 

Современные политико-управленческие элиты СКФО действуют 
в стабильных, в целом, но в сложных условиях, так как позитивный 
тренд развития СКФО, который напрямую зависит от качества межэтни-
ческих отношений, не является устойчивым, скрытый конфликтогенный 
потенциал сохраняется. 

20  В. Авксентьев, Тенденции этнизации/деэтнизации общественно-политической 
жизни на Северном Кавказе: к постановке проблемы, [w:] Б. Аксюмов (red.), Этнические 
проблемы современности, Выпуск 25, Ставрополь 2020, s. 7–14.

21  Дайджест онлайн-дискуссии «Северный Кавказ: новые конфликты или линии на-
пряжения». Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева, 25 апреля 2020 г.,  
[dostęp: 5.05.2020]. 
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Во-первых, в СКФО остается опасность террористического воздейс-
твия. Практически каждый месяц в разных регионах силами правоохра-
нительных органов, органов безопасности, Росгвардии обнаруживаются 
законспирированные экстремистские элементы и профилактируются по-
пытки проведения локальных террористических актов и нападений на 
силовые структуры, значимые объекты.

Во-вторых, несмотря на усилия профильных органов исполнительной 
власти, которые действуют в каждом из субъектов РФ СКФО, межэтни-
ческие отношения отмечены периодическими локальными негативами в 
связи с нерешенными национальными вопросами („черкесский”, „аухов-
ский”, „ногайский”, „карачаево-балкарский”, „кумыкский”, „казачий”), а 
также множеством этнотерриториальных (земельных и «этноземельных), 
этнополитических, этноязыковых, этноконфессиональных проблем. 

В-третьих, персоналии политико-управленческой элиты республик и 
Ставропольского края действуют в условиях выраженной тенденции к 
социальному и политическому ассоциированию этнических сообществ 
в ситуациях риска, ущерба, дискомфорта. Народы и этнические группы 
СКФО за последние 20 лет приобрели большой опыт не только сотруд-
ничества с властью, но противостояния тем ее решениям, которые вы-
зывают сомнения и неприятие. В СКФО типичными стали этнические 
форумы и конгрессы, на которых народы высказывают свое мнение по 
поводу политических, правовых, организационных решений.

В-четвертых, главы субъектов РФ СКФО работают в условиях все бо-
лее рельефного обозначения религиозного фактора, как в этико-мировоз-
зренческой, так и в организационно-обрядовой сферах. В сообществах 
региона растет интерес к мировым и традиционным религиям – право-
славию, исламу, апостольскому канону; упрочивается диалог органов 
власти и управления с религиозными организациями (Ставропольская 
митрополия Русской православной церкви и ее епархии, Духовные уп-
равления мусульман субъектов РФ СКФО, Координационный центр му-
сульман Северного Кавказа, Епархии Армянской апостольской церкви 
Юга России и др.). В то же время новой и неоднозначной тенденциeй 
является интерес части северокавказских сообществ (в том числе, мо-
лодежи) к нетрадиционным религиям и деноминациям. В сообществах 
региона становится все больше сторонников „истинной веры”, народ-
ных верований и обрядов северокавказской политеистической мифоло-
гической детерминации и складывается морально-нравственный и орга-
низационно-консолидированный противовес мировым и традиционным 
религиям. В то же время очевидны попытки заменить светское право 
религиозными догмами и практиками, а также решить противоречия на 
основе религиозных догматических текстов.



369

Позиционирование политико-управленческой элиты в условиях очередного „этнополитического…

Характер и технологии позиционирования 
политико-управленческих элит СКФО

Характер позиционирования политико-управленческой элиты СКФО 
детерминирован характерологическими свойствами, как российского, 
так и регионального политического процесса СКФО. 

Позиционирование политико-управленческой элиты субъектов РФ 
СКФО, из которых шесть – республики, образованные по националь-
но-государственному принципу, один – край, образован по админист-
ративно-территориальному принципу, во многом обусловлены общими 
тенденциями, закономерностями и противоречиями государственного 
и нациестроительства, федеративного процесса, а также национально-
государственного, национально-территориального и национально-куль-
турного самоопределения в постсоветской России22. 

Эволюция социально-профессиональной детерминации элит СКФО 
отражает общую социально-профессиональную стратификацию сов-
ременной российской элиты. Ряд субъектов РФ СКФО возглавляется 
выходцами из бизнес-структур (Ставропольский край, Карачаево-Чер-
кесская Республика), которые приобрели опыт предпринимательства 
в регионе, либо вне его, и на определенном этапе своего бизнес-успеха 
и финансового благополучия начали политико-управленческую карьеру 
в рядах „Единой России”. 

Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 
Республика Северная Осетия-Алания возглавляются выходцами из сило-
вых, правоохранительных, надзорных и военно-политических структур, 
которые имеют большой опыт участия в прокурорском надзоре, сило-
вых, военных акциях на Северном Кавказе, прежде всего, ликвидации 
террористических сил и комбатантов и отмечены высокими наградами 
Российского государства. 

Кабардино-Балкарская Республика возглавляется чиновником, пред-
ставляющем „наследный фамильный корпус” регионального уровня, 
приобретшим опыт административной работы в федеральном центре.

Градус сменяемости глав субъектов РФ СКФО существенно разнить-
ся. Так, наибольшее статусное долголетие демонстрирует действующий 
глава Чеченской Республики (А. Кадыров) - с 2011 г. - который рельефно 
позиционирует себя и воспринимается региональным сообществом как 
„пехотинец Путина”, защитник интересов России, а также как безальтер-
нативный на данном этапе глава региона. Политическое долгожитель-

22   T. Bodio, Specyfi ka politetniczna reżimów republik narodowych, [w:] T. Bodio (red.), 
Kaukaz Północny: elity, rezimy…, dz. cyt., s. 137–165.
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ство демонстрирует и глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) 
(Р. Темрезов), который занимает этот пост также с 2011 г. Относительно 
долгую биографию главы региона демонстрирует губернатор Ставро-
польского края (СК) (В. Владимиров) – с 2014 г., хотя в кадровом корпусе 
Правительства Ставропольского края отмечаются существенные негати-
вы – элементы коррупции и превышение служебными полномочиями.

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в 2018 г. состоялась смена 
главы региона Ю. Кокова на К. Кокова, который приходится сыном пер-
вому президенту КБР и родственником своему предшественнику. В Рес-
публике Ингушетия (РИ) после долгого нахождения на посту главы Ю.-Б. 
Евкурова в 2019 г. состоялась смена главы на М.-А. Калиматова в связи 
с досрочной отставкой первого. В марте 2021 г. состоялась смена главы 
Республики Северная Осетия-Алания В. Битарова, который возглавлял 
республику с 2016 г., на С. Меняйло. Наибольший индекс сменяемости 
глав отмечается в Республике Дагестан (РД), где с 2014 г. сменилось не-
сколько глав (Р. Абдулатипов, В. Васильев, С. Меликов), что иллюстри-
рует усилия федерального центра решить проблемы республики путем 
подбора эффективного управленца. 

Региональный контекст элитогенеза составлен: во-первых, мощными 
месседжами федерального центра и лично Президента РФ; во-вторых, 
рельефными социально-экономическими потребностями региональных 
сообществ; в-третьих, симптоматичными этноидентификационными, 
этнокультурными, этноконфессиональными, этнополитическими преце-
дентами в условиях достижения человеческой безопасности23.

В этих условиях позиционирование  персоналий политико-управлен-
ческой элиты СКФО осуществляется с применением, как общероссий-
ских, так и собственно северокавказских политико-организационных 
технологий. 

Первая группа технологий (общероссийских) включает такие оп-
равданные и перспективные деятельностные усилия глав субъектов РФ 
СКФО, как: 

– следование и публичное демонстрирование верности политичес-
кому курсу Президента РФ и лично Президенту РФ, так как до-
верие главы Российского государства является важнейшим, если 
не определяющим, фактором политического позиционирования и 
политической жизнеспособности персоналий первого эшелона ре-
гиональной политико-управленческой элиты СКФО; 

23  T. Бодио, К исследованию проблем религий, политики, элит и безопасности на 
Северном Кавказе, [w:] T. Bodio (red.), Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeń-
stwo, seria: „Władza, Elity, Przywództwo”, t. 11, Warszawa 2017, s. 61–79.
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– обеспечение принадлежности политико-управленческого корпуса 
и руководителей значимых хозяйственных объектов и экономи-
ческих сегментов к „правящей партии”, партии парламентского 
большинства – „Единой России”, так как членство в ее рядах обес-
печивает успешное позиционирование в выборах с широким при-
менением административного ресурса;

– дисциплинирование регионального партийно-политического про-
цесса при его огосударствлении и включении в общероссийский 
форматируемый „сверху” политический процесс и „суверенную 
российскую публичную политику” на базе федеральной полити-
ческой повестки, повестки Президента РФ;

– вхождение в состав Президиума Государственного Совета РФ, 
действующего с 2000 г. по Указу Президента РФ и легитимизи-
рованного в 2020 - 2021 гг. в ходе внесения поправок в Консти-
туцию РФ и принятия соответствующего федерального закона, 
что обеспечивает возможность прямого контакта с Президентом 
РФ и решение на высоком уровне региональных проблем СКФО, 
а также упрочение собственных политических позиций и стату-
сов24;

– обеспечение реализации на территории субъектов РФ СКФО про-
грамм и подпрограмм национальных проектов, которые реализу-
ются в РФ по Указу Президента РФ, а также иных федеральных 
программ, обеспечивающих развитие в субъектах РФ СКФО эко-
номической и социальной инфраструктуры, в том числе, в сфере 
рекреации, курорта, туризма, медицинских и диагностических, 
реабилитационных услуг, что особенно актуально в период панде-
мии. 

Вторая группа технологий (северокавказских) включает такие объ-
ективно-оправданные деятельностные проекции главы субъектов РФ 
СКФО, как: 

– использование и публичная демонстрация в политике и управле-
нии этнического и религиозного факторов, как собственной иден-
тификационной природы, так и этноконфессиональных идентифи-
кационных стратегий и тактик региональных и местных сообществ 
СКФО;

– сохранение региональных этнократических политических режи-
мов стержнем которых выступает негласное „этническое распре-
деление” постов в органах исполнительной власти и „этнических 
пропорций” в депутатском корпусе, а также и соответствующих 

24  Государственный Совет Российской Федерации. Президиум. Президент России, 
http:// kremlin.ru/structure/state-council [dostęp: 15.03.2021]. 
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пропорций в корпусе глав муниципальных образований при под-
держке данной системы федеральным центром как тривиальной 
системы „сдержек и противовесов”;

– придание правового, политического, организационного статуса 
народным этническим, религиозным праздникам с установлением 
новых „дат этнической памяти”, выходных и праздничных дней, 
связанных с этнической историей, а также религией и верования-
ми народов СКФО;

– образование при главах субъектов РФ СКФО советов по пробле-
мам межэтнических и межрелигиозных отношений; взаимодейс-
твие с религиозным институтами, с этническими чрезвычайными 
советами, конгрессами, съездами народов, советами старейшин, 
казачьими кругами;

– осуществление социального (в ряде случаев, архаического) конт-
роля над региональными сообществами СКФО как традиционной 
практики упорядочения отношения между и внутри социальных 
групп и страт (начальники и подчиненные, старшие и младшие, 
отцы и дети, мужчины и женщины), а также внутри и между этни-
ческими и религиозными сообществами;

– заявление собственной позиции и позиции жителей субъектов РФ 
СКФО в связи с этническими конфликтами внутри РФ, а также в 
связи с международными инцидентами и гибридными войнами 
(конфликты в Сирии, Нагорном Карабахе), а также санкциями в 
отношении РФ со стороны США, стран ЕС и др. и в связи с судь-
бой соотечественников за рубежом.

Отметим, что главы субъектов РФ СКФО (главы республик и губерна-
тор Ставропольского края) часто демонстрируют свою приверженность 
к региональным сообществам (происхождение, место рождения, нацио-
нальная принадлежность, религиозные убеждения), стремление к дости-
жению интересов жителей и решению проблем регионов. По аналогии 
с посланиями Президента РФ главы субъектов РФ СКФО в последние 
годы свои ежегодные отчеты о работе представляют в виде региональ-
ных посланий.

Наряду с отмеченными, в общем плане оправданными и эффектив-
ными технологиями, укажем на очевидные проблемы позиционирования 
политико-управленческой элиты СКФО в современных условиях. 

Важнейшие проблемы позиционирования политико-управленчес-
кой элиты СКФО, прежде всего, отмечаются в дискурсе полномочных 
представителей Президента РФ в СКФО, корпус которых с 2010 г. су-
щественно ротируется – 5 назначенцев (А. Хлопонин, С. Меликов, О. 
Белавенцев, А. Матовников, Ю. Чайка). Так, в 2020 г. вновь назначен-
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ный полпред Президента РФ в СКФО Ю. Чайка указал, что важнейшей 
задачей права, политики и правоприменения является борьба с корруп-
цией25. Факты коррупции, использования служебного положения в лич-
ных целях, нарушение законности наносят существенный ущерб ус-
пешному позиционированию политико-управленческой элиты СКФО26. 
В общественном и информационном дискурсе региона систематически 
появляются криминальные сюжеты, продуцентами которых выступают 
заместители председателей правительств, министры, главы муници-
пальных образований, работники силовых структур, в отношении кото-
рых осуществляются следственные действия и правоприменительные 
мероприятия. 

В ряде случаев политические и властные решения глав субъектов от-
менены необоснованностью, непопулярностью и неэффективностью, 
что вызывает недовольство и протесты населения, имеющие „эффект 
домино”27. Особую опасность представляют такие решения, если они не-
посредственно касаются территориальных, статусных, конфессиональ-
ных, языковых, культурно-обрядовых, ментально-ритуальных интересов 
сообществ региона, которые крайне чувствительны к игнорированию 
властью коллективных преференций. 

Авторитет и популярность политико-управленческой элиты СКФО, 
прежде всего, связана с возможностью и стремлением решать острые 
проблемы региональных сообществ. Приведем некоторые данные о на-
родном рейтинге глав субъектов РФ СКФО среди глав 85 субъектов РФ, 
полученные в результате опросов в 2020 г.

25  Чайка в должности полпреда в СКФО займется борьбой с коррупцией и испол-
нением нацпроектов. Чайка заявил, что назначение на новую должность он расценива-
ет как знак высокого доверия со стороны главы государства, ТАСС. 27 января 2020 г., 
https://tass.ru/politika/7619037 [dostęp: 30.01.2021].  

26 В Пятигорске представлен полномочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в СКФО Юрий Чайка, Официальный сайт полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, 27 января 2020, http://skfo.gov.
ru/press/events/1289/ [dostęp: 30.01.2021].  

27 Призывы о передаче из Чечни в Ставропольский край Наурского и Шелков-
ского р-нов, входивших в состав края до очередного территориального передела на 
Северном Кавказе в 1944 г. Казаки просят присоединить к Ставропольскому краю 
два района Чечни // Наш город, 23.10.2018, http://www.nashgorod.ru/news/society/23-
10-2018/kazaki-prosyat-prisoedinit-k-stavropolskomu-krayu-dva-rayona-chechni [dostęp: 
20.12.2020].  



374

Майя Аствацатурова 

Народный рейтинг глав регионов

4 место
Кадыров Рамзан Ахматович

Чеченская республика
3.61 391

17 место 
Битаров Вячеслав Зелимханович
Республика Северная Осетия-Алания

31 место 
Калиматов Махмуд-Али Макшарипович

Республика Ингушетия
3 53

48 место 
Меликов Сергей Алимович
Республика Дагестан
52 место
Темрезов Рашид Бориспиевич
Республика Карачаево-Черкесия
56 место 
Владимиров Владимир Владимирович
Ставропольский край
69 место
Коков Казбек Валерьевич
Кабардино-Балкарская Республика28.

Среди застарелых проблем СКФО выделяются: малоземелье и непри-
влекательные условия для бизнеса и предпринимательства; низкий уро-
вень развития экономической и социальной инфраструктуры; безработи-
ца и узкий рынок труда; ограниченность социальных лифтов, карьерных 
возможностей для молодежи; низкий уровень или недоступность соци-
альных услуг (образование, медицина, обеспечение жильем, организа-
ция досуга, городская среда). В последние годы граждане остро ставят 
проблемы состояния экологии, природных (в том числе, сакральных) и 
историко-культурных комплексов. Стоит указать, что пандемия COVID-
19 обострила потребности населения в эффективном управлении, в оп-
тимальных организационных решениях по ведению режимов самоизо-
ляции, по обеспечению населения лекарствами и своевременными ме-
дицинскими и диагностическими услугами. В некоторых субъектах РФ 

28  Народный рейтинг глав регионов, https://governors.ru/rating Подробнее на РБК, 
https://www.rbc.ru/politics/25/09/2019/5d8a217c9a79476a513f54ef [dostęp: 10.03.2021]. 
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СКФО отмечались публичные и массовые проявления „антиковидного 
диссиденства”, свидетельствующие о неэффективности или о запазды-
вании организационных решений власти. 

Позитивные оценки и в то же время критические впечатления населе-
ния, экспертов, адресованные политико-управленческой элите СКФО, от-
ражаются в российских и северокавказских СМИ, в частности: „Аргументы 
и Факты. Северный Кавказ”, „Комсомольская правда. Северный Кавказ”, 
„Вестник Северный Кавказ” и др. Также многие проблемы фиксируются в 
интернет-ресурсах, на целевых российских и северокавказских интернет-
платформах („Национальный акцент”, „Кавказский узел”, „Онлайн-ре-
гион”, „Клуб регионов” и др.). Они обсуждаются в социальных сетях, на 
личных сайтах общественных активистов, в экспертных и аналитических 
изысканиях, а также во многих мониторинговых исследованиях. 

Обращаясь к народным и профессиональным экспертизам, обобщим 
особые проблемы, которые выходят на передний план политики и управ-
ления в субъектах РФ СКФО и которые озвучиваются региональными 
этническими активистами, лидерами общественного мнения, руководи-
телями общественных организаций (северокавказских народов, русских, 
казаков, диаспор). Данные проблемы имеют историческую, политичес-
кую, властно-управленческую обусловленность и требуют внимания 
политико-управленческой элиты регионального, а также и федерального 
уровней, среди них:

– переоценка итогов Кавказской войны и признание геноцида ады-
гов (черкесов);

– неполная (экономическая, социальная, политическая, статусная) 
реабилитация народов, репрессированных в период Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.; 

– разделенность некоторых народов между субъектами РФ и госу-
дарствами и отсутствие государственности (в виде республик как 
субъектов РФ) у некоторых коренных народов;

– сужение пространства родных (национальных) языков и недоста-
точность условия для их изучения и сохранения;

– спорность отдельных территорий и границ между субъектами, 
имеющих административный статус; 

– сохранение следствий этнических конфликтов 90-х гг. ХХ в.;
– моноэтнизация корпуса власти, затрудненность вхождения во 

властные структуры республик представителей русской и иных не-
титульных групп, а также „вторых титульных групп”, диаспорных 
групп;

– противоречия между реестровым казачеством и общественным ка-
зачеством; 
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– проникновение в этнические сообщества кризисных и конфлик-
тных проявлений, спровоцированных этническими и военно-по-
литическими конфликтами в зарубежье (Армения, Азербайджан, 
Нагорный Карабах, Сирия, Украина);

– неудовлетворительное состояние историко-культурных, природных 
памятников, обелисков, народных святилищ и памятных мест.

Общие выводы и рекомендации
Постосоветский российский транзит детерминировал формирование 

нового российского политического класса и новой российской полити-
ко-управленческой элиты. Ее позиционирование вмонтировано в обще-
российский политический и управленческий процесс и в то же время 
дифференцированно по регионам РФ. В том числе, самоценные содер-
жательные и формальные тренды типичны для позиционирования поли-
тиков и управленцев Северного Кавказа.

Северный Кавказ, прежде всего, СКФО, несмотря на общую стабили-
зацию политической и общественной жизни, остается зоной рискован-
ной политико-управленческой институционализации и общественно-по-
литического структурирования а также зоной реализации этнополити-
ческих интересов и воплощения этнокультурной модели гражданского 
общества.

Концептуальный и функциональный политико-управленческий эли-
тогенез в СКФО отмечен „двухколейной динамикой”, в которой полити-
ко-управленческая элита федерального округа осуществляет свое пози-
ционирование.

Первая колея этой динамики – централизованно-гражданская и кон-
сервативно-традиционалистская – определяется общероссийским по-
литическим и управленческим трендом вертикализации и персонифика-
ции власти в условиях форматируемых „сверху” и признаваемых „снизу” 
суверенной российской демократии, суверенной российской публичной 
политики и суверенного российского гражданского общества.

Вторая колея этой динамики – регионально-детерминированная и 
охранительно-идентификационная – определяется северокавказским 
политическим и управленческим трендом в условиях применяемых 
„сверху” и признаваемых „снизу” социального контроля и социального 
упорядочения внутри- и межгрупповых, межгендерных, межпоколенных 
отношений.

С учетом приведенных аналитических тезисов считаем целесообраз-
ным для повышения эффективности позиционирования политико-управ-
ленческих элит СКФО: 
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– осуществлять и координировать постоянный мониторинг состоя-
ния, настроений и ожиданий этнических сообществ, а также се-
тевого, блогового интернет-контента этнокультурной, этнополити-
ческой направленности;

– рассматривать межэтнические отношения и этнополитические 
процессы в диалектическом контексте социальной архаизации и 
модернизации с учетом существенного социального, имуществен-
ного, территориального, этноидентификационного расслоения на-
селения; 

– сохранять инерционное состояние „отложенных” этнических кон-
фликтов и противоречий в управляемом состоянии при точечном 
решении ситуативных проблем и прогнозировании ситуации;

– использовать рубежные общественно-политические события 
и контрапункты общенационального масштаба (выборы, послания 
главы государства, всенародные голосования, всероссийские пере-
писи населения и др.) для гражданского сплочения населения;

– проводить политико-управленческие решения по легитимации, 
изменению границ и переподчинению территорий и населенных 
пунктов или образованию новых муниципальных единиц только 
после профессиональной экспертизы и широкой коллективной 
поддержки гражданского общества; 

– создавать в случае проблемных ситуаций общественно-депутатс-
кие-экспертные комиссии полиэтничные по составу, а также ситуа-
ционные информационные центры, СМИ-площадки для оператив-
ного, достоверного освещения событий в интернет-пространстве;

– нейтрализовать этнизацию политико-управленческих техник 
и технологий, профилактировать попытки решения противоречий 
на основе религиозных догм и религиозных текстов и противосто-
ять клерикализации общественных-политических отношений; 

– проводить полиэтничные по составу конгрессы и форумы народов 
с общероссийской повесткой и перезапустить действующие обще-
ственные советы, форумы, лагеря для актуализации гражданско-
патриотической повестки;

– профилактировать конкуренцию этнических символов, „войну ис-
торий и исторических героев” при создании условий для сохра-
нения этнокультурной самобытности региональных сообществ, 
изучения родных языков, отправления религиозных интересов;

– повышать квалификацию политиков и управленцев в сфере межэт-
нических и этноконфессиональных отношений, а также общесоци-
альную, гражданскую компетентность этнических и религиозных 
лидеров;
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– нейтрализовать геополитизацию межэтнических и этноконфесси-
ональных отношений и вмешательство в региональные межэтни-
ческие отношения и этнополитические процессы зарубежных ин-
тересантов. 
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Modele osobowości 
przywódców politycznych 
Abchazji

Wprowadzenie

P roblematyka osobowości jest w centrum zainteresowań politologii i psy-
chologii polityki. Choć imponująca tradycja badań nad teoriami oso-

bowości nie doprowadziła do wypracowania jednomyślności pojęciowej, to 
defi nicja określająca osobowość jako zbiór powiązanych i względnie trwałych 
cech opartych na właściwościach emocjonalnych, temperamentnych oraz in-
telektualnych wykształconych w określonych warunkach życia i wpływają-
cych na sposób, w jaki człowiek oddziałuje na otaczający go świat, może 
dostarczyć nowych walorów poznawczych. Owa struktura osobowości osa-
dzona jest na względnie stałych determinantach, takich jak inteligencja czy 
umiejętności, oraz na cechach zmiennych, tj. motywacjach, metapotrzebach 
(np. samorealizacji, prestiżu), charakterze czy wyznawanych wartościach1.    

W celu konkretyzacji pojęcia oraz stworzenia zbioru cech podstawowych, 
określających pewne zachowania typowe dla jednostki, przedstawiciele róż-
nych nauk podejmowali próby konstrukcji modeli osobowości. Rozwój po-
szczególnych dziedzin od fi lozofi i neopozytywistycznej, personalistycznej po 
osiągnięcia antropologii czy psychofi zjologii skutkował pojawianiem się kon-
cepcji, które akcentowały nowy sposób patrzenia na człowieka poprzez ana-
lizę cech osobowości, nawyków i eksplikację zachowań. Towarzyszył temu 
rozwój badań psychometrycznych oraz klasycznych teorii psychospołecznych 

1  A. Panasiuk-Chodnicka, B. Panasiuk, Strategie rozwoju i kształtowania osobowości 
(próba rekonstrukcji technologii wychowania), „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2008, 
t. 5, s. 49–50.
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i psychoanalitycznych, które wykreowały m.in. model przywódcy narcystycz-
nego, zaborczego czy o skłonnościach paranoidalnych2. 

Rozwój teoretycznych założeń przywództwa wziął swój początek od 
koncepcji cech przywódczych i teorii wybitnej jednostki, teorii zachowań, 
aż po kreację modeli przywództwa charyzmatycznego, personalistyczne-
go czy transformacyjnego3. Badania kładły nacisk na indywidualne cechy 
wyróżniające lidera, takie jak zdrowie, status społeczny, biegłość werbal-
na czy umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia. 
Dopiero podejście behawioralne skierowało uwagę badaczy na interpreta-
cję modelu przywództwa będącego rezultatem określonych działań i wzor-
ców zachowań. Dalsza ewolucja teorii akcentowała podejście sytuacyjne, 
reprezentowane m.in. przez koncepcję „cech efektywności przywódcy” 
Freda Fiedlera4.

Istotą typologii osobowości (oraz teorii cech) jest przypisywanie lu-
dzi do określonej kategorii tworzonej przez wzorce właściwości psycho-
logicznych (psychicznych), somatycznych czy patogenetycznych. Typy 
osobowości różniące się sposobem zachowania, myślenia czy okazywa-
nia emocji przez ludzi były obecne zarówno w fi lozofi i hipokratejskiej 
wyróżniającej typy: choleryka, melancholika, fl egmatyka i sangwinika5, 
jak również w bardziej współczesnym ujęciu badania osobowości, tj. pię-
cioczynnikowym modelu osobowości (PMO) zwanym „wielką piątką”. 
Opierał się on na następujących elementach: neurotyzm, ekstrawersja, 
otwartość na doświadczenia, ugodowość oraz sumienność6. Metaanaliza 
badań w paradygmacie cech wykazała zbieżność cech osobowości ujętych 

2  Tamże, s. 44–46. T. Bodio, Świadomość a zachowania polityczne: ograniczenia racjo-
nalności działań politycznych, [w:] K. Opałek (red.), Elementy teorii polityki, Warszawa 1989, 
s. 152–154.

3  Zob.: B. Kaczmarek, Przywództwo polityczne a przywództwo organizacyjne, [w:] T. Bo-
dio (red.), Przywództwo polityczne, „Studia Politologiczne” 2001, vol. 5, s. 19. Harold Lasswell 
wskazał na trójetapowy proces formowania się osobowości politycznej. Od łącznego wystą-
pienia wszystkich elementów uzależniał pojawienie się w pełni rozwiniętego homo politicus. 
Zob.: M. Bachryj-Krzywaź nia, Harolda D. Lasswella koncepcja osobowoś ci politycznej – od 
modelu konfl iktu do modelu defi cytu, [w:] J. Juchnowski, P. Turczyń ski, R. Wiszniowski (red.), 
Europa. Idee, koncepcje, rzeczywistoś ć , Krakó w 2016, s. 4.

4  Zob.: J. Babiak, Cechy przywódcze jako determinanty sukcesu organizacyjnego: 
odradzają cy się  kierunek w badaniach przywództwa w organizacji, „Przegląd Psychologiczny” 
2008, t. 51, nr 1, s. 89–90.

5  P. Tyrer, N. Coombs, F. Ibrahimi, A. Mathilakath, P. Bajaj, M. Ranger, B. Rao, R. Din, 
Critical developments in the assessment of personality disorder, „British Journal of Psychiatry” 
2007, vol. 190, s. 51.

6  Zob.: P.G. Zimbardo, Psychologia i ż ycie, Warszawa 1999, s. 524–528. Ponadto angiel-
ski psycholog Hans J. Eysenck sformułował teorię PEN, na którą składają się psychotyczność, 
ekstrawersja oraz neurotyczność.
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w modelu PMO z przywództwem pojmowanym jako uznanie danej osoby 
za przywódcę oraz jako skuteczność przywódcy7.    

Jak podkreśla Jerzy Sielski, osobowość polityczna przywódcy powinna 
zawierać łącznie elementy: psychologiczne, biologiczne, politologiczne oraz 
socjologiczne. Odnoszą się one kolejno do: temperamentu i inteligencji przy-
wódcy, nabytych z urodzeniem właściwości związanych z fi zjonomią, a także 
przyswojonych przez niego wzorów kultury politycznej oraz norm kulturo-
wych będących skutkiem socjalizacji8. Na podstawie analiz biografi i wybit-
nych jednostek sformułowano zestawy cech przywódczych. Uwzględniano 
cechy osobowe, fi zyczne oraz biomedyczne przywódców. Do pierwszej z grup 
zaliczono m.in.: pragnienie przewodzenia innym, poczucie misji do spełnie-
nia, ambicje, posiadanie specjalistycznej wiedzy, lojalność wobec zwolenni-
ków, uczciwość, męstwo, atrakcyjność czy zaangażowanie w wykonywane 
zadania. Predyspozycje te wyposażały przywódców w charyzmatyczne przy-
mioty, dzięki którym byli w stanie oddziaływać na ludzi w ponadprzeciętny 
sposób9. Na tej podstawie określono możliwie uniwersalny zbiór cech osobo-
wości charakteryzujących przywódców. Nie każdy jednak mógł nim zostać, 
ponieważ predyspozycje przywódcze nie przysługiwały każdemu w takim 
samym stopniu. Często odnoszono je do warstw uprzywilejowanych, dlatego 
koncepcje przywództwa pozostawały w bliskiej relacji np. z teoriami elit po-
litycznych czy społecznych10. 

Charyzma, jaką dysponuje przywódca, jest często przypisywana szcze-
gólnej łasce Bożej i stanowi przejaw silnej relacji emocjonalnej: przywódca 
– zwolennicy. Taki model osobowości wynika z wizjonerstwa lidera, umie-
jętności zdobycia przez niego poparcia i lojalności rządzonych, przekonania 
o moralnej słuszności własnych sądów, pewności siebie oraz chęci zdobywa-
nia wpływów. W modelu transformacyjnym przywódca dzieli się natomiast 
ze zwolennikami swoją wizją, zyskuje ich poparcie i efektywność. Model ten 
pozostaje w pozytywnej relacji z osobowością ekstrawertyczną11.   

Maciej Hartliński zauważa, że zwolennicy lidera dobrowolnie decydują 
o uznaniu danego przywództwa, a osobę przywódcy postrzegają za jedyną, 
która jest zdolna do zaspokojenia ich potrzeb i celów. To stanowi podstawę 

7  Zob.: T.A. Judge, J.E. Bono, R. Illies, M.W. Gerhardt, Personality and leadership. A qua-
litative and quantitative review, „Journal of Applied Psychology” 2002, vol. 87, nr 4, s. 765–
780.

8  Zob.: J. Sielski, Tworzenie się osobowości politycznej przywódcy na przykładzie Jaro-
sława Kaczyńskiego, [w:] J. Sielski, M. Czerwiński (red.), Partie polityczne – przywództwo 
partyjne, Toruń 2008, s. 91–111.

9  B. Kaczmarek, Przywództwo polityczne…, dz. cyt., s. 20.
10  Tamże, s. 19-20. 
11  J. Babiak, Cechy przywódcze…, dz. cyt., s. 91–93.
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przywództwa politycznego12. Owy wymiar teleologiczny oraz dobrowolność 
pozwalają na odróżnienie przywódcy, którego przewodzenie jest wynikiem 
nieprzymusowego aktu masowego poparcia jego zwolenników, od osoby je-
dynie sprawującej władzę na mocy formalnej legitymacji, jaką zapewnia sta-
nowione prawo. W abchaskiej tradycji przywództwa egzemplifi kację tego sta-
nu rzeczy odzwierciedla charyzmatyczna osobowość pierwszego prezydenta 
– Władisława Ardzinby. W tym kontekście objęcie urzędu głowy państwa 
przez Aleksandra Ankwaba czy Raula Chadżimbę należy postrzegać wyłącz-
nie w kategoriach sprawowania obowiązków wynikających z pełnionej funk-
cji. Nie każdy prezydent dysponował cechami osobowości, które uczyniłyby 
go przywódcą.

O ile Talcott Parsons wskazuje, że władza stanowiąca naturalne otoczenie 
dla przywództwa i konstytuująca je jest osobowym czynnikiem interakcji za-
chodzącej w jej obrębie13, to redefi nicja pojęcia przywództwa politycznego 
akcentuje jego procesualność jako relację przywódca – zwolennicy14. Z tego 
względu różne uwarunkowania sytuacyjne czy historyczno-kulturowe spra-
wiają, że przywództwo polityczne stanowi fenomen procesualny, dynamicz-
ny, który należy postrzegać kontekstowo, gdzie osobowości przywódców wy-
różniają ich ponadprzeciętne cechy.

Celem pracy jest próba identyfi kacji specyfi ki modelu osobowości lide-
rów politycznych w Abchazji – jednostce o statusie państwa nieuznawanego, 
w której przywództwo skupia się wokół autorytetu prezydenta oraz jego repre-
zentacji klanowej. Posłuży temu analiza indywidualnych cech przywódców 
na tle podejmowanych przez nich decyzji oraz uwarunkowań zewnętrznych. 
Przedział czasowy obejmuje okres od wyboru pierwszego prezydenta (1994) 
do końca prezydentury R. Chadżimby w 2019 r. Egzemplifi kację modeli oso-
bowości poszczególnych liderów politycznych uzupełni odwołanie do uwa-
runkowań sytuacyjnych i ich implikacji na styl poszczególnych przywództw, 
kształtujących się w warunkach ustroju etnokratycznego. Zgodnie z jednym 
z paradygmatów zachowań wyborczych, tj. socjalno-strukturalnym, podkre-
śla się, że zachowania wyborcze są motywowane przynależnością do wspól-
noty etnicznej (narodu tytularnego) i jej silnymi wpływami na kreację modelu 
przywództwa15. 

W trakcie pisania artykułu korzystano z metod właściwych dla badań po-
litologicznych, w tym z podejścia teoretyczno-metodologicznego z zakre-

12  Zob.: M. Hartliński, Przywództwo polityczne. Wprowadzenie, Olsztyn 2012, s. 59.
13  T. Parsons, Societies. Evolutionary and comparative perspectives, New Jersey 1966, s. 83.
14  Zob.: P. Żukiewicz, Przywództwo labilne. Mechanizm powrotu do władzy w świetle teo-

rii przywództwa politycznego, Wrocław–Poznań 2012, s. 30–32.
15  Zob.: E.M. Marciniak, Caprary i Zimbarda koncepcja dopasowania preferencji poli-

tycznych. Praktyczne implikacje, „Studia Politologiczne” 2011, vol. 22, s. 93.
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su studiów nad istotą poradzieckich państw nieuznawanych. Posłużono się 
krytyczną analizą źródeł, dokumentów oraz zawartości stron internetowych, 
w tym materiałów archiwalnych. Metoda porównawcza umożliwiła wgląd 
w teoretyczny sens pojęć i ich rozróżnienie. W ujęciu komparatystycznym 
przedstawiono koncepcje osobowości przywódczych, ujęcie behawioralne 
pozwoliło zaś na wyjaśnienie wpływu czynników sytuacyjnych na kształ-
towanie osobowości i zachowań politycznych. Zostały one osadzone w pa-
radygmacie cech, stanowiąc pochodną zarówno procesu decyzyjnego, jak 
i określonych predyspozycji osobowościowych, których badaniu posłużyła 
metoda biografi czna. Przydatne okazały się obserwacje i wywiady przepro-
wadzone przez autorkę podczas pobytu badawczego w Abchazji w sierpniu 
2018 r.

Uwarunkowania historyczno-kulturowe 
kształtowania się osobowości liderów politycznych

Abchazja, określana w języku lokalnej społeczności mianem Apsny, jest 
krainą geografi czną położoną u podnóża gór Wielkiego Kaukazu oraz wy-
brzeży Morza Czarnego w północno-zachodniej części Gruzji. Historiografi a 
abchaska wskazuje na wczesne wpływy greckie na tym obszarze i wywodzi 
rodowód narodu od antycznego bohatera – Abrskila, uchodzącego za arche-
typ mitycznego Prometeusza16. Zwierzchnictwo przywódców Abchazji, wy-
wodzących się z książęcego rodu Szerwaszydze, przypadło na okres pano-
wania otomańskiego, któremu towarzyszyła rywalizacja między abchaską 
i gruzińską arystokracją. Na pozbawionym centralnego zarządzania obszarze 
górskim obowiązywał system klanowy17. Po wcieleniu Abchazji do Cesarstwa 
Rosyjskiego na początku XIX w. administrowaniem jej wewnętrznymi 
sprawami zajmowały się elity skupione w istniejących już strukturach wła-
dzy. Przewodził im książę. Porządek ten uległ zmianie po przyłączeniu się 
Abchazów do walki narodów kaukaskich, w tym do powstania czerkieskiego. 
Rosjanie pozbawili za to Abchazję autonomii i zamienili jej status na specjal-
ny okręg wojskowy18. 

Proklamowanie przez Gruzję niepodległości w 1918 roku sprawiło, 
że w Abchazji mającej samodzielność na zasadzie formalnej autonomii 
dochodziło do separatystycznych zrywów19. Od utworzenia Abchaskiej 

16  Zob.: J.S. Olson, L.B. Pappas, N.C.J. Pappas, An ethnohistorical dictionary of the Rus-
sian and Soviet Empires, Westport 1994, s. 5–7, 12. 

17  Zob.: A. Furier, Droga Gruzji do niepodległości, Poznań 2000, s. 7.
18  Zob.: K. Janicki, Abchazja. Historia i mit (do 1864), [w:] K. Janicki (red.), Źródła nie-

nawiści. Konfl ikty etniczne w krajach postkomunistycznych, Kraków–Warszawa 2009, s. 128.
19  A. Furier, Droga Gruzji…, dz. cyt., s. 121–122.
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Autonomicznej SRR w 1931 roku prowadzona przez Ławrientija Berię „po-
lityka czystek” sprawiła, że pozycja elit rządzących Abchaską ASRR ule-
gała deprecjacji20. W latach 50. i 60. XX w. zamieszki etniczne stały się 
jednym z przejawów przebudzenia abchaskiego nacjonalizmu. W dalszej 
perspektywie stał się on kluczowym elementem decydującym o rozdzia-
le stanowisk partyjnych oraz rządowych. Prawo do samostanowienia oraz 
świadomość własnej tożsamości kulturowej doprowadziły do domagania się 
przez Abchazów większej autonomii politycznej, a w konsekwencji sece-
sji od Gruzji21. W 1988 roku podczas XIX Ogólnozwiązkowej Konferencji 
KPZR przedstawiciele narodu abchaskiego przedstawili swoje stanowisko 
w sprawie niemożności dalszego podlegania zwierzchnictwu gruzińskich 
władz. Wzajemne relacje uległy pogorszeniu na skutek nieporozumień per-
sonalnych w elitach politycznych po obydwu stronach. Wskazuje się tu na 
konfl ikt między prodemokratycznym politykiem i późniejszym prezydentem 
Gruzji Eduardem Szewardnadze a konserwatywnym przywódcą Abchazji 
Władisławem Ardzinbą22. 

W 1990 roku abchascy deputowani z Rady Najwyższej zatwierdzili 
deklarację zatytułowaną O suwerenności państwowej Abchaskiej ASRR23. 
Uczynili to pod nieobecność parlamentarzystów narodowości gruzińskiej. 
Początek prac parlamentu nastąpił w styczniu 1992 roku. Ponownie prze-
wodził im W. Ardzinba. Warto odnotować, że w otwartym liście wystosowa-
nym do prezydenta Gruzji Zwiada Gamsachurdii powtórzył on deklarację 
wejścia autonomii w odnowioną formę federacji radzieckiej na zasadach 
niezależnego od Gruzji bytu24. Katalizatorem napięć potęgujących eskalację 
wzajemnych antagonizmów, które przerodziły się w wojnę (1992–1993), 
stały się natomiast jednostronne proklamowanie przez Abchazję niepodle-
głości 23 lipca 1992 roku oraz późniejsza decyzja Rady Najwyższej przy-

20  Zob.: R. Clogg, Documents from the KGB archive in Sukhum. Abkhazia in the Stalin 
years, „Central Asian Survey” 1995, vol. 14, nr 1, s. 156–158.

21  J.S. Olson, L.B. Pappas, N.C.J. Pappas, An ethnohistorical…, dz. cyt., s. 8–12. Ab-
chaskie aspiracje niepodległościowe zostały rozbudzone przez drastyczne zmiany w struktu-
rze etnicznej republiki. W drugiej połowie XIX w. ludność abchaska stanowiła 58,6 tys., przy 
dwukrotnie niższej liczbie Gruzinów, która w końcu XX w. (1989) wynosiła już 239,7 tys. przy 
zaledwie 93,2 tys. populacji Abchazów. Doszło zatem do sytuacji, w której naród tytularny 
stał się mniejszością na własnym terytorium. Zob. Годы и национальный состав жителей 
Абхазии, [w:] Белая книга Абхазии. Документы, материалы, свидетельство 1992–1993, 
Москва 1993, s. 30. 

22  Zob.: R. Czachor, Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjono-
wanie systemów politycznych, t. 3, Wrocław 2014, s. 114–118.

23  Декларация о государственном суверенитете Абхазской Советской Социалисти-
ческой Республики, 25 августа 1990 г., http://abkhazia.narod.ru/Glava73-74.htm [dostęp: 
18.03.2021].

24  R. Czachor, Abchazja, Osetia…, dz. cyt., s. 118–120.
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wracająca konstytucję Abchaskiej ASRR z 1925 roku, a tym samym pełną 
niezależność Republiki Abchaskiej25. 

Proces kształtowania przywództwa przez struktury partyjno-klanowe sku-
pione wokół Ardzinby przebiegał w warunkach separatystycznej walki o nie-
podległość Abchazji (wspomniane już lata 1992–1993). Dla instytucjonaliza-
cji przywództwa i systemu władzy fundamentalne znaczenie miały pierwsze 
wybory prezydenckie oraz uchwalenie konstytucji, która określała kryteria, 
procedury i mechanizmy wyłaniania przywódcy oraz jego kompetencje. 
Wyjście Abchazji z Gruzińskiej SRR, a także ogłoszenie deklaracji suwe-
renności stanowiły końcowy etap republiki parlamentarnej, w której funkcję 
głowy państwa pełnił przewodniczący Rady Najwyższej. Nowy okres wyzna-
czyło wprowadzenie prezydenckiego systemu rządów26. 

Determinanty kreacji modeli osobowości polityków
Od 1994 roku życie polityczne Abchazji wyznaczały okresy sprawowa-

nia władzy przez poszczególnych prezydentów oraz ich reprezentację kla-
nową. Zapoczątkowało je przywództwo Władisława Ardzinby (1990–2005), 
następnie rządy Siergieja Bagapsza (2005–2011), krótkotrwała prezydentura 
Aleksandra Ankwaba (2011–2014), a także poprzedzone przewrotem poli-
tycznym sprawowanie władzy przez Raula Chadżimbę (2014–2019).

Rozwój osobowości politycznej jest procesem zindywidualizowanym, dy-
namicznym i niepowtarzalnym. Pozostaje w ścisłym związku z biografi ą czło-
wieka, decyzjami, które determinują kierunek jego ścieżki i kariery życiowej, 
czynnikami zewnętrznymi, a także mechanizmami samoregulacyjnymi, taki-
mi jak sumienie, samoocena, samokształcenie czy autokontrola27. Na kształto-
wanie się modeli przywódczych w Abchazji wywarły wpływ uwarunkowania 
historyczne oraz etniczno-kulturowe. Proces kreacji przywództwa przebiega 
tu w warunkach etnokracji i społeczeństwa wieloetnicznego. Wybór lidera jest 
silnie zdeterminowany etosem przynależności do narodu tytularnego. W przy-
padku Abchazji można zatem mówić o etnokratycznym modelu przywództwa 
klanowego28. Znaczenie czynnika etnicznego w życiu politycznym znajduje 
wyraz w ramach rozwiązań konstytucyjnych, które nakładają na kandydatów 
na prezydenta wymóg wywodzenia się z narodu tytularnego oraz znajomości 
języka abchaskiego. Taki stan rzeczy tłumaczony jest przeszłością historyczną 

25  Zob.: V. Cheterian, War and Peace in the Caucasus: ethnic confl ict and the new geopo-
litics, New York 2008, s. 337.

26  R. Czachor, Abchazja, Osetia…, dz. cyt., s. 153.
27  A. Panasiuk-Chodnicka, B. Panasiuk, Strategie rozwoju…, dz. cyt., s. 63.
28  R. Czachor, Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopartymonialnej, Wroc-

ław 2015, s. 72, 169–175.
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Abchazji, która musiała się zmagać z licznymi deportacjami. Zmieniały one 
drastycznie jej sytuację demografi czną oraz stanowiły zagrożenie dla istnie-
nia narodu. Brak realnych szans na zwycięstwo w wyborach prezydenckich 
przedstawicieli innych narodowości podkreślał m.in. lider społeczności or-
miańskiej w Suchumi29. 

W kształtowaniu osobowości przywódczych duże znaczenie odegra-
ły studia na rosyjskich uczelniach wyższych. W postradzieckich kręgach 
władzy nadal utrzymuje się przeświadczenie, że wykształcenie zdobyte 
w Rosji, a zwłaszcza na jednej z moskiewskich uczelni, oznacza wysoki 
status i prestiż. Analizując życiorysy osób zajmujących najwyższe sta-
nowiska w Abchazji, można dostrzec, że przeważająca większość z nich 
została wykształcona w ZSRR bądź w poradzieckiej Rosji, a wielu ofi -
cjeli studiowało w samej Moskwie. Do tego grona zaliczają się m.in.: 
Aleksander Ankwab, który ukończył Akademię Nauk Społecznych Partii 
Komunistycznej w 1987 roku, Michaił Logua – były wiceprezydent 
i absolwent Moskiewskiego Państwowego Samochodowo-Drogowego 
Uniwersytetu Technicznego (1995) czy studiujący na tej samej uczelni były 
premier Leonid Lakerbaja30. Specyfi kę modeli przywództwa liderów poli-
tycznych Abchazji wyznacza nie tylko tradycja szkolenia kadry politycznej 
i urzędniczej w Rosji czy naturalnie wytworzona polityka ścisłej współpra-
cy i relacji klientelistyczno-patronalnych z Moskwą, lecz także umacnianie 
abchaskiej państwowości oraz antygruzińska retoryka31. 

Charakterystyczna dla modeli osobowości abchaskich liderów sprawują-
cych urząd prezydenta jest również przeszłość kombatancka z czasów tzw. 
wojny ojczyźnianej o niepodległość Abchazji (1992–1993). Wszyscy kandy-
daci na urząd prezydenta w wyborach z 2014 roku mieli stopnie generalskie.

Charyzmatyczny przywódca – Władisław Ardzinba 
Ustawa zasadnicza Abchazji z 1994 roku wprowadziła urząd głowy pań-

stwa oraz konstytucyjny model przywództwa prezydenckiego. Najważniejszą 
funkcję powierzono Władisławowi Ardzinbie. W autorytarno-półwojennym 
parapaństwie, jakim była wówczas Abchazja, prezydent stanowił centralne 
ogniwo systemu władzy politycznej. Jej charakter od początku wyznacza-
ły bliskie relacje z nomenklaturą partyjno-klanową, a także silne wpływy 

29  Zob.: D.Ó. Beacháin, The dynamics of electoral politics in Abkhazia, „Communist and 
Post-Communist Studies” 2012, vol. 45, s. 167.

30  Список депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия VI 
созыва (2017–2022 гг.), https://parlamentra.org/rus/offi cials/index.php [dostęp: 18.03.2021].

31  Zob.: A.W.M. Gerrits, M. Bader, Russian patronage over Abkhazia and South Ossetia: 
implications for confl icts resolution, „East European Politics” 2016, vol. 32, nr 3, s. 298, 308.
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Rosji na format przywództwa politycznego. Ardzinba otwarcie deklarował 
chęć dalszego funkcjonowania Abchazji jako republiki związkowej. Dlatego 
w 1996 roku wystosował propozycję utworzenia „tworu” stanowiącego formę 
pośrednią między federacją a konfederacją32.  

Władisław Ardzinba urodził się 14 maja 1945 roku w wiosce Dolny Eszer 
położonej zaledwie kilka kilometrów od Suchumi. Spędził tam dzieciństwo 
i wczesne lata szkolne. Na jego późniejsze zamiłowanie do nauki mieli wpływ 
rodzice, którzy byli z zawodu nauczycielami, a zwłaszcza ojciec – dyrektor 
szkoły i nauczyciel historii. W 1966 roku Ardzinba ukończył studia na Wydziale 
Historycznym Państwowego Instytutu Pedagogicznego im. A.M. Gorkiego 
w Suchumi i na prawie dwie dekady związał swą karierę naukową z Instytutem 
Orientalistyki Akademii Nauk ZSRR w Moskwie. W 1985 roku na podsta-
wie rozprawy Rytuały i mity starożytnej Anatolii uzyskał tytuł doktora nauk 
historycznych na Uniwersytecie Państwowym w Tbilisi. Prowadził bada-
nia nad historią, religią i kulturą starożytnych ludów Azji Mniejszej. Po po-
wrocie do Suchumi został dyrektorem Abchaskiego Naukowo-Badawczego 
Instytutu Języka, Literatury i Historii im. D.I. Gulia. Zdobył tytuł profeso-
ra. Był pełnoprawnym członkiem Akademii Nauk Abchazji oraz Adygejskiej 
Międzynarodowej Akademii Nauk33. 

Dynamiczny rozwój kariery politycznej Ardzinby przypadł na rok 1989. 
Został wówczas wybrany na ludowego deputowanego ZSRR, pełnił również 
funkcję deputowanego w Radzie Najwyższej ZSRR, a także przewodniczące-
go podkomisji ds. państwa oraz statusu prawnego jednostek autonomicznych. 
Był członkiem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, a w 1990 roku został 
przewodniczącym Rady Najwyższej Abchaskiej ASRR i ogłosił niepodle-
głość republiki. W 1992 roku powołano go na stanowisko przewodniczącego 
Komitetu Obrony Państwa, w ramach którego kierował wojskami abchaski-
mi w walce z Gruzinami. Został zaliczony do grona zasłużonych weteranów 
wojennych i zyskał miano wodza oraz wyzwoliciela, co dodatkowo umocniło 
jego pozycję i władzę. Społeczeństwo abchaskie widziało w nim człowieka, 
który miał predyspozycje do zjednoczenia narodu stojącego przed trudnym 
wyzwaniem odbudowy zrujnowanej gospodarki. On zaś korzystając z popar-
cia Rosji, położył w Abchazji podwaliny systemu autorytarnego34.    

Pierwszy okres przewodzenia Władisława Ardzinby był pozbawiony 
faktycznej opozycji politycznej. Taki stan rzeczy zapewniał mu całkowity 
wpływ na kształt procesów społeczno-ekonomicznych, jakie dokonywały się 
w Abchazji. Reżim przywódcy skutecznie tłumił wszelkie przejawy krytyki. 

32  B.A. Cook, Europe Since 1945. An Encyclopedia, t. 1, New York 2001, s. 3–4.
33  Владислав Григорьевич Ардзинба, http://ardzinba.com/biography.php [dostęp: 7.05.2015]. 
34  Владислав Григорьевич Ардзинба. Биографическая справка, http://ria.ru/spravka/ 

20100304/212109432.html [dostęp: 7.05.2015].
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W działaniach tych wspierały go środowiska przestępcze, które w dobie na-
rastającego kryzysu gospodarczego stawały się z kolei coraz większym prob-
lemem dla abchaskiego rządu. Styl sprawowania władzy przez Ardzinbę oraz 
skupionych wokół niego elit wyznaczała w tamtym czasie polityka nastawio-
na na klientelizm, korupcję oraz realizację partykularnych celów35.

Przypadające na 3 października 1999 roku wybory zapewniły prezydentowi 
pewną reelekcję. Uzyskał on ponad 98% poparcia. Był jedynym startującym 
kandydatem na ten urząd, a przy tym politykiem o niezaprzeczalnej pozycji 
przywódcy36. Początek drugiej kadencji Ardzinby zdominowała reprodukcja 
opozycyjnych elit władzy oraz wzrastająca partycypacja liderów opozycji an-
typrezydenckiej z Ludowej Partii Abchazji oraz ruchu „Ajtajra” (Odrodzenie). 
Dużą popularnością cieszyła się także prasa opozycyjna, m.in. „Cegiemskaja 
prawda”, „Echo Abchazji” czy „Diełowaja Abchazja”. Władisław Ardzinba 
zapewniał względnie wysoki poziom stabilizacji politycznej oraz równowagę 
między dwoma dominującymi klanami, które akceptowały jego kierownictwo. 
Utrzymał wprawdzie swe zdolności przywódcze i charyzmę, lecz jego pozycję 
osłabiały ujawniające się w latach 2001 i 2002 symptomy poważnej choroby. 
Stopniowemu pogorszeniu zaczęło również ulegać nastawienie Ardzinby do 
własnego klanu i rodziny. Jako następcę prezydenta wskazywano ówczesnego 
premiera Abchazji Anriego Dżergenię. Choć był krewnym Ardzinby, szybko 
się okazało, że nie cieszy się poparciem ze strony społeczeństwa, elit politycz-
nych, a z czasem i samego przywódcy. Polityk ten dysponował wprawdzie 
zdolnościami organizacyjnymi, lecz do pełnienia funkcji prezydenta brako-
wało mu charyzmy. Zarzucano mu tchórzostwo w czasie wojny z lat 1992–
1993, a później skłonności korupcyjne oraz postawę samozadowolenia, jaką 
prezentował podczas negocjacji ze stroną gruzińską. 

Stan zdrowia Ardzinby przyczynił się z czasem do wzrostu poparcia sto-
jących za nim klanów, które usiłowały usytuować się między schorowanym 
przywódcą a światem zewnętrznym. Na tym tle porozumienie na linii Ardzinba 
– Dżergenia było w dużej mierze uzależnione od relacji między dwoma naj-
bardziej wpływowymi obozami, tj. klanem Pawel Ardzinba oraz klanem Aka 
(Salibej) Ardzinba. Ostatecznie nastąpił rozpad relacji między prezydentem 
a drugim z nich, a przywództwo polityczne w Abchazji stanęło przed trudnym 
wyborem wskazania silnego kandydata, który wystartowałby w wyborach pre-
zydenckich. Nie zważając na proponowanych kandydatów, Władisław Ardzinba 
dokonał własnego wyboru i na swego następcę wyznaczył pierwszego wicepre-

35  Zob.: V. Kholbaia, R.Gelantia, D. Latsuzbaia, T. Chakhrakia, Parliament of Georgia, 
Labyrinth of Abkhazia, Tbilisi 1999, http://archive.is/MEU1q [dostęp: 2.01.2014].

36  Zob.: P. Sieradzan, Elity polityczne separatystycznej Abchazji, [w:] T. Bodio (red.) Kau-
kaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, seria: „Władza, Elity, Przy-
wództwo”, t. 7, Warszawa 2012, s. 206.
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miera i ministra obrony Raula Chadżimbę. Uchodził on za energicznego polity-
ka, który z jednej strony kierował agendami władzy państwowej, z drugiej zaś 
był uznawany przez opozycję za swój profesjonalizm37.

Mimo narastającej krytyki ze strony partii opozycyjnych, głównie 
„Amcachary” i „Ajtajry”, wobec Ardzinby, jego otoczenia oraz rządów, uwa-
żanych za autorytarne, sondaże z 2002 roku wskazywały Ardzinbę jako jedne-
go z najbardziej wpływowych polityków abchaskich. Jednocześnie postrzega-
no go jako człowieka upartego i bezkompromisowego. W 2003 roku zdecydo-
wał o odwołaniu rządu, a przewodniczącemu parlamentu Nugzarowi Aszubie 
otwarcie zarzucił, że przyjęty w pierwszym czytaniu projekt ustawy o proce-
durze wprowadzania poprawek do konstytucji jest nielegalny, a ustawa zasad-
nicza nie wymaga zmian. Przez pewien czas przywódca odmawiał w ogóle 
podpisywania projektów ustaw, które przyjmowało Zgromadzenie Narodowe. 
Ze względu na słaby stan zdrowa Ardzinba ustąpił ze stanowiska prezydenta 
Abchazji w 2004 roku. Autorytet odchodzącego przywódcy również stracił na 
znaczeniu. Wyznaczony przez niego następca – Raul Chadżimba – nie został 
wybrany na najwyższy urząd. 

Druga kadencja Władisława Ardzinby przebiegała w warunkach kryzysu 
wywołanego nie tylko jego długą chorobą, lecz także rozprzestrzeniającą się 
korupcją oraz ciągłymi skandalami z udziałem członków jego rodziny. To do-
datkowo osłabiało autorytet przywódcy. Ardzinba przedstawiał się jako au-
tokrata prowadzący politykę twardej linii. Usunął ze swego otoczenia wielu 
dawnych współpracowników, nie zdołał jednak utrzymać kontroli nad osoba-
mi z najbliższego otoczenia ani rodziny38. 

Choć nazywany był wybitnym dowódcą wojskowym, nie mógł poradzić 
sobie z wyzwaniami czasu pokoju. Na różnych spotkaniach często cytował 
dagestańskiego poetę Rasula Gamzatowa porównującego narody do gwiazd 
na niebie, z których każda płonie własnym i niepowtarzalnym światłem39. Na 
tym tle Ardzinbę stawiano obok wielkich władców Abchazji, którym przypi-
sywano niezwykłe cechy osobowości zesłane przez Bożą opatrzność, a wy-
bitne zdolności oraz żywiołowość odnoszono do ich służebnego posłanni-
ctwa ludziom i państwu. Określano go mianem męża stanu i wybrańca, który 
dzięki tytanicznym wysiłkom przywódczym doprowadził do utworzenia no-
woczesnego państwa abchaskiego40. Ardzinba otrzymał najwyższe odznacze-

37  Zob.: A. Skakov, Abkhazia at a Crossroads. On the Domestic Political Situation in the 
Republic of Abkhazia, „Iran & the Caucasus” 2005, vol. 9, nr 1, s. 160–163.

38  Tamże, s. 159, 164–168.
39  Zob.: A. Тания, Предисловие, [w:] В. Ардзинба, Мы шли на смерть, чтобы жить, 

Сухум 2011, s. 3–4.
40  Zob.: В. Чамагуа, Слово лидер, [w:] В. Ардзинба, Мы шли…, dz. cyt., s. 5–6. Przy-

kład ten stanowi często dalekie od obiektywizmu przypisywanie uniwersalnych cech przywód-
czych danej jednostce przez innych ludzi, o czym mówi teoria atrybucji.
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nie państwowe – order Abchazji „Achdz-apsza” I stopnia, medal „Bohatera 
Abchazji” oraz najwyższe odznaczenie państwowe Osetii Południowej – 
„Order Honoru”. Zmarł 4 marca 2010 r. w Moskwie, gdzie przybył na lecze-
nie41. Pamięć o pierwszym przywódcy jest wciąż żywa w abchaskim społe-
czeństwie. Każdego roku w dniu jego urodzin uczniowie z abchaskich szkół 
udają się pod pomnik pierwszego przywódcy.

Przywódca pragmatyk – Siergiej Bagapsz
Siergiej Bagapsz urodził się 4 marca 1949 roku w Suchumi. W 1972 roku 

ukończył Gruziński Instytut Gospodarki Subtropikalnej. Zdobyte wykształce-
nie wpłynęło na rozwój jego kariery politycznej. Był zastępcą przewodniczące-
go Państwowego Rolno-Przemysłowego Komitetu Abchaskiej ASRR. W okre-
sie poprzedzającym wojnę gruzińsko-abchaską pełnił funkcję przewodniczą-
cego deputowanych ludowych Rady Rejonu Oczamczyrskiego42. Podobnie jak 
W. Ardzinba wzrost swej popularności zawdzięczał udziałowi w wojnie z lat 
1992–1993. Dowodzony przez niego oddział ochotników uczestniczył w sztur-
mie i schwytaniu gruzińskich wojskowych w Suchumi. W wojsku odpowiadał 
za dostawy broni i amunicji oraz artykułów spożywczych. Był także kierow-
nikiem działu rolnego w moskiewskim sowchozie zajmującym się obróbką 
roślin oleistych. Po odbyciu służby wojskowej został skierowany do pracy 
w Komsomole, a później objął stanowisko instruktora w komitecie regional-
nym Komsomołu w Abchazji. Kierował sektorem informacji, odpowiadał rów-
nież za dział pracy i młodzieży wiejskiej Komitetu Centralnego Komsomołu 
w Gruzji. Od 1980 roku Bagapsz pełnił funkcję pierwszego sekretarza abcha-
skiego komitetu Komsomołu Gruzji, a dwa lata później został pierwszym sekre-
tarzem oczamczyrskiego komitetu regionalnego Komunistycznej Partii Gruzji. 
W 1992 roku został powołany na stanowisko pierwszego zastępcy premiera 
Abchaskiej ASRR, natomiast w 1995 – na pierwszego wicepremiera Abchazji. 
W latach 1997–1999 piastował urząd szefa rządu. Do wyboru na stanowisko 
prezydenta pracował w przemyśle energetycznym43.

Rywalizacja między siłami opozycyjnymi a proprezydenckim obozem 
władzy, której apogeum stanowił kryzys wyborczy (2004/2005), doprowa-
dziła do zmiany przywództwa w Abchazji i przekazania władzy skupionej 
wokół Ardzinby w ręce obozu opozycyjnego Siergieja Bagapsza. Zgodnie 
z systemem wyborczym Abchazji kandydaci do urzędu prezydenta startu-

41  Владислав Григорьевич Ардзинба…, dz. cyt.
42  Президенты Республики Абхазия, http://abhazy.com/presidents.shtml [dostęp: 

7.05.2015].
43  Багапш, Сергей, Второй президент республики Абхазия, скончался в мае 2011 

года, http://lenta.ru/lib/14159614/#69 [dostęp: 13.05.2015].
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ją „w parach”. Bagapsz wystąpił w duecie z ministrem spraw zagranicz-
nych Siergiejem Szambą. O ile sama „Jedna Abchazja” wzbudzała niepew-
ność mieszkańców, o tyle obydwaj politycy byli postrzegani pozytywnie. 
Wywodzili się z dwóch historycznych prowincji – Abżua oraz Bzyb, któ-
re musiały być równo reprezentowane na wyższych szczeblach władzy. 
Pierwsza z nich (dzisiejsza Oczamczira), w której urodził się Bagapsz, oraz 
druga – Gudauta, będąca miejscem urodzenia Szamby, są odzwierciedle-
niem dwóch podstawowych grup etnicznych. Od zawsze wpływały one na 
kształt polityki wewnętrznej Abchazji, a reprezentujące je klany, czyli połu-
dniowo-wschodni klan Oczamczira oraz północno-zachodni klan Gudauta, 
rywalizowały o władzę w republice. Wedle niepisanego prawa mieszkaniec 
Gudauty, który ubiegał się o urząd prezydenta, był zobowiązany do starto-
wania w wyborach wraz z mieszkańcem Oczamcziry jako wiceprezydentem 
i vice versa44. 

Siergiej Bagapsz otrzymał nominację do startowania w wyborach prezy-
denckich z ramienia „Jednej Abchazji”, stowarzyszenia weteranów wojny 
abchasko-gruzińskiej „Amcachara”, „Ajtajry” oraz Federacji Niezależnych 
Związków Zawodowych. Według doniesień medialnych o nominację Bagapsza 
zabiegał Anatolij Czubajs, prezes zarządu rosyjskiego państwowego przedsię-
biorstwa energetycznego RAO JES. Znajomości biznesowe potwierdza fakt, 
że w okresie 1999–2004 Bagapsz kierował państwowym przedsiębiorstwem 
energetycznym „CzernoMorEnergo”. Wyniki wyborów z 3 października 2004 
roku wywołały protest jego głównego kontrkandydata (Chadżimby). W po-
wtórzonym głosowaniu Abchazowie potwierdzili wybór Bagapsza, który 
ponownie pokonał swego rywala – rekomendowanego przez Rosję byłego 
ofi cera KGB. Tym samym położył kres dotychczasowemu poradzieckiemu 
układowi nomenklaturowemu z Ardzinbą na czele. Bagapsz został ostatecznie 
zaprzysiężony na prezydenta 12 lutego 2005 roku, a Chadżimba objął kom-
promisowo funkcję wiceprezydenta45.

Obóz władzy obraźliwie nazwał Bagapsza prezydentem elektem „obywa-
teli Gruzji”. Ponadto podczas kampanii wyborczej rosyjska prasa wysuwała 
przeciw jego politycznemu sojusznikowi Ankwabowi bezpodstawne zarzu-
ty, nazywając go „agentem tureckiego wywiadu” (Ankwab miał kontakty 
z abchaską diasporą w Turcji)46. Styl prowadzenia polityki przez nowego 
prezydenta budził niepokój rosyjskich i abchaskich władz. Ze względu na 
wieloletnią karierę zawodową w Tbilisi i gruzińską żonę Bagapsza obawia-
no się jego sympatii do Gruzji. Niepokój wzbudzały także antyautorytarne 
hasła w kampanii prezydenta elekta oraz wysuwane przez niego propozycje 

44  A. Skakov, Abkhazia…, dz. cyt., s. 170–171.
45  Багапш, Сергей…, dz. cyt. 
46  A. Skakov, Abkhazia…, dz. cyt., s. 177, 180–181.
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stopniowego nadawania obywatelstwa i praw wyborczych mniejszości gru-
zińskiej47.

Nowy przywódca cieszył się jednak ogromnym poparciem społecznym, 
zwłaszcza w zamieszkałym przez mniejszość gruzińską regionie Gali, w któ-
rym uzyskał ponad 60% poparcia w sondażu przedwyborczym. Postrzegano 
go jako polityka elastycznego i ugodowego. Niewątpliwie miało na to 
wpływ gruzińskie pochodzenie jego żony. Bagapsz cieszył się również za-
dowalającymi notowaniami w swoim okręgu Oczamczira. Uznawano go za 
człowieka pragmatycznego, a zarazem „silnego przemysłowca”, co prze-
mawiało na jego korzyść w kręgach elit ekonomicznych i biurokratycznych 
Abchazji48. Bagapsz miał zwolenników także wśród ludności pochodzenia 
rosyjskiego (80%) i gruzińskiego (mingrelskiego) – ponad 70%. Wysoki 
stopień zaufania wobec prezydenta przypisywano m.in. jego długiej karie-
rze politycznej49. 

W przeciwieństwie do swego poprzednika Siergiej Bagapsz nie był postrze-
gany jako polityk agresywny. Miał raczej opinię umiarkowanego przywódcy. 
Wykazywał kompromisową postawę wobec obozu rządzącego. Zapewnił eli-
tom dostęp do środków publicznych oraz zasobów ekonomicznych, a stano-
wiska na szczeblach władzy powierzał każdemu, kogo można było uznać za 
wpływowego50. Prezydent promował plan zatytułowany Klucz do przyszłości. 
W wywiadzie udzielonym w marcu 2006 roku stwierdził: „Mamy jedno prag-
nienie – być w Europie. Chcemy mieszkać w europejskim domu. Chcemy 
otwartości i dialogu ze strony Unii Europejskiej”51.  

Siergiej Bagapsz był zwolennikiem utrzymania suwerenności 
Abchazji, co wykluczało możliwość reintegracji z Gruzją. Na szczycie 
w Suchumi w 2006 roku podpisał deklarację współpracy z przywódcami 
Osetii Południowej oraz Naddniestrza – Eduardem Kokojty oraz Igorem 
Smirnowem. Choć w przeciwieństwie do przywództwa osetyjskiego daleki 
był od planów przyłączenia Abchazji do Rosji, to po operacji gruzińskich sił 

47  Zob.: J. O’Loughlin, V. Kolosov, G. Toal, Inside the post-Soviet de facto states. A com-
parison of attitudes in Abkhazia, Nagorny Karabakh, South Ossetia, and Transnistria, „Eura-
sian Geography and Economics” 2015, vol. 55, nr 5, s. 441–442.

48  A. Skakov, Abkhazia…, dz. cyt., s. 176. 
49  J. O’Loughlin, V. Kolosov, G. Toal, Inside the post-Soviet…, dz. cyt., s. 441.
50  Zob.: S. Markedonov, The ethno-political confl ict in Abkhazia: origins, dynamics and 

implications for regional security, [w:] I. Tekushev, S. Markedonov, K. Shevchenko (red.), 
Abkhazia. Between the Past and the Future, Praga 2013, s. 49; I. Tekushev, Sergey Bagapsh’s 
Controversial Legacy, [w:] I. Tekushev, S. Markedonov, K. Shevchenko (red.), Abkhazia…, 
dz. cyt., s. 107.

51  Zob.: T. deWaal, Uncertain ground. Engaging With Europe’s De Facto States and Brea-
kaway Territories, Waszyngton 2018, s. 24.
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zbrojnych w Wąwozie Kodorskim (2006 r.) nazwał Rosję gwarantem nieza-
leżności Abchazji52. Intensyfi kacja relacji patronalnych z Rosją nastąpiła za-
ledwie dwa tygodnie po wojnie osetyjsko-gruzińskiej z sierpnia 2008 roku. 
Zgromadzenie Federalne Rosji rozpoczęło wówczas procedurę uznania nie-
podległości Abchazji oraz Osetii Południowej. W przemówieniu do członków 
wyższej izby parlamentu Bagapsz podkreślił, że małe narody również chcą 
być postrzegane jako część społeczności międzynarodowej53. Doszło do za-
warcia traktatów o wzajemnej współpracy, przyjaźni i pomocy. Bagapsz ze-
zwolił na umieszczenie na terytorium republiki rosyjskich baz wojskowych. 
W połowie września 2008 roku zapowiedział natomiast, że Abchazja będzie 
się ubiegać o członkostwo w Państwie Związkowym Rosji i Białorusi, WNP, 
a w przyszłości także w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym 
(OUBZ). Oświadczył, że w Gudaucie i Oczamczirze zostaną rozmieszczo-
ne dwie rosyjskie bazy wojskowe fl oty czarnomorskiej. Ogłosił też podpisa-
nie umów gwarantujących stacjonowanie rosyjskich żołnierzy na terytorium 
Abchazji przez następne 49 lat oraz porozumienia o wspólnej ochronie granic 
republik. Był nawet gotów poddać pod zarząd rosyjskich fi rm terminal lot-
niska w Suchumi oraz kontrolę nad abchaską koleją. Wywołało to sprzeciw 
przedstawicieli narodu abchaskiego, którzy wystosowali do rosyjskich władz 
list otwarty, w którym stanowczo skrytykowali działanie prezydenta54. 

Wyniki wyborów prezydenckich z 12 grudnia 2009 roku potwierdziły po-
nowne zwycięstwo Siergieja Bagapsza. Z udziału w wyborach zrezygnował 
wiceprezydent Chadżimba, będący poważnym kontrkandydatem dla urzędu-
jącej głowy państwa. Wynik nie pozostawiał żadnych wątpliwości, ponieważ 
przy wyższej niż poprzednio frekwencji (73,4%) ubiegający się o reelekcję 
prezydent zdobył 61,16% poparcia. Dysponował silnym mandatem do rzą-
dzenia. Zwycięstwo Bagapsza było w dużej mierze wynikiem polityki uzna-
nia państwowości Abchazji przez Rosję. Nadto Bagapsz prezentował się jako 
przywódca, który przyczynił się do utrwalenia niezależności od wpływów 

52  Багапш Сергей Васильевич, Персоналии, Весь Мир, РБК, http://www.rbc.ru/persons/
bagapsh.shtml [dostęp: 17.02.2014]. S. Bagapsz nie wykluczał możliwości nawiązania relacji 
z Gruzją. Podkreślał, że z biegiem czasu mogłoby się to dokonywać poprzez współpracę go-
spodarczą, a nie przemoc.

53  В. Сумской, С. Бочарова, Россия отпустила Осетию и Абхазию, https://www.gaze-
ta.ru/politics/2008/08/25_a_2820868.shtml [dostęp: 18.03.2021].

54  О подписании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Российской Федерацией и Республикой Абхазия, http://www.kremlin.ru/acts/bank/28042. 
О. Алленова, Абхазия не хочет в Россию a Южную Осетию там пока не ждут, htt-
ps://www.kommersant.ru/doc/1024782. Ю. Симонян, Сергей Багапш суверенитетом не 
торгует, https://www.ng.ru/cis/2009-03-06/1_bagapsh.html. О. Алленова, Президенту 
Абхазии отказали в независимости Оппозиция критикует власти за договоренности 
с РФ, https://www.kommersant.ru/doc/1175772 [dostęp: 18.03.2021]. 
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Gruzji i wzmocnienia niezależności Abchazji55. Bilans korzyści przemawiał 
za zacieśnianiem relacji z Rosją. W kwestii obecności na terytorium repub-
liki międzynarodowych obserwatorów pokojowych warunkiem, jaki posta-
wił Bagapsz, miało być uznanie Abchazji przez Unię Europejską. W lutym 
2009 roku wystąpił nawet przeciw powstaniu w republice misji UE, podczas 
gdy w tym samym czasie władze wyraziły zgodzę na działanie misji ONZ56.

W marcu 2011 roku podczas spotkania Siergieja Bagapsza z Władimirem 
Putinem doszło do udzielenia Abchazji pożyczki w wysokości 10 mld rub-
li na wsparcie rozwoju gospodarki. Do sumy tej należy doliczyć 700 mln 
rubli przeznaczonych na dokapitalizowanie Narodowego Banku Abchazji57. 
Nazbyt prorosyjski kierunek polityki zagranicznej, jaki obrała Abchazja, oraz 
lekceważenie głosu opinii publicznej w ważnych kwestiach doprowadziły 
jednak do spadku popularności Bagapsza. Ponadto uwarunkowania sytuacyj-
ne szybko zweryfi kowały jego wcześniejsze deklaracje co do proeuropejskich 
dążeń Abchazji, na rzecz wyboru bardziej pragmatycznego, prorosyjskiego 
kierunku polityki. Jeszcze na kilka miesięcy przed śmiercią podczas spotkania 
z burmistrzem Moskwy Siergiejem Sobianinem deklarował: „Nikt nie zmusi 
mnie do lekceważenia Moskwy jako mojej stolicy. Moskwa jest naszą stoli-
cą”. Słowa te wywołały niemałe oburzenie wśród tej części Abchazów, która 
odrzucała możliwość inkorporacji w skład Rosji58.

Siergiej Bagapsz zmarł 29 maja 2011 roku, nie odzyskawszy przytomności 
po wcześniejszym pogorszeniu stanu zdrowia. Został pochowany w rodzinnej 
miejscowości Dżgerda w oczamczyrskim rejonie Abchazji59.

Technokratyczny prezydent – Aleksander Ankwab
Objęcie funkcji głowy państwa przez Aleksandra Ankwaba 26 sierpnia 

2011 roku poprzedził kilkumiesięczny okres tymczasowego pełnienia przez 
niego obowiązków prezydenta Abchazji60. 

55  Евросоюз назвал выборы президента Абхазии нелигитимными, https://www.kommer-
sant.ru/doc/1292891 [dostęp: 18.03.2021]; R. Czachor, Abchazja, Ossetia…, dz. cyt., s. 187.

56  С. Багапш, Никаких наблюдателей из ЕС в Абхазии не будет, https://www.rbc.ru/
politics/13/02/2009/5703d1fc9a79473dc814c5ea; И. Барциц, Абхазия дала официальное 
согласие на продление мандата Миссии ООН, https://ria.ru/20090212/161925656.html [do-
stęp: 18.03.2021]. 

57  Россия выделит Абхазии 10 млрд руб. на социально-экономическое развитие 
республики и 700 млн руб. на докапитализацию Центробанка Абхазии, https://polit.ru/
news/2010/03/26/bank/ [dostęp: 18.03.2021]. 

58  I. Tekushev, Sergey Bagapsh’s…, dz. cyt., s. 107.
59  Багапша похоронили под орудийные залпы и гимн Абхазии, https://ria.ru/20110602/ 

383403770.html [dostęp: 18.03.2021]. 
60  R. Czachor, Abchazja, Osetia…, dz. cyt., s. 189.
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Aleksander Ankwab urodził się 26 grudnia 1952 roku w wiosce Huap 
w rejonie gudauckim. Ukończył studia prawnicze w Rostowskim Instytucie 
Prawa Akademii Nauk Społecznych przy KC KPZR. W polityczną przeszłość 
Ankwaba, podobnie jak jego poprzedników, wpisywała się praca urzędnicza 
w Komsomole oraz strukturach administracyjnych Abchaskiej ASRR. W la-
tach 1975–1981 był zatrudniony w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także 
jako pierwszy sekretarz Komsomołu w rejonie gudauckim oraz kierownik 
tamtejszego Departamentu Spraw Wewnętrznych. W latach 1981–1983 pełnił 
funkcje: kierownika wydziału organów administracyjnych, kierownika działu 
nauki i analizy ekonomicznej departamentu rolnictwa, a także wicedyrektora 
wydziałów organów administracyjnych w Komitecie Centralnym Gruzińskiej 
Partii Komunistycznej w Tbilisi. W 1984 roku awansował na stanowisko wi-
ceministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Gruzińskiej SRR, gdzie 
kierował pionem politycznym. Piastował ten urząd do upadku komunizmu 
w Gruzji. Po wybuchu masowych starć między ludnością gruzińską i abcha-
ską złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska i powrócił do Suchumi. 

Po rozpadzie Związku Radzieckiego oraz odzyskaniu niepodległości przez 
Gruzję w 1991 roku został członkiem Rady Najwyższej Abchazji, a następ-
nie ministrem spraw wewnętrznych Abchazji. Sprawowanie tej funkcji przy-
padło na okres eskalacji napięć między separatystycznym rządem w Abchazji 
a gruzińskimi władzami. Po wojnie zamieszkał w Moskwie, oddając się z po-
wodzeniem działalności biznesowej oraz aktywności społeczno-politycznej. 
Ankwabowi zależało na tym, aby opinia publiczna w Abchazji wiedziała, 
że wspierał fi nansowo zarówno środowiska inteligenckie, jak i rolników. 
Sponsorował siły opozycyjne i krytycznie odnosił się do rządów Ardzinby. 
Wskazuje się, że gdyby wybory prezydenckie odbyły się, zanim wprowadzo-
no pięcioletni wymóg domicylu na terytorium Abchazji, to Ankwab mógłby 
wygrać. Będąc współwłaścicielem prywatnej fi rmy z branży ochroniarskiej, 
zawiązał współpracę z Bagapszem, ówczesnym szefem przedsiębiorstwa 
„CzernoMorEnergo”61. 

Przed zbliżającymi się wyborami w 1999 roku pojawiały się głosy na te-
mat sojuszu Ankwab-Bagapsz. Reaktywacja Ankwaba w polityce Abchazji 
przypadła na rok 2000. Stał się jednym z założycieli i przywódców ruchu 
„Ajtajra”, który w wyborach prezydenckich w 2004 roku poparł kandydaturę 
Bagapsza. Ankwab musiał jednak zrezygnować z ubiegania się o urząd gło-
wy państwa z powodu niedostatecznej biegłości w posługiwaniu się językiem 
abchaskim62. Ze względu na ograniczenia pobytowe mógł zadowolić się je-

61  Анкваб Александр Золотинскович, https://www.kavkaz-uzel.ru/articles/70157/ [do-
stęp: 17.02.2014].

62  Александр Анкваб назначен «премьер-министром» оккупированной Абхазии, htt-
ps://civil.ge/ru/archives/348470 [dostęp: 18.03.2021]. 
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dynie posadą wiceprezydenta bądź premiera, którą ostatecznie objął. Ardzinba 
publicznie dyskredytował go, utrzymując, że na początku konfl iktu abchasko-
-gruzińskiego dopuścił się zdrady. Sojusz z Ankwabem znacząco przysłużył się 
Bagapszowi do zwycięstwa w okręgu Gudauta63.

Aleksander Ankwab uchodził natomiast za faworyta w wyborach prezy-
denckich w 2011 roku. Uzyskał prawie 55% głosów. Cieszył się mianem bli-
skiego współpracownika oraz kontynuatora rządów Bagapsza, które polegały 
na zachowaniu balansu między niezależnością Abchazji a wielopoziomową 
współpracą z Rosją64. Charakter polityki Ankwaba wyznaczało nastawienie na 
rozwijanie relacji z Moskwą, głównie ze względu na środki fi nansowe udziela-
ne Abchazji przez Kreml. Dlatego w swą pierwszą prezydencką wizytę zagra-
niczną udał się do Rosji w celu wynegocjowania z Dmitrijem Miedwiediewem 
dogodnych umów pomocowych65. Warto zaznaczyć, że podczas pełnienia 
funkcji premiera Ankwab sprzeciwił się propozycjom Ardzinby stworzenia 
unii celnej i wspólnej waluty z Rosją66. Stanowisko to ulegało zmianie w mia-
rę stopniowego rozwijania relacji z Moskwą przez administrację prezyden-
ta. Towarzyszyły im liczne spotkania i rozmowy na poziomie głów państw. 
Ich oznaką stały się m.in. gratulacje wystosowane przez Putina do Ankwaba 
w sierpniu 2013 roku z okazji piątej rocznicy uznania przez Rosję suweren-
ności Abchazji67. 

Styl sprawowania władzy przez Aleksandra Ankwaba ukształtowało boga-
te doświadczenie zdobyte podczas wieloletniego pełnienia stanowisk kierow-
niczych. Dzięki temu dysponował wiedzą ekspercką, którą mógł przenieść 
na wykonywanie funkcji przynależnych prezydentowi. Próżno jednak szukać 
ponadprzeciętnych cech osobowościowych wyróżniających go na tle elity 
politycznej. Był raczej uznawany za najbardziej nieprzewidywalnego lide-
ra. Ani strona gruzińska, ani abchaska nie dostrzegały w jego prezydenturze 
płaszczyzny do współpracy68. Mimo że Ankwabowi udało się przeżyć kilka 
prób zamachu na jego życie, to w maju 2014 roku jego kadencję prezydencką 
przerwał przewrót polityczny. Musiał ustąpić ze stanowiska głowy państwa. 
Złożył rezygnację 1 czerwca 2014 roku, lecz zanim ponownie wyjechał do 

63  A. Skakov, Abkhazia…, dz. cyt., s. 167–168, 180.
64  R. Czachor, Abchazja, Osetia…, dz. cyt., s. 189.
65  Президент Абхазии Александр Анкваб посетит Россию с официальным визитом, 

3.10.2011, http://www.kremlin.ru/news/12906 [dostęp: 17.02.2014].
66  Zob.: M. Weller, K. Nobbs, Asymmetric Autonomy and the Settlement of Ethnic Confl i-

cts, Philadelphia–Oxford 2010, s. 221.
67  Поздравления главам Южной Осетии и Абхазии с пятой годовщиной признания 

Россией суверенитета этих республик, http://www.kremlin.ru/news/19078 [dostęp: 
17.02.2014].

68  Zob.: B. Kmuzov, Georgia – Abkhazia. Hopes for Integration Dashed, [w:] I. Tekushev, 
S. Markedonov, K. Shevchenko (red.), Abkhazia…, dz. cyt., s. 110, 114.
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Rosji, schronił się w jednej z rosyjskich baz wojskowych69. Do życia politycz-
nego powrócił w 2017 roku jako deputowany parlamentu Abchazji70. 

„Czarny charakter” abchaskiej polityki – 
Raul Chadżimba

Raul Chadżimba stanął na czele Abchazji 25 września 2014 roku. Przejęcie 
przez niego władzy poprzedził zamach stanu oraz szturm na pałac prezyden-
cki w Suchumi. Zarzucał Ankwabowi autorytarny styl rządzenia, niewłaściwe 
wydatkowanie rosyjskich środków pomocowych, a także liberalną politykę 
zezwalającą etnicznym Gruzinom na posiadanie praw wyborczych i otrzy-
mywanie abchaskich paszportów. Kreślił wizję strachu i utraty władzy przez 
Abchazów. Za główny powód napięć uznaje się jednak niezadowolenie klanu 
gudauckiego z powodu odcięcia jego przedstawicieli od zarządzania zasoba-
mi w czasie rządów Ankwaba71.

Raul Chadżimba urodził się 21 marca 1958 roku w mieście Tkwarczał 
w Abchaskiej SSR, gdzie ukończył szkołę średnią i przez rok pracował 
w rejonowej elektrociepłowni – Tkwarczałskim GRES-ie. Do 1978 roku 
odbywał służbę wojskową w siłach obrony powietrznej armii radzieckiej. 
Podobnie jak jego poprzednicy pracował w miejskim komitecie Komsomołu. 
Po skończeniu studiów na Wydziale Historyczno-Prawnym Abchaskiego 
Uniwersytetu Państwowego rozpoczął pracę na stanowisku radcy prawnego 
w zakładach chemicznych w Suchumi. W latach 1985–1986 odbył szkole-
nie w Wyższej Szkole KGB w Mińsku i do 1992 roku pracował w tkwar-
czałskim oddziale KGB w randze kapitana. Podczas wojny gruzińsko-
abchaskiej pełnił funkcję szefa wywiadu i kontrwywiadu na wschodnim 
froncie. W dowód wdzięczności za zasługi wojskowe został uhonorowany 
dekretem prezydenta Ardzinby nadającym mu w 1995 roku „Order Leona”. 
W latach 1993–1995 kierował wydziałem Służby Bezpieczeństwa, a w la-
tach 1996–1998 stał na czele wydziału do walki z przemytem Państwowego 
Komitetu Celnego Abchazji. Kariera polityczna Chadżimby nabrała rozpę-
du pod koniec 1999 roku, kiedy został mianowany pierwszym wicepremie-
rem oraz przewodniczącym Państwowej Służby Bezpieczeństwa Abchazji. 

69  Александр Анкваб ушел в отставку, https://civil.ge/ru/archives/181836 [dostęp: 
14.03.2021]. Zob. także: D.Ó. Beacháin, Elections without Recognition: Presidential and Par-
liamentary Contests in Abkhazia and Nagorny Karabakh, „Caucasus Survey” 2015, vol. 3 nr 3, 
s. 243.

70  П. Химшиашвили, Свергнутый президент Абхазии избран в парламент республики, 
https://www.rbc.ru/politics/13/03/2017/58c6868b9a7947caf4173692 [dostęp: 19.03.2021]. 

71  П. Бологов, А. Федотова, Майдан в Сухуме: почему начались волнения в Абхазии, 
https://www.rbc.ru/politics/28/05/2014/57041d919a794761c0cea38a [dostęp: 14.03.2021]. 
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Przez krótki czas pełnił urząd ministra obrony Abchazji, a do października 
2004 roku funkcję premiera72. 

Domniemana niechęć do objęcia stanowiska szefa rządu była związana 
z obawą o własną pozycję. Opozycja utrzymywała, że nie zdoła on samo-
dzielnie utworzyć gabinetu i ulegnie naciskom ze strony otoczenia Ardzinby. 
Postać Raula Chadżimby stała się znakiem podziału w elitach władzy. Przez 
część społeczeństwa premier był postrzegany jako słaby polityk, który dużo 
zawdzięczał klanowi Ardzinby. Dlatego zaczęto kojarzyć go ze skorumpo-
wanym reżimem klanowym oraz utrzymującym się bezprawiem. Z czasem 
utracił kontrolę nad częścią ministrów z własnego rządu. W konsekwencji 
ani nie zdołał stworzyć wokół siebie zaufanego zespołu w postaci ruchu czy 
partii politycznej, ani też wzmocnić swej pozycji w parlamencie. Znacznie 
zmniejszało to jego szanse na zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Mimo 
ofi cjalnego poparcia udzielonego mu przez Ardzinbę, w 2004 roku poniósł 
klęskę wyborczą. Zarzucano mu brak dynamizmu oraz nieumiejętność za-
angażowania własnego sztabu podczas prowadzonej kampanii. Chadżimba 
odseparował się przy tym od wielu wpływowych sojuszników politycznych. 
Podejrzewano, że ze względu na późne zgłoszenie kandydata startującego 
z nim „w parze” nie zgromadził wokół siebie zaufanego zespołu. Przy wy-
noszącej 62,9% frekwencji wyborczej uzyskał 35,61% głosów. Po ofi cjalnym 
ogłoszeniu zwycięzcy przez Sąd Najwyższy zwolennicy Chadżimby oraz jego 
kontrkandydata wylegli na ulice. Tłum popierający Bagapsza zgromadził się 
w pobliżu lokalnej stacji telewizyjnej, natomiast sympatycy Chadżimby ze-
brali się przed budynkiem parlamentu. Na tle narastającego kryzysu obydwaj 
wyrazili zgodę na przeprowadzenie ponownych wyborów, które znów okaza-
ły się dla Chadżimby przegrane73.

W wyniku kompromisu związanego z kryzysem wyborczym Chadżimba 
do maja 2009 roku pełnił funkcję wiceprezydenta Abchazji. Porażka w wybo-
rach prezydenckich potwierdziła jego słabnącą pozycję. Nie mógł się pogodzić 
z pełnieniem drugoplanowej roli w administracji Bagapsza. Jego kandydatura 
w wyborach wynikała już nie tyle z własnych aspiracji, co z namowy wier-
nych mu zwolenników. O ile w kampanii wyborczej w 2004 roku uchodził za 
faworyta Rosji i ówczesnego reżimu, o tyle w wyborach w 2011 roku uznano 
go za obrońcę abchaskiego nacjonalizmu, występującego przeciw porozumie-
niom z Moskwą, które w dłuższej perspektywie mogły zagrażać interesom 
republiki. Raul Chadżimba startował „w parze” z wdową po Władisławie 
Ardzinbie – Swietłaną Dżergenią. Strategia ta miała na celu przyciągnięcie 

72  Рауль Джумкович Хаджимба, http://presidentofabkhazia.org/president/ [dostęp: 
2.09.2016].

73  A. Skakov, Abkhazia…, dz. cyt., s. 167–175, 180–181. D.Ó. Beacháin, The dynamics…, 
dz. cyt., s. 169.
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zwolenników pierwszego prezydenta Abchazji, wskazuje się też na płynące 
z tego tytułu korzyści fi nansowe dla kampanii Chadżimby74.

W wyborach prezydenckich z 24 sierpnia 2014 roku Chadżimba uzyskał 
w pierwszej turze największe poparcie (50,57%) i ofi cjalnie objął urząd prezy-
denta Abchazji. Już dwa miesiące później podpisał z Rosją Traktat o Sojuszu 
i Strategicznym Partnerstwie. Wytyczyło to prorosyjski kierunek dalszej po-
lityki Chadżimby, którego ambicją było, aby Abchazja stała się rzeczywistym 
partnerem Moskwy, a nie tylko jej podwładną. W 2015 roku zawarto Traktat 
o Sojuszu i Integracji, a dwa lata później szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej 
Ławrow dokonał otwarcia jedynej w Abchazji ambasady75. 

W czasach kiedy Raul Chadżimba zasiadał w szeregach opozycji, kry-
tykował swoich poprzedników (Ankwaba i Bagapsza) za nadmierne ustęp-
stwa wobec Rosji w postaci oferowania obcokrajowcom, głównie Rosjanom, 
prawa wykupu nieruchomości. Sympatyzował wówczas z nacjonalistami. 
Drastycznie zmienił stanowisko, gdy sam został mianowany na urząd pre-
zydenta76. Podczas zorganizowanej w 2018 roku przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Abchazji konferencji z okazji 10. rocznicy uznania niepodle-
głości przywoływał postać i zasługi Władisława Ardzinby w kształtowaniu 
państwowości republiki. Styl sprawowania władzy przez Chadżimbę z jednej 
strony cechowała duża zmienność, z drugiej zaś dominacja tych cech jego 
osobowości, które wiązały się z protekcjonizmem i gotowością podporządko-
wania się woli legendarnego przywódcy Abchazji. Chadżimba nie wykazywał 
cech przywódczych. Pozbawiony silnego zaplecza politycznego, stawał się na 
tyle słabym politykiem, że przegrywał kolejne wybory. Zwycięstwo umożli-
wił mu dopiero przewrót polityczny i polityka ścisłej współpracy z Rosją. 

Zakończenie
Osobowość polityczną determinuje względnie trwały wzorzec postępowa-

nia, który odróżnia przywódców od jednostek jedynie sprawujących władzę 
na mocy formalnego uprawomocnienia. Dlatego indywidualne, ponadprze-
ciętne cechy osobowości, a także wiedza, posiadane zdolności czy predyspo-
zycje zdrowotne składają się na potencjał przywódczy.

74  A. Skakov, Abkhazia…, dz. cyt., s. 169–170.
75  Рауль Джумкович…, dz. cyt. Договор между Российской Федерацией и Республикой 

Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве, http://kremlin.ru/supplement/4783 
[dostęp: 19.03.2021]. История Посольства, https://abkhazia.mid.ru/ru/embassy/about-em-
passy/ [dostęp: 14.02.2019].

76  J. O’Loughlin, V. Kolossov, G. Toal, Inside the post-Soviet…, dz. cyt., s. 449. 
W 2018 r. Syria uznała niepodległość Abchazji. Więcej w: И. Дунаевский, Сирия признала 
независимость Абхазии и Южной Осетии, https://rg.ru/2018/05/29/siriia-priznala-nezavisi-
most-abhazii-i-iuzhnoj-osetii.html [dostęp: 19.03.2021]. 
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Z powodu słabego stanu zdrowia charyzmatyczny Ardzinba odszedł z urzę-
du, a Bagapsz przedterminowo zakończył rządzenie Abchazją. Obydwaj wy-
korzystali momenty historycznych zmian, dzięki którym drzemiące w nich 
ponadprzeciętne cechy osobowościowe wyniosły ich na piedestał przywód-
ców. Dysponowali zdolnościami oraz silnym autorytetem, zbudowanym na 
kombatanckiej przeszłości, które pozwoliły im uwieść i porwać tłumy zwo-
lenników gotowych wyjść dla na ulice abchaskich miast. Z jednej strony cha-
ryzmatyczny Ardzinba będący autorytarno-paternalistyczną personifi kacją 
władzy przywódczej, z drugiej zaś reprezentant elity chcącej przemian, które 
to zachwiały polityką partyjno-klanową. Pragmatyzm Bagapsza znalazł wy-
raz w jego ambiwalentnej postawie w kwestii rezygnacji ze zbliżenia z UE, na 
rzecz korzystniejszego dla Abchazji zacieśnienia relacji z Rosją. 

Egzemplifi kację stwierdzenia, że nie każdy prezydent jest przywódcą, sta-
nowiły prezydentury Aleksandra Ankwaba i Raula Chadżimby, w przypadku 
których należałoby raczej mówić o sprawowaniu legalnie uprawomocnio-
nej władzy. Oni nie przewodzili, a jedynie zarządzali. Nie wykazywali cech 
przywódczych. Pierwszy z nich był wprawnym przedsiębiorcą z otoczenia 
Bagapsza, drugi zaś uchodził za kandydata Rosji oraz następcę autorytarnego 
Ardzinby. Nie udało mu się samodzielnie porwać zwolenników na tyle, aby 
w warunkach względnej stabilizacji wygrać wybory. 

Osobowości liderów politycznych Abchazji cechowała zmienność w przy-
należności do sojuszy i koalicji politycznych. Ścieżka kariery politycznej 
Chadżimby stawiała go najpierw w pozycji protegowanego Ardzinby i Rosji, 
później jako lidera nacjonalistów i ponownie polityka prorosyjskiego. Z kolei 
Ankwab, który został obalony i pozbawiony prezydentury w 2014 roku, po-
wrócił do abchaskiej polityki i został posłem.

Na modele osobowości poszczególnych prezydentów wpływ miały wzglę-
dy etniczne, w tym przynależność do konkretnego klanu, a także charakter 
relacji z Rosją. Obóz gudaucki, z którego wywodził się Ardzinba i który po-
nownie przejął władzę w 2014 roku (Chadżimba), wyłaniał się z tradycji no-
menklaturowej, hołdował zbliżeniu z Rosją oraz utrzymaniu sieci powiązań 
klientelistycznych z patronem. Natomiast klan oczamczyrski, stanowiący re-
prezentację opozycji politycznej z Bagapszem na czele, był bardziej zacho-
wawczy wobec Rosji.

Specyfi kę modeli osobowości przywódców w Abchazji determinował rów-
nież niewielki rozmiar jej terytorium. Sprzyjało to wielorakim powiązaniom 
formalnym i nieformalnym oraz sytuacji, w której „każdy znał każdego”. 
W świadomości społecznej Abchazów ważne miejsce zajmowała również 
„przeszłość kombatancka” liderów. Osoby piastujące najwyższy urząd łączył 
nie tylko radziecki system kształcenia, lecz także podobny sposób awansowa-
nia na kolejne szczeble kariery zawodowej. W warunkach jednostki o statu-
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sie państwa nieuznawanego, której funkcjonowanie pozostaje kwestią spor-
ną i kontrowersyjną, ewolucja badań nad teoriami i modelami osobowości 
wymaga syntezy przyjętych założeń oraz dalszych studiów nad osobowością 
przywódców politycznych i nie tylko.
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Wolność zrzeszania się w partie 
polityczne w Kirgistanie 
– gwarancje normatywne 
i praktyka

Wprowadzenie

K irgistan uzyskał niepodległość w konsekwencji rozpadu Związku So-
cjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) w 1991 roku. Proces 

umiarkowanych reform – nienaruszających podstaw systemu radzieckiego – 
rozpoczął się tam już właściwie w roku 1989 w ramach gorbaczowowskiej 
pieriestrojki. W ówczesnej Kirgiskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej 
(Kirgiska SRR) zaczęły powstawać pierwsze nieformalne organizacje i ruchy 
społeczne, które wkrótce dały początek partiom politycznym. W Kirgiskiej 
SRR 25 lutego 1990 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory, 
w wyniku których mandaty do parlamentu – Rady Najwyższej uzyskali obok 
komunistów również kandydaci niezależni. Z kolei nowelizacja Konstytucji 
Kirgiskiej SRR przyjęta w dniu 12 kwietnia 1990 roku, która była pochodną 
wcześniejszej nowelizacji Konstytucji ZSRR z 7 października 1977 roku, da-
wała obywatelom prawo do organizowania się w ramach partii komunistycz-
nej oraz w ramach innych partii1.

Konstytucyjne gwarancje wprowadzające pluralizm polityczny, i to w wa-
runkach istniejącego jeszcze Związku Radzieckiego, były przełomem w kwe-
stii tworzenia i funkcjonowania ruchów i partii politycznych oraz innych orga-
nizacji społecznych. Należy bowiem podkreślić, że przez cały okres istnienia 

1  Szerzej zob.: T. Bodio, T. Mołdawa, Konstytucje państw Azji Centralnej: tradycje 
i współczesność, Warszawa 2007, s. 183–185. 
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Związku Radzieckiego, mimo konstytucyjnych gwarancji wolności zrzesza-
nia się w partie polityczne, jakie zawierała Konstytucja ZSRR z 5 grudnia 
1936 roku (art. 126) i następnie Konstytucja ZSRR z 7 października 1977 roku 
(art. 6–7), a także będące ich odwzorowaniem konstytucje wszystkich pod-
miotów federacji, w praktyce w warunkach państwa totalitarnego funkcjono-
wał system monopartyjny2. W jego ramach legalnie mogły zatem działać tylko 
partie komunistyczne. W Azji Centralnej była nią początkowo Komunistycz-
na Partia Turkiestanu, utworzona w czerwcu 1918 roku, a następnie partie 
komunistyczne republik związkowych i autonomicznych, które były podległe 
Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików), przemianowanej 
w 1952 roku na Komunistyczną Partię Związku Radzieckiego3. 

Droga rozwojowa Kirgiskiej SRR w jej schyłkowym okresie, a następnie 
niepodległego już Kirgistanu – w aspekcie ustrojowym i politycznym – prze-
biegała inaczej niż pozostałych republik Azji Centralnej, co miało przełożenie 
na przyjęte tam regulacje w zakresie wolności zrzeszania się, a przede wszyst-
kim na praktyczne możliwości tworzenia i działalności partii politycznych. 
W przeciwieństwie do pozostałych państw regionu, w których wykształcił się 
prezydencki system rządów i do tego autorytarny styl sprawowania władzy, 
w Kirgistanie przyjęto początkowo system rządów parlamentarnych (1990–
1991), następnie półprezydenckich (1991–1993), a po uchwaleniu Konsty-
tucji z 5 maja 1993 roku – system rządów prezydencko-parlamentarnych, 
który zasadniczo utrzymał się do czerwca 2010 roku. Z kolei Konstytucja 
z 27 czerwca 2010 roku ustanowiła system rządów parlamentarnych, aczkol-
wiek odbiegający od jego modelowej postaci4. 

Próby wprowadzenia rządów autorytarnych przez prezydentów: Askara 
Akajewa, Kurmanbeka Bakijewa czy Sooronbaja Dżeenbekowa w połącze-
niu z fałszerstwami wyborczymi i grą interesów klanowych doprowadziły 
w Kirgistanie już trzykrotnie do masowych wystąpień społecznych, tj. w lu-
tym i marcu 2005 – „rewolucja tulipanów”, w kwietniu 2010 – „rewolucja 
kwietniowa” i w październiku 2020 roku5. Następstwem tych ostatnich wy-

2  Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик 
(утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских 
Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г.), http://constitution.garant.ru/history/ussr-
rsfsr/1936/red_1936/3958676/chapter/edef14e1fc53d2afd57a6ef01bdb0e22/ [dostęp: 17.06.2021]; 
Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята 
на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 
г.), http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/1549448/ [dostęp: 17.04.2021]. 

3  Т.А. Луковцева, А.И. Степанов, А.И. Уткин, Коммунистическая партия Советского 
Союза, https://bigenc.ru/domestic_history/text/2085938 [dostęp: 18.06.2021].

4  Szerzej zob.: J. Szukalski, System konstytucyjny Kirgistanu, Warszawa 2018, s. 117–121. 
5  M. Marszewski, K. Strachota, Kirgistan po kolejnej rewolucji, „Komentarze Ośrodka 

Studiów Wschodnich”, 29 października 2020, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komenta-
rze-osw/2020-10-29/kirgistan-po-kolejnej-rewolucji [dostęp: 19.06.2021]. 
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darzeń są dość ryzykowne w realiach Kirgistanu zmiany ustrojowe. W refe-
rendum konstytucyjnym, które odbyło się 11 kwietnia 2021 roku, wyborcy 
większością ponad 79% głosów opowiedzieli się za znaczącym zwiększeniem 
uprawnień Prezydenta Kirgistanu. W świetle przyjętej 5 maja tegoż roku Kon-
stytucji w nowej redakcji Kirgistan stał się państwem o prezydenckim syste-
mie rządów6.

Istotny wpływ na realizację prawa do wolności zrzeszania się w Republi-
ce Kirgiskiej (dalej: RK) mają również uwarunkowania społeczne. Kirgistan 
w okresie swojego niepodległego bytu państwowego charakteryzuje się naj-
wyższym – w porównaniu do pozostałych państw Azji Centralnej – pozio-
mem partycypacji społecznej. Tutaj też zachowały się najsilniejsze mechani-
zmy trybalne, wynikające z etniczno-klanowej struktury społecznej z zasad-
niczym podziałem na rolnicze Południe i bardziej uprzemysłowioną Północ. 
W Kirgistanie ciągle dużą rolę odgrywają wspólnoty klanowo-terytorialne, 
które łączy genealogia, solidarność subetniczna oraz patronacka zależność ich 
członków od elit klanowych. O awansie do tamtejszych elit władzy decydu-
ją przede wszystkim: przynależność do rodu, plemienia i klanu, zajmowana 
pozycja w strukturach tych wspólnot oraz lojalność i posłuszeństwo wobec 
przywódców, a kompetencje czy wykształcenie mają w tym względzie o wie-
le mniejsze znaczenie. Trybalizm ma też istotny wpływ na funkcjonowanie 
systemu partyjnego w Kirgistanie7. 

Celem artykułu jest prezentacja problematyki wolności zrzeszania się 
w partie polityczne w Kirgistanie, zarówno w wymiarze normatywnym, jak 
i w praktyce, co wymagało analizy unormowań konstytucyjnych i ustawo-
wych oraz przyjętych przez Kirgistan aktów międzynarodowych, a także 
funkcjonującego systemu partyjnego. Pozwoli to na wysnucie wniosków sy-
stemowych, a w szczególności odniesienie się do zgodności przyjętych roz-
wiązań ze standardami międzynarodowymi. W pracy oparto się głównie na 
metodach prawnohistorycznej i instytucjonalno-prawnej. 

W uwagach wstępnych należy jeszcze dodać, że wybór tematu opraco-
wania do Księgi jubileuszowej dedykowanej Panu Profesorowi Tadeuszowi 
Bodio jest celowym zamierzeniem autora, gdyż problematyka państw regionu 
Azji Centralnej – widziana zwłaszcza z perspektywy politologicznej i konsty-

6  O. Демидова, Избиратели Кыргызстана поддержали усиление власти президента, 
https://www.dw.com/ru/cik-kyrgyzstana-zajavil-o-podderzhke-izbiratelej-popravok-k-
konstitucii/a-57162829 [dostęp: 19.06.2021].  

7  Szerzej zob.: T. Bodio, Układy klanowe jako mechanizm polityki (na przykładzie państw 
Azji Centralnej), [w:] T. Bodio, W. Jakubowski, A. Wierzbicki (red.), Transformacja społeczeń-
stwa i władzy w postradzieckiej Azji Centralnej. Studia i rozprawy, Pułtusk 2008, s. 152–162; 
A. Wierzbicki, P. Załęski, Trybalizm a władza w Azji Centralnej, Pułtusk 2008, s. 282–288; 
P. Załęski, Kultura polityczna więzi w Azji Centralnej (przypadek Kirgistanu na tle państw 
regionu), Warszawa 2011, s. 45–48, 117–129, 269–301.
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tucyjnoprawnej – jest wiodącym obszarem badawczym w dorobku Szanow-
nego Jubilata, do którego wniósł On ogromny wkład.

Wolność zrzeszania się w aktach międzynarodowych
Wstąpienie Kirgistanu w 1992 roku do Organizacji Narodów Zjednoczo-

nych (ONZ) i Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, prze-
kształconej w 1994 roku w Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu-
ropie (OBWE / OSCE – Organization for Security and Co-operation in Euro-
pe), oraz do innych organizacji międzynarodowych wymusiło przyjęcie wielu 
aktów prawa międzynarodowego, składających się na uniwersalny i regional-
ne systemy ochrony praw i wolności człowieka. Do najbardziej znaczących 
aktów w systemie uniwersalnym, które zawierają regulacje odnoszące się 
do wolności zrzeszania się, należą: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
z 10 grudnia 1948, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycz-
nych (MPPOiP, Pakt) z 16 grudnia 1966 i Protokół Fakultatywny do MPPOiP 
z 16 grudnia 1966 roku. W systemach regionalnych należy natomiast wskazać 
w tym względzie na Dokument Kopenhaski z 29 czerwca 1990 roku Wszyst-
kie wymienione akty zostały przyjęte przez Kirgistan w latach 90. ubiegłego 
wieku8.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w art. XX ust. 1 stanowi, że: 
„Każdy człowiek ma prawo do wolności zrzeszania się, stowarzyszania się 
i spokojnych zgromadzeń”. Jednocześnie w ust. 2 tegoż przepisu zastrzega się, 
że: „Nikogo nie można zmuszać, aby należał do jakiegoś stowarzyszenia”9. 
Aczkolwiek akt ten jest jedynie rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ i nie 
ma charakteru wiążącego, to jednak cieszy się uznaniem w doktrynie prawa 
konstytucyjnego w Kirgistanie i jest uznawany za swoisty aksjomat standar-
dów określających prawa i wolności jednostki. 

Pakt i Protokół Fakultatywny do niego, a także Dokument Kopenhaski 
mają już moc aktów prawnych, które odgrywają istotną rolę w systemie źró-
deł prawa Kirgistanu w zakresie ochrony praw i wolności człowieka i oby-
watela10. Konstytucja RK w przepisie art. 6 ust. 3 ustanawia bowiem „ratyfi -

8  Официальный сайт Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, 
Кыргызская Республика и международные организации системы ООН, https://mfa.gov.kg/
ru/kyrgyzskaya-respublika-i-mezhdunarodnye-organizacii-sistemy-oon [dostęp: 19.06.2021]; 
L. Leszczenko, Instytucja ombudsmana w państwach poradzieckich: geneza, status prawny, 
rozwój, Warszawa 2011, s. 324–325.  

9  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/dekla-
racja.php [dostęp: 19.06.2021].

10  W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2001, s. 278; 
О.И. Тиунов, Всеобщая декларация прав человека в нормах международного и конститу-
ционного права, «Журнал российского права» 2009, № 2, s. 135–144, https://cyberleninka.
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kowane umowy międzynarodowe oraz powszechnie uznane zasady i normy 
prawa międzynarodowego za nieodłączną część krajowego porządku praw-
nego Kirgistanu”11.

W MPPOiP wolność zrzeszania się została wyrażona w przepisie art. 22 
ust. 1, zgodnie z którym: „Każdy ma prawo do swobodnego stowarzyszania 
się z innymi, włącznie z prawem do tworzenia i przystępowania do związ-
ków zawodowych w celu ochrony swych interesów”. Chociaż literalnie Pakt 
wymienia tylko związki zawodowe, to jednak wolność zrzeszania się odno-
si się również do partii politycznych. Pakt dopuszcza jedynie ograniczenia 
w wykonywaniu tego prawa, które są „przewidziane przez ustawę i konieczne 
w demokratycznym społeczeństwie w interesie bezpieczeństwa państwowego 
lub publicznego, porządku publicznego bądź dla ochrony zdrowia lub moral-
ności publicznej albo praw i wolności innych osób”. Ponadto ograniczenie tej 
wolności jest możliwe w stosunku do członków sił zbrojnych12. 

Na mocy Protokołu Fakultatywnego do MPPOiP utworzono Komitet Praw 
Człowieka (KPC, Komitet) z siedzibą w Genewie jako organ kontrolny i moni-
torujący przestrzeganie postanowień Paktu i jego protokołów fakultatywnych. 
Obywatele Kirgistanu mają więc możliwość składania skarg indywidualnych 
do Komitetu w razie naruszenia postanowień gwarantowanych w Pakcie. Na-
leży jednak podkreślić, że KPC nie jest organem sądowym i jego decyzje nie 
są wiążące dla państw-stron Paktu13.

Z kolei Dokument Kopenhaski w części II obliguje państwa-strony do 
respektowania prawa jednostek i grup do tworzenia w pełnej swobodzie 
własnych partii politycznych lub innych organizacji politycznych, a także 
wyposażania tych partii i organizacji w niezbędne gwarancje prawne, które 
umożliwią im rywalizację między sobą na zasadach równości wobec prawa 
oraz równego traktowania przez władze publiczne14. Z ramienia OBWE nad 
przestrzeganiem postanowień Dokumentu Kopenhaskiego, zwłaszcza w za-
kresie wyborów, czuwa utworzone w listopadzie 1990 roku Biuro Instytucji 
Demokratycznych i Praw Człowieka z siedzibą w Warszawie (ODIHR – 
Offi ce for Democratic Institutions and Human Rights). Szczególnie cenny 

ru/article/n/vseobschaya-deklaratsiya-prav-cheloveka-v-normah-mezhdunarodnogo-i-
konstitutsionnogo-prava [dostęp: 19.06.2021]. 

11  Закон Кыргызской Республики от 5 мая 2021 года № 59, «О Конституции Кыргызской 
Республики», http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112215 [dostęp: 19.06.2021]. 

12  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w No-
wym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz. U. z 1977 r., nr 38, poz. 167. 

13  Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycz-
nych, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 
1966 r. w Nowym Jorku, Dz. U. z 1994 r., nr 23, poz. 80. 

14  R. Kuźniar, Prawa człowieka: prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 
2004, s. 241–243.
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materiał analityczny dotyczący wyborów w Kirgistanie oraz działających 
tam partii politycznych stanowią raporty końcowe ODIHR15.

Konstytucyjne podstawy wolności zrzeszania się 
w partie polityczne

W niepodległym Kirgistanie mimo dość częstych reform konstytucyjnych 
prawne podstawy działania partii politycznych pozostały niemal bez zmian. 
W Konstytucji z 5 maja 1993 roku określał je przepis art. 8, a w Konstytucji 
z 27 czerwca 2010 roku przepis art. 4. Obydwie konstytucje gwarantowały 
pluralizm polityczny, zapewniając możliwość zrzeszania się obywateli w par-
tie polityczne i inne organizacje społeczne na zasadach dobrowolności i wspól-
noty interesów. Zakazano jedynie tworzenia partii politycznych o charakterze 
religijnym, narodowym i etnicznym oraz ukierunkowanych na siłową zmianę 
ustroju konstytucyjnego państwa, naruszenie jego bezpieczeństwa, a także 
propagujących nienawiść rasową, etniczną i religijną. Konstytucje zakazy-
wały też: łączenia instytucji państwowych ze strukturami partyjnymi, a także 
podporządkowania tych instytucji interesom jakiejkolwiek partii; tworzenia 
i działalności komórek partyjnych w instytucjach publicznych oraz kierowa-
nia się względami partyjnymi przez urzędników państwowych; członkostwa 
w partiach politycznych żołnierzy, pracowników organów spraw wewnętrz-
nych, bezpieczeństwa narodowego, sądu i prokuratury lub udzielania przez 
nich jakiegokolwiek poparcia dla tych partii; działalności partii politycznych 
państw obcych16. 

Konstytucja Kirgistanu w nowej redakcji z 5 maja 2021 roku powieliła do-
tychczasowe regulacje w kwestii tworzenia i działalności partii politycznych, 
dodając do nich tylko jeden nowy przepis obligujący partie polityczne do 
przejrzystego prowadzenia swojej działalności fi nansowej i gospodarczej17.

Ograniczenie praw i wolności jednostki, w tym wolności zrzeszania się 
w partie polityczne, może być w Kirgistanie podyktowane jedynie następują-
cymi względami: ochrony ustroju konstytucyjnego, bezpieczeństwa państwa, 

15  Szerzej zob.: J. Szukalski, Rola Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka 
OBWE w internacjonalizacji standardów demokratycznych w państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej, [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Nowe wyzwania i rozwiązania w europej-
skim systemie ochrony praw człowieka, t. 3, Toruń 2018, s. 458–466.

16  Por.: Конституция Кыргызской Республики принятa на двенадцатой сессии Вер-
ховного Совета Республики Кыргызстан двенадцатого созыва 5 мая 1993 года (В редак-
ции Законов Кыргызской Республики от 16 февраля 1996 года № 1, 21 октября 1998 года 
№ 134), http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1/30?cl=ru-ru; Конституция Кыргызской 
Республики от 27 июня 2010 года (В редакции Закона КР от 28 декабря 2016 года № 218), 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913 [dostęp: 21.06.2021].

17  Закон Кыргызской Республики от 5 мая 2021 года…, art. 8 ust. 4. 
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porządku publicznego, praw i wolności innych osób, zdrowia, moralności 
publicznej i środowiska. Konstytucja Kirgistanu stanowi, że ograniczenia te 
mogą być ustanowione tylko na podstawie ustaw i w zakresie określonym 
przez ustawy18. Szczegółowe regulacje w tym względzie zawierają ustawy 
normujące reżim stanów nadzwyczajnych. Konstytucja wymieniając kompe-
tencje Prezydenta Kirgistanu, wyróżnia dwa rodzaje takich stanów – stan wy-
jątkowy i stan wojenny (art. 70 ust. 9 pkt 1–2)19. W przypadku wprowadzenia 
jednego z tych stanów może dojść do okresowego ograniczenia lub nawet 
zakazu działalności partii politycznych, w tym przede wszystkim prawa do or-
ganizowania przez nie mityngów i demonstracji20. Jednocześnie ustawa zasad-
nicza w nowej redakcji przestrzega, że ograniczeń praw i wolności człowieka 
i obywatela w Kirgistanie nie można wprowadzać na podstawie podustawo-
wych aktów normatywnych21. 

Konstytucyjny zakaz tworzenia partii politycznych o charakterze reli-
gijnym, narodowym i etnicznym w Kirgistanie stanowi naruszenie przy-
jętych przez to państwo zobowiązań międzynarodowych. Zakaz tworzenia 
partii o charakterze religijnym miałby sens tylko w razie doprecyzowania 
regulacji konstytucyjnych poprzez wskazanie, że chodzi jedynie o partie 
fundamentalizmu religijnego. Z kolei zakaz tworzenia partii o charakterze 
narodowym i etnicznym wynika z obaw ustrojodawcy przed rozwojem se-
paratyzmów ze strony mniejszości narodowych, zwłaszcza Uzbeków i Ro-
sjan, co nie może być bynajmniej usprawiedliwieniem dla łamania w tym 
przypadku przyjętych zobowiązań międzynarodowych. Na konieczność 
zmian wskazanych regulacji konstytucyjnych niejednokrotnie zwracały już 
uwagę organizacje międzynarodowe zajmujące się ochroną praw i wolno-
ści jednostki22.

18  Tamże, art. 23 ust. 2. 
19  Tamże, art. 70 ust. 9 pkt 1–2.
20  Regulacje w tym przedmiocie są zawarte w przepisie art. 22 ustawy konstytucyj-

nej z 24 października 1998 r. o stanie nadzwyczajnym oraz w przepisach art. 5–8 ustawy 
konstytucyjnej z 30 kwietnia 2009 r. o stanie wojennym. Zob. Конституционный закон 
Кыргызской Республики от 24 октября 1998 года № 135 «О чрезвычайном положении» 
(по состоянию нa 14 июля 2015 года), http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/142?cl=ru
-ru; Конституционный закон Кыргызской Республики от 30 апреля 2009 года № 149 
«О военном положении» (по состоянию нa 18 марта 2017 года), http://cbd.minjust.gov. kg/
act/view/ru-ru/202647 [dostęp: 22.06.2021]. 

21  Закон Кыргызской Республики от 5 мая 2021 года…, art. 23 ust. 3. 
22  Zob.: OSCE/ODIHR, Comments on the draft Turkmen of Constitution based on an uno-

ffi cial English translation of the Draft Constitution provided by the OSCE Centre in Ashgabat, 
Warsaw 2016, s. 53–54, https://www.osce.org/ru/odihr/262481 [dostęp: 22.06.2021]. 
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Ustawowe regulacje wolności zrzeszania się w partie 
polityczne

Unormowania konstytucyjne dotyczące tworzenia i działalności partii 
politycznych znalazły szczegółowe rozwiązania w regulacjach ustawowych. 
Do czasu powstania rodzimych regulacji prawnych na poziomie ustawowym 
w Kirgiskiej SRR, a potem w niepodległym już Kirgistanie, obowiązywa-
ła uchwalona jeszcze przez Radę Najwyższą ZSRR dość liberalna ustawa 
z 17 października 1990 roku o organizacjach społecznych. Jej przepisy odno-
siły się również do tworzenia i działalności partii politycznych. 

Na mocy ustawy partię polityczną mogło założyć co najmniej 10 obywate-
li republiki, którzy na zjeździe założycielskim przyjęli statut partii i powołali 
jej organ kierowniczy (art. 8). Następnie należało złożyć wniosek do ministra 
sprawiedliwości zawierający: nazwę partii, określenie jej siedziby oraz imię, 
nazwisko i adres przewodniczącego partii. Do wniosku trzeba było załączyć 
statut partii zawierający jej nazwę, siedzibę, cele i zadania, strukturę organiza-
cyjną, warunki członkostwa, porządek wnoszenia zmian i uzupełnień do sta-
tutu oraz porządek zaprzestania działalności przez partię polityczną (art. 10), 
a także wykaz co najmniej 10 obywateli republiki, którzy popierali wniosek. 
Pozytywna decyzja ministra sprawiedliwości powodowała, że partia była 
wpisywana do rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości właściwej republiki 
i nabywała osobowość prawną. W przypadku decyzji odmownej przysługiwa-
ła możliwość odwołania się na drodze sądowej (art. 12)23.

W Kirgistanie rodzimą ustawę o partiach politycznych przyjęto dopiero 
12 czerwca 1999 roku. Jej regulacje okazały się wyjątkowo trwałe, o czym 
świadczy fakt, że dotychczas nie była ona jeszcze nowelizowana. Ustawa 
określa partię polityczną jako „dobrowolną organizację obywateli Republi-
ki Kirgiskiej, którzy mają własne cele polityczne i zadania, będące wyrazem 
woli politycznej części społeczeństwa, i uczestniczą przez swoich przedstawi-
cieli w zarządzaniu sprawami państwowymi” (art. 1)24. Zgodnie z regulacjami 
ustawy partię polityczną może utworzyć co najmniej 10 obywateli Kirgista-
nu, którzy muszą w tym celu zorganizować zjazd założycielski, przyjąć statut 
i powołać organy kierownicze partii25.

Statut partii politycznej winien zawierać takie informacje, jak: nazwę par-
tii, jej siedzibę i strukturę; porządek tworzenia partii oraz tryb dokonywania 

23  Закон CCCR № 1708-1 от 9 октября 1990 года «Об общественных обeдинeниях» 
(первая редакция), http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=1883 
[dostęp: 22.06.2021].

24  Закон Кыргызской Республики от 12 июня 1999 года № 50 «О политических 
партиях», http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/215 [dostęp: 22.06.2021]. 

25  Tamże, art. 5. 
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wyboru organów partii i uzupełniania składów tych organów; sposób naby-
wania i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków; terminy zwoływa-
nia konferencji i zjazdów partii; kompetencje i porządek kontroli organu kie-
rowniczego partii; sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, uzyskiwa-
nia środków fi nansowych oraz tryb sporządzania i zatwierdzania informacji 
o działalności fi nansowej partii; porządek przyjęcia statutu i programu partii 
oraz dokonywania w nich zmian; porządek reorganizacji lub likwidacji partii. 
W statucie mogą się znaleźć również inne regulacje dotyczące działalności 
partii, o ile nie są one sprzeczne z konstytucją Kirgistanu i ustawodawstwem. 
Organem właściwym do rejestracji partii politycznej jest Ministerstwo Spra-
wiedliwości RK26. 

Członkiem partii może być obywatel Kirgistanu, który ukończył 18 lat 
i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Ustawa nie zabrania urzęd-
nikom państwowym członkostwa w partiach politycznych, o ile nie jest to 
sprzeczne z ich obowiązkami służbowymi27. 

Ustawa przyznała partiom politycznym prawo do: swobody działania w ra-
mach istniejącego porządku prawnego; propagowania swoich idei oraz infor-
macji związanych z działalnością partii; uczestnictwa w wyborach poprzez 
zgłaszanie swoich kandydatów na urząd Prezydenta Kirgistanu, do Żogorku 
Keneszu i rad lokalnych, wyznaczanie ich pełnomocników – jednak nie wię-
cej niż po dwóch dla każdego kandydata; organizowania kampanii przedwy-
borczych; wyznaczania obserwatorów do komisji wyborczych; korzystania 
z państwowych środków masowego przekazu; organizowania zebrań, kon-
ferencji i innych przedsięwzięć związanych z działalnością partii; tworzenia 
bloków z innymi partiami, a także koalicji parlamentarnych28. 

Szczegółowe regulacje dotyczące działalności frakcji parlamentarnych za-
wiera ustawa z 25 listopada 2011 roku o regulaminie Żogorku Keneszu w prze-
pisach art. 10–1729. Zgodnie z przedmiotową ustawą frakcje parlamentarne 
tworzą deputowani należący do partii politycznych, które przekroczyły wy-
magany próg zaporowy w wyborach parlamentarnych. W tym miejscu należy 
podkreślić, że do niedawna obowiązywał aż 7% próg wyborczy, co było barie-
rą nie do pokonania dla ogromnej większości partii politycznych w Kirgista-
nie. Dopiero pod naciskiem żądań obniżenia progu wyborczego, wysuniętych 
przez kirgiskie partie polityczne w trakcie październikowych wydarzeń 2020 
roku, doszło do nowelizacji ustawy z 2 lipca 2011 r. o wyborach Prezydenta 

26  Tamże, art. 8. 
27  Tamże, art. 6–7. 
28  Tamże, art. 11. 
29  Закон Кыргызской Республики от 25 ноября 2011 года № 223 «О Регламенте 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» (пo состоянию нa 5 марта 2014 года), http://
cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203166/100?cl=ru-ru [dostęp: 22.06.2021]. 
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Republiki Kirgiskiej i deputowanych Żogorku Keneszu Republiki Kirgiskiej. 
Znowelizowana ustawa, przyjęta 11 listopada 2020 roku, ustanowiła 3% próg 
wyborczy (art. 64 ust. 2–3)30.

Frakcja parlamentarna ma m.in. prawo do: dokonywania wyboru i odwo-
łania swojego przewodniczącego oraz jego zastępcy; wyrażania swojego sta-
nowiska w każdej sprawie będącej przedmiotem obrad parlamentu; żądania 
zwołania sesji nadzwyczajnej Żogorku Keneszu; tworzenia koalicji z innymi 
frakcjami parlamentarnymi, wspólnych posiedzeń z innymi frakcjami, za-
praszania na nie ekspertów i specjalistów; proponowania kandydatur swoich 
członków do składu komitetów i komisji parlamentarnych; składania wnio-
sków o uchylenie mandatu deputowanego swojego członka31. 

Ustawa o partiach politycznych gwarantuje państwową ochronę praw 
i interesów prawnych partii oraz zapewnia im równe możliwości prowadze-
nia działalności statutowej. Ingerencja organów państwowych i urzędników 
w działalność partii politycznych jest zabroniona, za wyjątkiem przypadków 
przewidzianych w ustawie. Do tych ostatnich ustawa zalicza przede wszyst-
kim konieczność pozyskiwania informacji przez Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści RK w razie naruszenia przez partię polityczną ustawy o partiach politycz-
nych32.

Partie polityczne w Kirgistanie są zobligowane do jawności fi nansowania. 
Ich majątek stanowią środki pieniężne i niepieniężne, w tym przede wszyst-
kim nieruchomości i sprzęt. Środki pieniężne są pozyskiwane ze składek 
członkowskich, darowizn od podmiotów krajowych (za wyjątkiem organów 
państwowych), subwencji oraz kredytów. Subwencje nie są jednak udzielane 
na okres kadencji Żogorku Keneszu, lecz jedynie na potrzeby kampanii wy-
borczej w wyborach parlamentarnych33. 

W razie naruszania przez partię polityczną postanowień jej statutu bądź 
ustawy o partiach politycznych Ministerstwo Sprawiedliwości RK może wy-
stosować pisemne ostrzeżenie do organu kierowniczego tejże partii. W takim 
przypadku organ ten jest zobligowany w terminie miesięcznym od dnia otrzy-
mania ostrzeżenia do udzielenia stosownych wyjaśnień w kwestii podjętych 
środków zaradczych. W razie dalszych naruszeń Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści RK może wystąpić do Sądu Najwyższego RK z wnioskiem o likwidację 
partii. Powodem likwidacji partii politycznej może być decyzja jej organu 
kierowniczego lub orzeczenie Sądu Najwyższego RK, wydane w przypadku 

30  Конституционный закон Кыргызской Республики от 2 июля 2011 года № 68 
«О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргыз-
ской Республики» (пo состоянию нa 11 ноября 2020 года), http://cbd.minjust.gov.kg/act/
view/ru-ru/203244 [dostęp: 23.06.2021].

31  Tamże, art. 12. 
32  Закон Кыргызской Республики от 12 июня 1999 года…, art. 12. 
33  Tamże, art. 16–20. 
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stwierdzenia naruszenia przez partię przepisów ustawy o partiach politycz-
nych. W razie likwidacji partii na mocy orzeczenia sądowego jej majątek 
w postaci środków trwałych i fi nansowych przechodzi na własność Skarbu 
Państwa34.

Postulaty zmian w regulacjach normatywnych
Od kilku lat pojawiają się postulaty gruntownej nowelizacji obowiązują-

cej w Kirgistanie ustawy o partiach politycznych, zarówno wychodzące od 
kirgiskich działaczy partyjnych i obrońców praw człowieka, jak i znajdujące 
wyraz w rekomendacjach powyborczych Biura Instytucji Demokratycznych 
i Praw Człowieka OBWE. Pod auspicjami Krajowej Rady Zrównoważonego 
Rozwoju Republiki Kirgiskiej35 powstała nawet „Strategia poprawy ustawo-
dawstwa Republiki Kirgiskiej o wyborach na lata 2018–2020”; dużo uwagi 
poświęcono w niej udziałowi kirgiskich partii politycznych w wyborach par-
lamentarnych, prezydenckich i samorządowych. W ramach tego planu powo-
łano grupę roboczą, której zadaniem jest przygotowanie nowelizacji ustawy 
o partiach politycznych. Proponowane przez nią zmiany obejmują przede 
wszystkim wprowadzenie większej przejrzystości przy procedurze wysuwa-
nia i umieszczania na listach kandydatów osób ubiegających się o mandat 
w wyborach parlamentarnych i lokalnych oraz wprowadzenie bardziej rygo-
rystycznych przepisów dotyczących fi nansowania partii politycznych36. 

Istotne znaczenie w prowadzonej polemice na temat zmian w ustawie o par-
tiach politycznych w Kirgistanie mają, odbywające się cyklicznie, dyskusje 
eksperckie pod roboczym tytułem „Regulacje prawne rozwoju partii politycz-
nych. Zadania i proponowane rozwiązania”. Biorą w nich udział przedstawi-
ciele kirgiskich partii politycznych, zastępcy Toragi Żogorku Keneszu, przed-

34  Tamże, art. 13–15, 21. 
35  Ciało o charakterze doradczo-konsultacyjnym dla wszystkich organów władzy państwo-

wej Kirgistanu, powołane dekretem Prezydenta Kirgistanu z 24 listopada 2012 r. W jego skład 
wchodzą m.in.: Prezydent RK jako przewodniczący, Toraga (przewodniczący parlamentu), pre-
mier, Prezes Sądu Najwyższego RK i liderzy frakcji parlamentarnych. Zob. Указ Президента 
Кыргызской Республики от 24 ноября 2012 года УП № 251 «О Национальном совете 
по устойчивому развитию Кыргызской Республики», http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/
ru-ru/61509?cl=ru-ru [dostęp: 25.06.2021]; Указ Президента Кыргызской Республики 
от 17 ноября 2016 года УП № 272 «О составе Национального совета по устойчивому 
развитию Кыргызской Республики», http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/69329?cl=ru-
ru [dostęp: 25.06.2021].

36  Официальный сайт Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, 
Стратегия совершенствования законодательства Кыргызской Республики о выборах 
на 2018-2020 гг., Бишкек 2018, https://mfa.gov.kg/ru/osnovnoe-menyu/vneshnyaya-politika/
gosudarstvennye-programmy/strategiya-sovershenstvovaniya-zakonodatelstva-kyrgyzskoy-
respubliki-o-vyborah-na-2018-2020-gg [dostęp: 25.06.2021]. 
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stawiciele Centralnej Komisji ds. Wyborów i Przeprowadzania Referendum 
Republiki Kirgiskiej oraz międzynarodowi eksperci ODIHR. Przedsięwzięcie 
to jest wspierane przez Przedstawicielstwo Fundacji im. Konrada Adenauera 
w Azji Centralnej37.

System partyjny Kirgistanu 
Pierwsze niezależne organizacje społeczne i ruchy polityczne, które 

dały później początek partiom politycznym w Kirgistanie, powstały jesz-
cze w schyłkowym okresie Kirgiskiej SRR. Wśród nich należy wymienić: 
„Aszar”, „Asabę” („Sztandar”) i „Atuułduk demilge” („Inicjatywę Obywa-
telską”), które 25–26 maja 1990 roku połączyły się w Demokratyczny Ruch 
Kirgistanu. Stał się on w tym czasie najbardziej masową formacją polityczną 
w Kirgistanie, skupiając ponad 30 różnych organizacji38.

Uzyskanie niepodległości przez Kirgistan, w połączeniu z wcześniejszym 
wejściem w życie liberalnej ustawy o organizacjach społecznych, a także de-
legalizacją partii komunistycznej, otworzyły szerokie możliwości dla two-
rzenia i funkcjonowania partii politycznych w tym państwie. Do najbardziej 
znaczących kirgiskich partii politycznych, które powstały w latach 90. ubie-
głego wieku, należą (chronologicznie według daty ich rejestracji): Postępo-
wo-Demokratyczna Partia „Erkin Kirgistan”, Partia Komunistów Kirgistanu, 
Partia Odrodzenia Narodowego „Asaba”, Socjalistyczna Partia „Ata-Meken”, 
Partia Ludu „Ar Namys”, Partia Jedności Kirgistanu, Partia Demokratyczny 
Ruch Kirgistanu, Partia Agrarna Republiki Kirgiskiej, Partia Jedności Kirgi-
stanu, Agrarna Partia Pracy Kirgistanu, Demokratyczna Partia Kobiet Kirgista-
nu, Partia Polityczna Weteranów Wojny w Afganistanie i Uczestników Innych 
Lokalnych Konfl iktów Wojennych, Socjaldemokratyczna Partia Kirgistanu, 
Partia Działania „Mój Kraj”, Partia Ludu „Ar-Namys” i Republikańska Partia 
Kirgistanu „Adilet”. W lutym 2000 roku w Kirgistanie było już 28 zarejestro-
wanych partii politycznych39. 

37  Официальный сайт Центральной комиссии по выборам и проведению peфepeндyмoв 
Кыргызской Республики, Правовое регулирование развития политических партий. Зада-
чи и предлагаемые пути решений, https://shailoo.gov.kg/ru/news/2694/ [dostęp: 25.06.2021]. 

38  Szerzej zob.: G. Ashakeewa, W. Jakubowski, A. Starmova, Partie polityczne i ruchy 
społeczne, [w:] T. Bodio (red.), Kirgistan. Historia, społeczeństwo, polityka, Warszawa 2004, 
s. 376–377; Т. Чоротегин, Демократическому движению Кыргызстана 25 лет, https://rus.
azattyk.org/a/27040609.html [dostęp: 27.06.2021]; W. Jakubowski, P. Załęski, Postawy społe-
czeństwa Kirgistanu wobec partii politycznych, [w:] A.K. Dżusupbekov, W. Jakubowski, P. Za-
łęski (red.), Kirgistan: problemy kulturowe i społeczno-polityczne. Кыргызстан: культурные 
и социально-политические проблемы, Biszkek–Warszawa 2011, s. 395–396. 

39  К. Базарбаев, Б. Жумугулов, Политические партии Кыргызстана: теория и практи-
ка, Бишкек 2012, s. 45–49; G. Ashakeewa, W. Jakubowski, A. Starmova, Partie polityczne…, 
s. 386–387.  
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Aktywizacja społeczeństwa, jaka nastąpiła w wyniku „rewolucji tulipa-
nów”, znacząco przyczyniła się do dynamicznego rozwoju partii politycznych 
w Kirgistanie, zwłaszcza w latach 2005–2006. W połowie 2005 roku były za-
rejestrowane 44 partie polityczne, a w końcu tego roku ich liczba przekroczy-
ła już 140. Do najbardziej znaczących partii politycznych ukształtowanych 
w pierwszej dekadzie obecnego wieku należały: Partia Sprawiedliwości i Po-
stępu, Partia Jedności i Rozwoju „Alga Kyrgyzstan!”, Idealistyczna Demo-
kratyczna Partia „Ata Žurt”, Partia Ludowa „Ak Žol” oraz Partia Polityczna 
„Respublika”40. 

Kolejnym impulsem, który wpłynął w Kirgistanie na tworzenie partii po-
litycznych, były wydarzenia „rewolucji kwietniowej” 2010 roku41. O skali 
wzrostu liczby partii politycznych w następnych latach świadczą dane z re-
jestru Ministerstwa Sprawiedliwości RK. Według stanu z 27 lipca 2014 wid-
niało w nim już 200 zarejestrowanych partii politycznych, a na dzień 2 lipca 
2020 roku – 254. Zdecydowana większość partii ma jednak charakter komite-
towy i liczą one od kilkunastu do kilkuset członków42. 

Na co dzień partie polityczne w Kirgistanie, za wyjątkiem tych, które 
uzyskały mandaty w Żogorku Kenesie, są na ogół niewidoczne. Ich aktyw-
ność przejawia się dopiero w kampaniach przed wyborami parlamentarnymi, 
prezydenckimi i lokalnymi. O zaangażowaniu partii politycznych w proces 
wyborczy przed każdymi wyborami świadczy rejestr prowadzony przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości RK z widniejącymi w nim partiami, które zgłosiły 
zamiar udzielenia poparcia dla kandydatów. Przykładowo przed wyborami 
parlamentarnymi, które odbyły się 4 października 2020 roku, zamiar zgłosze-
nia swoich kandydatów wyraziły aż 44 partie polityczne43. Ostatecznie z przy-
czyn proceduralnych rejestrację uzyskało 16 z nich. Próg wyborczy przekro-
czyły tylko 4 partie: „Birimdik” („Jedność”) – 24,58% głosów, „Mekenim 

40  Szerzej zob.: K. Kozłowski, Rewolucja tulipanów w Kirgistanie. Geneza, przebieg, 
następstwa, Warszawa 2009, s. 197–199; Б.М. Кыдыралиев, Формиpoвaние и развитeе 
политических партий в Кыргызстане, s. 107, http://intjournal.ru/formirovanie-i-razvitee-
politicheskih-partij-v-kyrgyzstane/ [dostęp: 26.06.2021].

41  A.T. Осмоналиева, Политическая система в истории кыргызского парламент-
аризма, «Известия Bузов» 2013, № 5, s. 195, http://www.science-journal.kg/media/Papers/
ivk/2013/5/ivk-2013-N5-190-196.pdf.pdf [dostęp: 26.06.2021]. 

42  J. Szukalski, System konstytucyjny…, s. 62; Официальный сайт Министерства 
юстиции Кыргызской Республики, Cписок политических партий и их руководителей, 
зарегистрированных по состоянию на 2 января 2020 года, http://minjust.gov.kg/ru/news/
view/id/2766/ [dostęp: 26.06.2021]. 

43  Официальный сайт Центральной комиссии по выборам и проведению peфepeн-
дyмoв Кыргызской Республики, Список политических партий, уведомивших об участии 
на выборах депутатов ЖК КР, https://shailoo.gov.kg/ru/vybory-oktyabr-2020_/partii-i-
spiski-kandidatov-v-deputaty-zhk-kr/ [dostęp: 26.06.2021].
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Kyrgyzstan” („Moja Ojczyzna Kirgistan”) – 23,77%, „Kyrgyzstan” – 8,71% 
i „Bütün Kyrgyzstan” – 7,30%44. 

Po „rewolucji tulipanowej” próg wyborczy do parlamentu przekraczało 
dotychczas jedynie 4–6 partii politycznych i to one mają decydujący wpływ 
na rzeczywistość polityczną państwa. Wśród nich większe znaczenie mają na-
turalnie „partie władzy”, określane również jako partie „prezydenckie”. Do 
„partii władzy” należy zaliczyć (chronologicznie): „Alga Kyrgystan”, „Ak 
Žol”, „Ata Žurt”, Socjaldemokratyczną Partię Kirgistanu, „Moją Ojczyznę 
Kirgistan” i „Jedność”45. Trzeba dodać, że żadne z dotychczasowych wyborów, 
które odbyły się w niepodległym Kirgistanie, nie zostały uznane przez nieza-
leżne organizacje międzynarodowe, w tym w szczególności przez OBWE, 
za w pełni wolne i demokratyczne. Najlepiej w tym względzie wypadły wy-
bory parlamentarne, które odbyły się 10 października 2010 i 4 października 
2015 roku46. Znacznie gorzej – z uwagi na skalę naruszeń – wypadły wybory 
parlamentarne przeprowadzone 4 października 2020 roku47. 

W Kirgistanie tworzenie i funkcjonowanie partii politycznych należy roz-
patrywać nie tylko w kategoriach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
lecz przede wszystkim jako wyraz instytucjonalizacji interesów klanowych. 
Członkami niewielkich partii są tam najczęściej przedstawiciele poszczegól-
nych klanów, którzy realizują partykularne interesy swoich małych ojczyzn. 
W wyborach parlamentarnych i lokalnych poszczególne klany popierają 
„swoich” kandydatów. Jako przykład mogą posłużyć wybory parlamentar-
ne przeprowadzone w latach 1995, 2000 i 2005, w których zdecydowanie 
większą liczbę mandatów w stosunku do kandydatów partyjnych uzyskali 
kandydaci formalnie „niezależni”. W istocie byli oni kandydatami lokalnych 
klanów. O „klanowym” podejściu do wyborów świadczy fakt, że żaden poli-
tyk z Południa nie odważy się kandydować do władz na Północy i odwrotnie. 
W przypadku wyborów prezydenckich podział jest analogiczny. Instrumen-
talne traktowanie partii politycznych w Kirgistanie jest swoistą normą. Partie 
mają najczęściej podbudowę regionalną, klanową bądź rodowo-plemienną, 

44  OSCE/ODIHR, Kyrgyz Republic, Parliamentary Elections, 4 October 2020: Final Re-
port, Warsaw 2020, s. 4, 21, https://www.osce.org/odihr/elections/kyrgyzstan/472461 [dostęp: 
26.06.2021].

45  В. Волков, Что нужно знать о парламентских выборах-2020 в Киргизии, 
https://www.dw.com/ru/что-нужно-знать-о-парламентских-выборах-2020-в-киргизии/a-
55132859 [dostęp: 28.06.2021]. 

46  Por.: E. Marat, Kyrgyzstan, http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2014/
kyrgyzstan#.U_cqvqPeiyI [dostęp: 26.06.2021]; P. Załęski, Kultura polityczna…, s. 320, 325–
326; J. Lang, Wybory parlamentarne w Kirgistanie, „Tydzień na Wschodzie Ośrodka Studiów 
Wschodnich”, 7 października 2015, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-10-07/
wybory-parlamentarne-w-kirgistanie [dostęp: 26.06.2021].

47  OSCE/ODIHR, Kyrgyz Republic, Parliamentary…, s. 17–20. 
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a prowadzona przez nie rywalizacja i batalia polityczna koncentruje się głów-
nie na walce o wpływy i o podwyższenie statusu swojej grupy. Powszechnymi 
zjawiskami związanymi z funkcjonowaniem systemu partyjnego są kliente-
lizm, korupcja i nepotyzm48.

Innymi czynnikami, które wywierają istotny wpływ na tworzenie i funkcjo-
nowanie partii politycznych w Kirgistanie, są uwarunkowania wynikające z ra-
dzieckiej przeszłości, która pozostawiła po sobie niski poziom kultury prawnej, 
mentalność kolektywistyczną i kult przywódców partyjno-państwowych. Silny 
przywódca doskonale zresztą wpisuje się w tradycje Kirgizów, ich specyfi czną 
strukturę społeczną oraz trybalną aksjologię i mentalność. Stąd w rzeczywistości 
politycznej niepodległego już Kirgistanu partie polityczne są postrzegane przede 
wszystkim przez pryzmat ich przywódców i tego, co można pod ich patronatem 
osiągnąć, w małym zaś stopniu są związane z ideologiami i programami. Im 
bardziej wpływowy polityk jest szefem partii – tym bardziej może sobie on po-
zwolić na jednostkowe i niekwestionowane sprawowanie kierownictwa partią49.

Przejęte przez Kirgistan regulacje normatywne w zakresie wolności zrze-
szania się oraz istniejący w tym państwie system konstytucyjny i polityczny 
stwarzają kirgiskim partiom politycznym zdecydowanie najlepsze warunki 
działalności w porównaniu z pozostałymi państwami Azji Centralnej. Nie 
oznacza to jednak, że tamtejsze partie polityczne, zwłaszcza te mniejsze, nie 
napotykają trudności w realizacji swoich zadań i osiąganiu celów, co znajduje 
odzwierciedlenie m.in. w raportach ODIHR bądź innych organizacji zajmują-
cych się ochroną praw i wolności człowieka. Przed „rewolucją kwietniową” 
w Kirgistanie najczęściej naruszane były przepisy dotyczące dostępu partii 
politycznych do środków masowego przekazu. Najłatwiejszy dostęp do me-
diów miały wówczas partie „proprezydenckie” oraz partie tworzące z nimi 
koalicyjną większość parlamentarną. Demokratyzacja życia politycznego pań-
stwa po „rewolucji kwietniowej” stworzyła korzystne warunki do zakładania 
i działalności partii politycznych w Kirgistanie. Znacząco poprawiły się do-

48  Szerzej zob.: T. Bodio, P. Załęski, Elity władzy w Azji Centralnej. Tradycja, moderniza-
cja, etnopolityka, Warszawa 2008, s. 217–221, 225–232; P. Załęski, Więzi trybalne i quasitry-
balne a system władzy w Kirgistanie, [w:] T. Bodio, W. Jakubowski, A. Wierzbicki (red.), Trans-
formacja społeczeństwa…, s. 197–226; Н.К. Алиева, Процессы в Кыргызстане и других 
странах Центральной Азии – между традицией и модернизацией, [w:] Džusupbekov, 
W. Jakubowski, P. Załęski (red.), Kirgistan: problemy…, dz. cyt., s. 335–347. 

49  Szerzej zob.: К.А. Исмаилов, Н. Казак кызы, Проблемы трансформации партийной 
системы в Кыргызстане, [w:] T. Bodio, A. Wierzbicki, P. Załęski (red.), Problemy transfor-
macji, integracji i bezpieczeństwa państw Azji Centralnej, Warszawa 2008, s. 135; W. Jaku-
bowski, P. Załęski, Postawy społeczeństwa Kirgistanu wobec partii politycznych, [w:] Džusup-
bekov, W. Jakubowski, P. Załęski (red.), Kirgistan: problemy…, s. 411–412; М. Укушов, Какое 
государство мы строим: неудачный эксперимент с парламентской формой правления, 
https://elgezit.kg/2020/11/16/kakoe-gosudarstvo-my-stroim-neudachnyj-eksperiment-s-parla-
mentskoj-formoj-pravleniya/ [dostęp: 30.06.2021].
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stęp partii do środków masowego przekazu, a także możliwości organizowa-
nia mityngów i demonstracji. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu 
partyjnego wynikają natomiast głównie ze słabości instytucji państwowych 
oraz instytucjonalizacji interesów klanowych. Takie negatywne zjawiska, jak 
„kupowanie” miejsc na partyjnych listach kandydatów w wyborach parlamen-
tarnych i lokalnych czy instrumentalne traktowanie partii w celu osiągnięcia 
korzyści – pozostają wciąż aktualne50.

Zakończenie 
Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że analiza regulacji 

krajowych Kirgistanu na poziomie konstytucyjnym i ustawowym, dotyczących 
gwarancji pluralizmu politycznego oraz określających zasady tworzenia i dzia-
łalności partii politycznych, potwierdza na ogół ich zgodność z przyjętymi w tym 
zakresie przez państwo zobowiązaniami międzynarodowymi. Obowiązująca 
w Kirgistanie ustawa o partiach politycznych jest najbardziej liberalna spośród 
państw Azji Centralnej. Do uchybień trzeba jednak zaliczyć przepisy zakazujące 
tworzenia partii politycznych o charakterze religijnym, narodowym i etnicznym, 
ponieważ godzą one w zasadę pluralizmu politycznego. Korekty wymagają tak-
że przepisy odnoszące się do procedury umieszczania na partyjnych listach kan-
dydatów osób ubiegających się o mandat w wyborach parlamentarnych i lokal-
nych, jak również przepisy dotyczące fi nansowania partii politycznych.

Zarówno gwarancje normatywne, jak i funkcjonujący w niepodległym Kir-
gistanie do niedawna system rządów sprzyjały tworzeniu i działalności partii 
politycznych w tym państwie. Najprawdopodobniej zmiana systemu rządów 
w Kirgistanie, jaka nastąpiła w świetle przyjętej 5 maja 2021 roku konstytucji 
w nowej redakcji, też zasadniczo nie wpłynie negatywnie na tamtejszy system 
partyjny. Wysoki stopień partycypacji społecznej w Kirgistanie sprawia bo-
wiem, że próby zbytniej centralizacji władzy i ograniczania wolności mogą 
się zakończyć masowymi protestami społecznymi, wobec których władze 
będą bezsilne – jak w 2005, 2010 czy 2020 roku. 

Cechami systemu partyjnego w Kirgistanie są jego rozdrobnienie oraz in-
stytucjonalizacja interesów klanowych, która w połączeniu ze słabością insty-
tucji państwowych skutkuje wieloma negatywnymi zjawiskami, jak korupcja, 
klientelizm czy nepotyzm. 

50  М. Укушов, Cуровый выбор для Кыргызстана: катастрофа или модернизация 
государства, https://elgezit.kg/2020/08/28/curovyj-vybor-dlya-kyrgyzstana-katastrofa-ili-
modernizatsiya-gosudarstva-chast-4/ [dostęp: 3.07.2021]; A. Adilov, S. Dosumov, Elections 
to the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic. How to ensure representation of the people?, 
„Society and Innovations”, 31 December 2020, s. 27–29, https://inscience.uz/index. php/soci-
nov/article/view/359/440 [dostęp: 3.07.2021]. 
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The specifi ty of political culture 
in the Middle East

„I t is diffi cult to understand how people who have renounced self-governan-
ce could make the right choice of those who are to govern them. It is hard 

to believe that the voting of the enslaved people could ever form a liberal, 
strong and wise government”1 – Alexis de Tocqueville wrote in his book On 
Democracy in America. Elsewhere in the same work, the author, analyzing the 
role and infl uence of religion on the condition of the political system and the 
form of governance exercised in it, stated: “In the Quran, Muhammad gave 
people a message from God that contains not only religious principles, but 
also political maxims, civil law and criminal and scientifi c theories2. On the 
other hand, the Gospel only talks about the general relationship of people with 
God and people with each other. Besides, it teaches nothing and makes you 
believe nothing. This fact alone, amongst a thousand others, proves that the 
former could not reign for long in the times of enlightenment and democracy, 
while the latter seems to be destined to rule in all ages”3. Especially, that Islam 
become not merely a religion, but a way of life4.

The citation of the above quotations is not intended to evaluate any of the 
religions referred to, but is to be a starting point for the analysis of political 

1  A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976, s. 472.
2  Mohammed brought most of the Middle East under Islamic rule. His successor defeated 

the Persians and dove the Byzantines back into Anatolia. The new Arab-Islamic Empire ex-
panded further in the following decades, conquering North Africa, Spain, and parts pf Pakistan, 
Afghanistan, and central Asia. Most of the conquered people gradually adopted Islam and the 
Arabic language until now. Their New rulers, in turn, absorbed many cultural and administra-
tive practices from the peoples they conquered. M. Gasiorowski, D.E. Long, B. Reich (red.), 
The Government and Politics of the Middle East and North Africa, wyd. 7, Boulder 2016, s. 4.

3  A. de Tocqueville, O demokracji…, dz. cyt., s. 277. 
4  G. Ben-Dor, Political Culture Approach to Middle East Politics, „International Journal 

of Middle East Studies” 1977, vol. 8, nr 1, s. 49.
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culture, in relation to the role of Islam, tribalism, democracy, and state of 
political activity of the inhabitants of selected Middle East5 countries, and 
their relations with the power apparatus. Additionally, I will characterize the 
features and specifi city of this culture, based on the relations of society that 
prevail in this region. However, most of all, I will present various theoreti-
cal variants of political culture. It should be noted, that the political culture 
prevailing in the Middle East countries is the result of the process of social, 
religious and political nurture. It refl ects the completely different values   and 
behavioral patterns of the democratic model. It strengthens the authoritarian 
models that prevail in the Arab world and permanently hamper the building 
of democracy. Democracy is that every citizen has the right to participate in 
the making of political decisions. On the other hand, the lack of awareness of 
this right among the Middle East citizens makes them feel powerless to take 
part in matters concerning socio-political issues. This leads to the acceptance 
by the citizen of any authoritarian system. Moreover, this in turn is associated 
with a feeling of powerlessness and lack of social activity in taking any action 
to change the ruling political regime.

The concept of political culture 
It should be emphasized that there are different variants of the political 

culture. One of the fi rst researchers and theoreticians of political culture was 
the aforementioned A. de Tocqueville, a 19th-century French sociologist and 
thinker, as well as the Minister of Foreign Affairs of the Second Republic. 
Despite his in-depth analyzes and studies of democracy and political society, 
he did not use the term “political culture” in any of his works. Probably, the 
fi rst scientist to introduce this concept into the academic discourse was Józef 
Siemieński, who argued that: „the political culture of the nation, the highest – 
not to say ultimate – and most characteristic expression, is the form of govern-
ment that it has created or [...] endures with submission to”6. The memorable 
lecture, entitled the Constitution of 3rd May 1791, as an expression of Polish 
political culture, delivered by this Polish scientist at the University of Warsaw 

5  The term Middle East is controversial and is the cause of discussion in the literature on 
the subject. There is no single, satisfactory defi nition of this term covering one specifi c area. 
It should be noted that there are different terms and concepts of Middle Eastern. It is not used 
interchangeably with the terms East, Middle East, Greater Middle East, Broad Middle East, and 
Islamic Middle East. International organizations, incl. the United Nations and the World Bank 
use the term MENA, meaning the Middle East and North Africa, which geographically covers 
20 countries. In this article, the term Near East refers to the area that includes the Arab coun-
tries: Syria, Jordan, Lebanon, the Palestinian Authority, and the Gulf countries (Iraq, Bahrain, 
Kuwait, Oman Qatar, and Saudi Arabia United Arab Emirates). 

6  J. Garlicki, Kultura polityczna młodzieży studenckiej, Warszawa 1991, s. 11.
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in 1916, initiated observations which were subject to advanced research in the 
1960s. On their basis, i.e. a groundbreaking study by Gabriel A. Almond and 
G. Bringham Powell Comparative Politics, A Development Approach in which 
the authors defi ne political culture as “the entirety of individual attitudes and 
political orientations of the participants in a given system, laying at the heart 
of political activities and giving them meaning”7. For many researchers of the 
problem, this defi nition is very narrow, as it refers mainly to the psychological 
sphere of the system participants8. In the work Comparative Political System 
G. A. Almond emphasizes that the political culture does not coincide with the 
political system or society, as the patterns of political orientations go beyond 
the boundaries of the political system. Moreover, political culture, according 
to Almond, is not the same as general culture, but is related to it. “After all, 
the shaping of political attitudes consists of cognition, intellect and adapta-
tion to the external situation, as well as to the standards and values   of general 
culture, therefore it is a diversifi ed part of culture, having a certain amount 
of autonomy”9. Almond’s approach resulted in a polarization in the defi nition 
of political culture. There are two trends in defi ning this term: the fi rst called 
“narrow” – mainly refers to the attitude of system participants to politics, the 
second – “broad” – concerns political culture as that part of global culture that 
refers to the sphere of gaining and maintaining power.

The theorists of the former approach include Czesław Mojsiewicz, 
Władysław Markiewicz, Jerzy J. Wiatr, Jan Garlicki; the defi nitions they pro-
pose, although respectively different, emphasize the behavioral component of 
political culture. According to Cz. Mojsiewicz “political culture is the soci-
ety’s knowledge of norms, principles, laws governing social development and 
politics, allowing for the assessment of the progressive or retrograde nature of 
politics and the forces that create and implement a specifi c policy”10. Accord-
ing to him, political culture is formed by the degree of citizens’ participation 
in the political life of the country, their behavior and forms of implementation 
of the national interest in a given historical period. W. Markiewicz claims: 
“by the political culture of society, I mean those historically shaped elements 
in a globally understood culture that relate to values   recognized and desired 
by a given community, relating primarily – though not exclusively – to state 
power. Therefore, it also includes criteria according to which the society tends 
to evaluate the state’s policy and shows solidarity or opposes the directions of 

7  G.A. Almond, G.B. Powell, Comparative Politics. A Development Approach, Boston 
1966.

8  G. Ben-Dor, Political Culture…, dz. cyt., s. 45.
9  G.A. Almond, Comparative Political System, „The Journal of Politics” 1956, vol. 18, 

nr 3, s. 396.
10  W. Markiewicz, Kultura polityczna jako przedmiot badań naukowych, „Kultura i Spo-

łeczeństwo” 1976, nr 4, s. 28.
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the authorities and their bodies, both in the internal and foreign sphere11. The 
defi nition closest to that of G. A. Almond is the exegesis of J. J. Wiatr, which 
recognizing political culture as “a set of attitudes, values   and patterns of be-
havior regarding mutual relations between the authorities and citizens”12, also 
distinguishes its components, i.e. knowledge of political facts and interest in 
them, value judgments about how power should be exercised, and the emo-
tional side of political attitudes and patterns of political behavior recognized 
in a given society13. The most condensed and exhaustive, however, seems to be 
the concept of Józef Kądzielski, who writes that: “political culture is the totali-
ty of attitudes, views, and political behaviors of a society along with the ideas, 
values   and patterns of activity, as well as institutions, organizations and regu-
lations (acts, ordinances, etc.) that shape them, creating, within the borders of 
a given state, a political framework for their practical implementation”14.

The minimalist approach, defi ning political culture through the prism of 
knowledge about politics and the behaviors resulting from this knowledge, 
turns out to be insuffi cient for supporters of Universalist concepts, who un-
derstand it as a component of general culture. Teodor Filipiak writes: “by 
political culture we mean such norms, principles, values   and patterns of hu-
man activity that serve to achieve specifi c goals by classes, social groups and 
individuals, and relate to the structure and mechanism of the functioning of 
state power15”. Accordingly, “political culture includes: doctrines and political 
ideas, the infl uence of the political apparatus on the views and behavior of 
individuals and social groups, the behavior of citizens in accordance with the 
principles of social coexistence in a given country, taking care of the develop-
ment of knowledge and independent thinking in social and political issues”16. 
However, S. Beer and A. Ulam gave the broadest scope of the notion of po-
litical culture, claiming that “some aspects of the general culture of society 
concern especially how the government should be directed and what it should 
try to do”17. This is undoubtedly the least categorical defi nition of political 
culture, but it is diffi cult to argue with.

The understanding of political culture is correlated with the concept of 
politics adopted and implemented by a given group; it results in a legitimate 
political system and the dominant image of a leader. Tadeusz Bodio rightly 
notices that: “There is no universal defi nition of politics, just as politics is 

11  Tamże, s. 28.
12  J.J. Wiatr, Socjologia polityki, Warszawa 1999, s. 189.
13  Tamże, s. 189.
14  E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Warsaw 1999, s. 252.
15  Tamże, s. 252.
16  Ł. Zamęcki, Kontrowersje wokół kultury politycznej, „Społeczeństwo i Polityka” 2004, 

nr 1, s. 17.
17  J. Garlicki, Kultura…, dz. cyt., s. 14. 
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a complex and multifaceted phenomenon. Any attempts to classify the exist-
ing defi nitions of policy lead to the conclusion that a) they should be associ-
ated with concepts of politics, b) there are many such concepts and they can 
be arranged into four basic groups, c) the basis for classifi cation are the key 
concepts for political science: state, coercion, consensus, confl ict”18. T. Bodio 
discusses four ways of interpreting politics: classical – politics as a method of 
state management; consensual – politics as the art of dispute resolution, seek-
ing compromises and achieving agreed results; confl ictual – politics as a fi ght, 
rivalry, confrontation, focused on gaining and maintaining power; coercive – 
a rule of law that exercises power through legally sanctioned regulations and 
means of coercion, both physical and applied to property. There is also politics 
“without ideology” - aimed at convincing voters and gaining power, politics 
as the art of being elected.

The concepts of the implemented policy imply a type of political culture 
in a given political system, which, due to the specifi c type of political actions 
used, constitutes, according to. G.A. Almond, one of four types: Anglo-Amer-
ican, pre-industrial, totalitarian, or Continental European. The Anglo-Amer-
ican system is secular and homogeneous, based on the coexistence of many 
equal values, subjected to rational negotiation and experimentation, with si-
multaneous agreement as to the political means used. As Almond emphasizes, 
“most actors on the political scene accept as their fi nal goals a certain com-
bination of freedom, universal prosperity and security. There are groups that 
emphasize some values   at the expense of others; it happens that one idea is 
common to all groups. However, as a result, all values   are shared and none 
of them is completely discriminated against19.” In the pre-industrial system, 
the standardization of political action is based on tradition, political interest 
is often latent, and political action takes the form of spontaneous, violent ac-
tion. Due to the lack of a stable division of political labor, political structures 
and roles are mixed up – the bureaucracy or the army may take over the func-
tion of the legislature. In addition, while there is formally a set of appropriate 
norms and regulations, the actual power can be exercised by an infl uential 
family, religious sect, or chief of the dominant tribe. The totalitarian system is 
also characterized by homogeneity, but due to the lack of voluntary nature and 
one-way communication emanating from the ruling structures; it is diffi cult 
to determine to what extent the implemented policy and the power itself are 
accepted by citizens. It is the least stable system, because the subordination 
of the community is based on submission, opportunism and passivity, and 
the exercise of power – primarily on the use of coercion and violence. The 

18  T. Bodio, Polityka, [w:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Wiedza o społeczeń-
stwie. Zarys wykładu, Warszawa 2000, s. 134–135.

19  G.A. Almond, Comparative…, dz. cyt., s. 398.
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continental European system is characterized by an uneven level of develop-
ment and is a product of the activities of the nineteenth-century middle class, 
aimed at purifying the political culture of the infl uences of Catholic ideology, 
as it turns out - ineffective. The players on the political scene do not seek 
a compromise, but call, preach and moralize. The political market is not based 
on exchange and negotiation, but on superior values, at the same time it is 
infl exible and ignores the criterion of rationality. Moreover, its distinguishing 
feature is that each country has slightly different cultural and historical condi-
tions; therefore, it is almost always a compilation of the base assumptions with 
the specifi city of regional subsystems.

The image of a politician in a given system is closely related to the prevail-
ing policy concept in a given country. An Anglo-American leader is a politi-
cian who focuses his actions on self-promotion, emphasizes fl exibility, me-
diation skills and respect for diversity, and exposes the premises proving the 
rationality of his candidacy and choice. In the continental European political 
system, a politician gains public trust thanks to attachment to fundamental 
values   and reliable respect for regional traditions. Desirable attributes are im-
peccable opinion, noble character, credibility, honesty and high moral stand-
ards. An authoritarian leader usually refers to an ideology that is privileged in 
a given country, for example religion. According to Gino Germani: “Citizens 
have political opinions rather than beliefs. They have to make choices and 
come to certain beliefs, but the content of these beliefs should be consistent 
with the offi cial ideology. There is a choice, but it is being manipulated”20. The 
legitimacy of the leader’s power is based on arguments that emphasize his ef-
fectiveness in achieving collective goals that he himself sets. The totalitarian 
leader refers to the confl ictual concept of politics, identifying a potential en-
emy and motivating to fi ght him under his command. Militarism, aggression, 
omnipresence and a charismatic personality as the essence of worship, play 
a superior role in this system.

Political culture in the Middle East
It is also worth delving into the specifi cs of the Middle East political cul-

ture. Apart from their geographic location and shared historical, ethnic and re-
ligious heritage, the Middle East countries have many similarities. They share 
cultural, social, political and economic similarities. However, it is diffi cult to 
treat this region as a whole – despite numerous analogies; there are many sig-
nifi cant differences, especially in the sphere of socio-political development. 
“What distinguishes and at the same time unites the Middle East is the fact 

20  G. Germani, Authoritarianism, Fascism, and National Populism, New Brunswick 1978, 
s. 10.
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that it is still in a period of great changes and it cannot be clearly stated that 
the shaping of internal relations, as well as between individual countries, has 
reached a mature stage”21. The myth of the orthodox caliphate plays a key and 
even decisive role in Middle East culture, including a political one. Religious 
ideology and tribalism, which constitute the structures of power in the Mid-
dle East, bring to mind associations with the pre-industrial political model 
described by G. A. Almond. Indeed, the political reality in the Middle East 
most closely resembles the features of this very model developed by A. Wi-
erzbicki.

Table 1. Ethnic society and civil society

Ethnic society Civil society

Family, tribe, ethno-territorial group as 
the subject of politics

The individual as the subject of politics

Communitarianism (collectivism), 
loyalty and solidarity towards the tribal 
unit is superior, particular, clannish-
tribal

Individualism, loyalty and solidarity 
towards other members of society, pan-
national identifi cation

Vertical sociopolitical structure 
– homeland-tribal hegemonism – 
despite the formal, legally guaranteed 
equality of all citizens, informally, 
representatives of a privileged family, 
tribe or territorial clan have full rights

Horizontal sociopolitical structure – 
despite the class-stratum structure, no 
class or stratum is privileged; all citizens 
have the same rights and obligations

Political groups organized according to 
sociopolitical (clannish-tribal) divisions

Political groups (parties) refer to the 
representation of all citizens, with the 
possibility of the existence of “class” 
parties (labour, agrarian, bourgeois), 
which are now transforming into 
“general citizens” parties

Źródło: A. Wierzbicki, Demokracja i autorytaryzm w procesie państwotwórczym na przykładzie 
wybranych państw Europy Wschodniej i Azji Centralnej, [w:] A. Stępień-Kuczyńska, 
M. Słowikowski (red.), Na gruzach imperium… W stronę nowego ładu międzynarodowego 
w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, Łódź 2012, s. 250.

As Dale F. Eickelman writes22 “in the Arabian Peninsula at the time of the 
advent of Islam in 622nd year of Common Era, social position in both oasis 
towns and their hinterlands depended foremost on overlapping ties of family, 

21  D.E. Long, B. Reich, The Government and Politics of the Middle East and North Africa, 
Boulder 2007, s. 1–2.

22  D.F. Eickelman, Tribalism. Middle East, https://www.encyclopedia.com/history/dictio-
naries-thesauruses-pictures-and-press-releases/tribalism-middle-east [dostęp: 10.02.2021].
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kinship, and tribe. In this context, Islam offered a new form of belonging, the 
‘fi rmest tie’ in the language of the Quran, binding believers to God and giving 
them a sense of individual responsibility. The Quran morally sanctions ties to 
family, kin, and tribe but the community of Muslims, united in submission to 
the one God, takes precedence. The sense of belonging as individuals to the 
community of Muslims as the principal social and religious identity broke 
with the primary loyalties of the pre-Islamic era, but in practice tribal structure 
and claimed descent remained essential to understanding political, social, and 
economic action from later historical periods to the present”. Tribalism plays 
a key social role in the culture of the political system of Middle East countries. 
Especially in the Gulf States23, which are heavily dependent on tribalism, un-
like many other parts of the world, claiming tribal affi liation often positively 
affi rms community, identity, and belonging. They provide the basis for many 
forms of communal and political solidarity24. The ruling royal families there 
were originally tribes who took power and built up political systems. Mem-
bers of the ruling tribe in the Gulf countries occupy high ministerial, diplo-
matic and administrative positions. The remaining government positions are 
subordinate to other clans in order to support the royal family. The authorities 
also provide fi nancial aid to tribal chiefs in order to maintain political stabil-
ity and to avoid divisions and assassinations. For example, during his reign 
in Libya, Muammar Gaddafi  was dependent on some 140 tribes, giving them 
economic privileges, handing over state positions and marriages to strengthen 
his authority. In Iraq, while US forces were fi ghting terrorism, they sought 
support from tribesmen to help them stabilize the security situation. Robin 
Fox indicates that in Iraq, “the family, clan, tribe and sect command major 
allegiance, and the idea of the individual autonomous voter, if necessary and 
commonplace in our own systems, is totally foreign”25.

In many cases, tribal law is often stronger than civil law. Society in this 
region depends on the structures of clans, tribes and religious groups, not on 
civil society. Citizens are subject to their sub-identity in their perception of the 
political system. Through this informal structure, the philosophy of the rights 
and obligations of the individual is abolished by gifts and loots. Although 
there is institutional and legal development in political life, it remains weak.

23  In many parts of the Arabian Peninsula.
24  Tamże; D.F. Eickelman, The Middle East and Central Asia: An Anthropological Appro-

ach, wyd. 4, Upper Saddle River 2002.
25  J. Suchman (red.), Nomads, Tribes, and the state in the Ancient near east. Cross-discipli-

nary perspectives, [w:] J. Suchman, Integrating Approaches to Nomads, Tribes, and the State in 
the Ancient Near East, Chicago 2009, s. 5, https://oi-idb-static.uchicago.edu/multimedia/1030/
ois5.pdf [dostęp: 1.02.2021]. 
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Table 2. Characteristics of Western and Eastern political culture

West East

Political power can be 
exercised by any person 
(citizen) with appropriate 
features, predispositions 
(qualifi cations)

Power comes from God and its exercise is possible 
only by specifi c individuals, it does not depend on 
qualifi cations, but on the individual characteristics 
of the ruler (leader)

Institutional foundations of 
political power

Political power depends more on the charisma of 
individuals than on the strength of institutions

The sphere of politics 
available to all citizens, 
being equal before the law 
(egalitarianism)

Politics as an activity for outstanding individuals, 
unavailable to “ordinary” citizens (elitism)

Individual freedom Collective freedom

An individual as a subject 
of politics, and the state as 
a guarantor of individual 
rights and freedoms, an 
instrument of achieving 
goals and implementing 
specifi c groups

The subjects of politics are the elites, the state 
acts as patronage over specifi c individuals, the 
domination of corporatism (the individual is subject 
to the leaders of communities, groups, clans, and 
families)

Democracy Authoritarian tendencies, orientation towards 
charismatic leaders, collective forms of political 
participation

Public activity on the basis 
of a social contract, the need 
for social control

Sacralization of power, excluding the need to control 
it

The primacy of codifi ed 
state law over customs and 
mores

The primacy of local laws and mores over state law

The tripartite division of 
power

The primacy of the executive power, head of state 
separated from the tripartite division of power and 
situated above it

Representative institutions, 
developed parliamentarism

Parliament - in essence only a “facade”, dominated 
by the party in power, “advisory” bodies to the 
leader (president)

Political pluralism (left 
– center – right wing), pro-
system opposition

The power party dominating in the party system, the 
“facade” or anti-system opposition

Źródło: A. Wierzbicki, Demokracja i autorytaryzm w procesie państwotwórczym na przykładzie 
wybranych państw Europy Wschodniej i Azji Centralnej, [w:] A. Stępień-Kuczyńska, 
M. Słowikowski (red.), Na gruzach imperium… W stronę nowego ładu międzynarodowego 
w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, Łódź 2012, s. 241.
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According to G.A. Almond, three types of political cultures can be formu-
lated: 1) parochially (pastoral, patriarchal) on cognitive, affective, and evalu-
ative attitudes, 2) subject aware of the political system, on the output but low 
on input and self a participant and 3) participant-high on all four, aware, and 
positively involved26. Middle East political culture clearly refl ects the features 
and components of a parochial and submissive political culture. Whereas the 
features of an authoritarian, parochial political culture are clearly evident in 
all aspects of Arab social life.

Parochial culture is a socio-political structure and relies on the family as 
the basic unit of analysis. It has a hierarchy of values   and practices that de-
pend on the nature of the relationships between its members. The basis of this 
system is the domination of men over women and adults over young people. 
This means that there is a hierarchical distribution of power based on gender 
and age. This system is common among the inhabitants of rural areas, and, to 
a lesser extent, cities. This system is based on the principle of absolute obedi-
ence and authority, to which the family and community are subject. Here, the 
position of the individual is at the end of the chain and is subordinate to each 
member of the hierarchy. The overwhelming importance of primary socializa-
tion through the family has already been emphasized by several writers, as has 
the interrelated discrepancy in the roles of the mother and the father, or men 
and women. All this is intimately intertwined with honor and shame, which 
is quite a common characteristic of Middle societies, and which accounts for 
a number of other feature in the politics of the area. This sensitivity to honor 
and shame is a trait of political culture27.

The way the family treats its children is another manifestation of ruling pow-
er. This is because dialogue between family members is based on a patriarchal 
factor, where there is no consensus in internal relationships28. Of course, later 
this affects the behavior of individuals to claim their rights against authority. 
Therefore, it is natural and obvious that citizens accept whichever authoritarian 
regime they have become accustomed to in their entire lives. As a result, the 
citizen becomes helpless and unable to participate in decision-making because 
he has grown accustomed to being dependent on someone to make decisions for 
him, in all other aspects of his life, and above all – the political one.

26  G. Ben-Dor, Political…, dz. cyt., s. 46.
27  Tamże, s. 60.
28  The values, attitudes and patterns of behavior in which the citizen lives and learns from 

the beginning to the end of life, work to perpetuate the feeling of helplessness, dependence and 
submission to those who are stronger than him. Middle East social life has been shaped through 
a series of interconnected relationships of authoritarianism and submission, such as relation-
ships between the older and younger generations, father and sons, brothers and sisters, superiors 
and subordinates. The relations of authoritarianism and subordination that are ubiquitous in 
social life are also refl ected in political life itself.



429

The specifi ty of political culture in the Middle East

It is clearly visible that in the Middle East political culture there is a spirit 
of submission and dependence, especially in relation to power, and at the same 
time a feeling of inability to change it. In addition, there is a feeling of hatred 
towards various symbols of power and dependence on external forces seek-
ing to change power and improve the situation of citizens. In other words, the 
dependence of the citizen on a legendary hero and savior leader to free him 
from enslavement and domination. Therefore, the phenomenon of individual 
worship is widespread in Middle East political culture. Relying on the inspi-
rational personality of a heroic leader is to save the citizen from the abuse, 
injustice and domination in which he lives.

It is worth noting at this point that political systems try to use the process 
of political education to impose political values   and ideas that are in line with 
the orientations of the rulers. This is done through institutions and channels 
under the control of the authorities, such as the educational institution and the 
media. In addition to the formal and direct method of education, the individual 
develops his own system of values   and political views that may confl ict with 
formal social institutions, such as the family or other methods that are not 
directly controlled by the authorities.

In the case of the Middle East region, the typology of the political systems 
adopted there is also diverse: parliamentary republic (Lebanon), presidential 
republic (Egypt), post-socialist republic (Libya), absolute monarchy (Kingdom 
of Saudi Arabia) and constitutional (Hashemite Kingdom of Jordan, Kingdom 
of Morocco), only applicable for this region – the sultanate (Oman) and the 
emirate (United Arab Emirates). However, as pointed out by G.A. Almond, 
the scope of political culture does not coincide with the systemic borders of 
the state – on the contrary, its infl uence extends far beyond the border lines. 
Therefore, it is hard to expect that in republican Lebanon, the Anglo-American 
political chic will dominate, and in Saudi Arabia, the absolute monarchy style. 
The specifi city of Middle East political culture is that it is an amalgam of the 
pre-industrial style, with the dominant type of authoritarian leader pursuing 
the concept of a policy of confl ict. It is defi nitely a non-participatory culture, 
with distinctive tendencies to submission and subordination, yet full of politi-
cal beliefs and ideas, as evidenced by the events of the Arab Spring of 2011.

From a European perspective, in the Middle East the consequences of the 
twentieth-century changes may seem incomprehensible. The abolition of the 
Ottoman caliphate initiated dynamic changes in the economic, social and cul-
tural structure in the region. In the European socio-political discourse, there 
was a view that Middle East societies were to undergo an industrial and cultural 
revolution similar to that of Europe, which was to end in the democratization of 
political systems and social and cultural life. Unfortunately, as Jerzy Zdanowski 
notes: “Religion turned out to be very fl exible in the face of changes. The status 
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of a Middle East woman, as a result of modernization, not only did not improve, 
but also worsened over time. Tribal ties were transferred to the cities. The cit-
ies have become countrifi ed. The middle classes, which were the promoters of 
democracy in Europe, blended perfectly into the totalitarian structures in the 
Middle East. Middle East capitalism is also, from the point of view of European 
models, a «freak», because private capital is permanently connected with the 
state29”. The events of the Arab Spring seemed to suggest not only the readiness 
of the Middle East community for profound changes, but also the enormous 
political potential hidden mainly in the protesting youth30.

Both European and American observers downplayed the initial speeches, ar-
guing that the specifi city of authoritarian republics and despotic monarchies in 
the Middle East lies in their integrity. They are so deeply rooted in the psycho-
logical and social system of the functioning of power that their downfall seems 
impossible. The fact is that the courage, enthusiasm and stubbornness of the 
young people who took to the streets to claim their rights, were underestimated. 
The author of this article observes, however, that just like the slogans of democ-
ratization, secularization, freedom and equality evoke very positive associations 
in Middle East immigrants, the knowledge of what these slogans actually mean 
and how strong changes in the socio-political reality they bring with them, it is 
not so common anymore. As noted by Radosław Fiedler, analyzing the content 
of the “UN Arab Human Development Report” issued by the United Nations 
in 2009, three chronic defi cits in Arab political culture turn out to be the most 
acute, namely the lack of political freedom, women’s equality and access to 
knowledge. As it emphasizes: “This document was widely commented on, es-
pecially since it was also prepared by Arab researchers. It exposed the scale 
of the region’s backwardness and deepened the negative opinions on the Arab 
world […], revealed the weakness of the government system in the countries 
of the region, which was unable to ensure security for its town inhabitants and 
sometimes to meet basic needs. It was pointed out that in many constitutions of 
Arab states, ideological and doctrinal content of general rights prevailed, with-
out a real mechanism of securing citizens’ rights, which could easily be violated 
by justifying the “rightness” of a given policy31.

The world public opinion, along with its democratic leaders, focused on 
supporting the changes in the Middle East, but left without refl ection on the 

29  J. Zdanowski, Kilka uwag o problemach badawczych, [w:] A. Kapiszewski (red.), Świat 
arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, Kraków 
2008, s. 10.

30  E. Abdelsalam, The Arab spring: Its origins, evolution and consequences: four years 
on, „Intellectual Discourse” 2015, vol. 23, nr 1, s. 21–23, fi le:///C:/Users/HP/Downloads/660-
1561-1-PB2.pdf [dostęp: 10.02.2021].

31  R. Fiedler, Arabska Wiosna – szanse i wyzwania dla polityki USA wobec Bliskiego 
Wschodu, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 1, s. 35.
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question of political succession and leadership. Publicist discussions on the ex-
pectations have obscured the problem of who is to fulfi ll the above-mentioned 
postulates. Hence, probably the popularity of Islamist movements, which, 
based on democratic transformations, try to revive the mythical caliphate and 
call for a return to ethnic and religious roots, however, with economically and 
commercially liberalized sharia law. 

Conclusion
On the one hand, the Middle East political culture is young, open-minded 

citizens who consciously fi ght for universal rights, and on the other hand, they 
are fanatical, backward, and resistant to any changes. This was aptly described 
by Bernard Lewis in The Roots of Muslim Rage: “A Muslim experienced sev-
eral successive stages of defeat32. The fi rst was the loss of world domination 
in favor of the growing power of Russia and the West. The second was the 
undermining of authority in his own country by invading foreign ideas, laws 
and customs, and sometimes even by invading foreign rulers or settlers, and 
by expropriating native non-Muslim residents. The third stage – and the last 
straw – was the questioning of his reign in his own home by emancipated 
women and rebellious children. It was hard for him to take it all, an outburst of 
anger was inevitable; anger against these alien, unfaithful and incomprehen-
sible forces that sought to destroy his domination, shattering his society and 
ultimately violating the sanctity of his house. It was also natural that his anger 
was directed against the eternal enemy and drew strength from ancient beliefs 
and attachments”33. It is possible, therefore, that Middle East political culture 
is based on a sense of defeat, grievances, revenge and anger, but also on an 
overwhelming desire to overcome them by building a civic culture. 

Almond and Verba were interested in fi nding out the characteristic politi-
cal culture of democracy, the civic culture. They argue on the basis of their 
fi ndings that this is a mixed political culture, in which the participant culture 
is supreme posed on parochial and subject orientation34 . Attempting to apply 
democratic models in relations and political institutions in the Middle East 

32  Edward W. Said also speaks that, general cultural historians as respected as Leopold 
von Ranke and Jacob Burckhardt assailed Islam as if they were dealing not so much with an 
anthropomorphic abstraction as with a religiopolitical culture about which deep generaliza-
tions were possible and warranted: spoke of Islam as defeated by the Germanic-Romanic peo-
ples, Burckhardt spoke of Islam as wretched, bare, and trivial. E.W. Said, Orientalism, New 
York 1979, fi le:///C:/Users/HP/Downloads/Edward_W_Said_Orientalism_Western_Conce.pdf 
[dostęp: 3.02.2021].

33  B. Lewis, The Roots of Muslim Rage, September 1990, http://pages.pomona.
edu/~vis04747/h124/readings/Lewis_roots_of_muslim_rage.pdf [dostęp: 2.02.2021].

34  G. Ben-Dor, Political…, dz. cyt., s. 46.
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will not be effective unless appropriate democratic methods are used in so-
cial relations. Because without creating a democratic participatory culture and 
building civic culture there will be no democracy at the political level. What-
ever the system may be, it is a form devoid of substance that the ruling class 
uses to strengthen its power and control.

This means that the Middle East world should conduct reforms that are 
deeply rooted in the essence of its own culture. They must occur primarily 
in the educational system at different levels in order to shape new patterns 
of behavior than those that currently dominate in society. In other words, re-
forms working to rebuild man in a way that transforms the structure of social 
and political culture are based on dialogue and consent. They must be in line 
with the ideas and values of democracy and aim to overthrow and abolish the 
authoritarian and submissive values that currently reign in the Arab world. 
Merely changing the ruler means nothing other than changing one authoritar-
ian system to another, what the Arab Spring resulted in.
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Konfl ikty elit i przywódców 
krajów subkontynentu 
indyjskiego w epoce 
postkolonialnej

Wprowadzenie

P andemia koronawirusa uderzyła w nowoczesną cywilizację XXI w. nie-
spodziewanie jak legendarny meteoryt o wielkości tak niezwykłej, że 

przetrwał w mitycznej pamięci wielu prastarych legend o potopie, wybuchach 
wulkanów i trzęsień ziemi niosących katastrofalne tsunami. Okazuje się, że 
niezwykłe wydarzenia dnia dzisiejszego również wykraczają poza horyzonty 
naszej wyobraźni, sięgając poza standardowe prognostyki. W połowie lutego 
2021 roku stwierdzono w Indiach ponad 11 milionów zakażeń, a  setki tysięcy 
mieszkańców tego obszaru zmarło. 

Trzecia dekada naszego stulecia zmusza do refl eksji nad końcem świa-
ta jaki znaliśmy, pytając o nowy porządek konstruowany na gruzach starego 
świata. Pandemia jest w owej transformacji cywilizacyjnej przemiany niosą-
cej nowe technologie zaledwie jednym z symptomów, niesięgającym głębi 
tego, co nas czeka. Niezwykłość kryzysu spowodowanego przez stado nieto-
perzy z jaskini w rejonie Wuhan była tak wielka, że zarówno Chiny, jak i inne 
mocarstwa zapłaciły do dziś za atak nieznanych wirusów milionami ludzkich 
istnień, a przepowiada się w najbliższej przyszłości atak nowej fali. 

Niewidzialne armie wirusów ruszyły na podbój wszystkich kontynentów, 
odkrywając bezradność mocarstwowych struktur obronnych USA, EU, Wiel-
kiej Brytanii, Chin i Rosji1, mozolnie konstruowanych w XX w. Zburzyły 

1  M. Lubina, Rusia and China. A political mariage of convenience, Berlin–Toronto 2017. 
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rutynowe ramy widzenia ludzkiego życia, rozumienie otaczającej go natury, 
proponując nowe konteksty konieczne dla działań wybitnych artystów, uczo-
nych, charyzmatycznych polityków. Nobliści kwestionują zaczarowane seza-
my marketów, bo nieskończoność wdarła się do świata konsumentów, a pełne 
strachu pokolenie ucieka od nowoczesności zbudowanej na syndromie żony 
Lota. Zastygli przed ekranem TV lub IT, pojmując ową nieruchomość jako 
symbol przetrwania2. 

A przecież nie była to w czasach współczesnych pierwsza konfrontacja 
z nieznanym. Słabość fundamentów opartych na nowych technologiach uka-
zały już ataki terrorystyczne na najważniejsze symbole potęgi USA. Świet-
nie strzeżony Pentagon, korporacyjne siedziby struktur biznesu – dwie wieże 
World Trade Center oraz Biały Dom stały się celem ataku, gdy rejsowe od-
rzutowce porwane przez niewielkie grupy muzułmańskich samobójców-eks-
tremistów z Al Kaidy stały się rakietowymi narzędziami destrukcji. Podobne 
role spełniły niedawno uderzenia hakerów w jądra nowych technologii naj-
bardziej zaawansowanych mocarstw świata – w systemy cyfryzacji, w sedno 
korporacji bankowych oraz w procedury wyborcze.

I nie był to koniec katastrof współczesnej globalizacji. W drugiej dekadzie 
naszego stulecia niespodziewany atak pandemii przyniósł bardzo komplekso-
wy kryzys nowoczesności, podważający zręby cywilizacji zrodzonej z rewo-
lucji technologicznej. Naruszył fundamenty nie tylko gospodarki czy polityki, 
ale też kultury, religii oraz systemów społecznych. Diametralnie zmienił zasa-
dy higieny, stworzył nowy dystans społeczny, uderzył w podwaliny wielu in-
stytucji nowoczesności – teatry, widowiska sportowe, zasady biznesu, zakwe-
stionował odwieczne funkcjonowanie wielkich Kościołów i zakonów, w spo-
sób zasadniczy wpłynął na procedury parlamentów, strategie armii, budowane 
przez ponad tysiąc lat instytucje edukacyjne. Zmienił role galerii, banków, 
bibliotek, stadionów, muzeów, pomników, zapisów tradycji – zamkniętych za 
strzeżonymi bramami. 

Wprowadził nakazy chodzenia w maskach, okresowo zamknął rodzi-
ny w ich mieszkaniach bądź domach, zablokował turystykę międzynarodo-
wą, wpływając w istotny sposób na budżety narodowe, przekształcił nowe 
sposoby witania się, żegnania, ze względów higienicznych zminimalizował 
możność masowych protestów obywatelskich. Efektem kardynalnego kryzy-
su gospodarczego, politycznego, społecznego oraz kulturowego stał się krok 
wstecz – powrót do systemów wartości odrzuconych w czasach najnowszych. 

2  Propozycję taką roztacza m.in. laureatka Nagrody Nobla Olga Tokarczuk, proponując 
wraz z Agnieszką Holland, Zbigniewem Mikołejko i redaktorami specjalnych wydań „Poli-
tyki” serię esejów budujących kategorie: „handlarz pieczonym powietrzem”, „sezamiczność” 
oraz nowe rozumienie takich kategorii, jak „sezamiczność”, „fatum”, „granica”. Zob.: „Poli-
tyka” 2020, nr 40.
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Zwrócono się ku tradycjom nacjonalizmu, regionalizmu, budując bariery 
obronne na ich systemach wartości do niedawna uznawanych za przebrzmia-
łe. W swobodnych obszarach wielkich federacji odbudował dawno zlikwido-
wane granice.

Ową ewolucję zapowiadały słynne kreacje science fi ction. Ich wiarygod-
ność wzrastała dzięki nowym technologiom siatki medialnej. Relację ataku 
na World Trade Center w Nowym Jorku potraktowano początkowo jako krea-
cję TV. Przed laty bowiem audycja radiowa spowodowała ucieczkę z terenów 
rzekomo zagrożonych nową apokalipsą. Skutkiem wybuchu podwodnych 
wulkanów zapowiadano gigantyczne tsunami3. 

Jeszcze dawniej, niemal przed stuleciem, program radiowy w stylu science 
fi ction snuł narrację o Ameryce opanowanej przez wirusy, masowo pochła-
niające elektryczność „pikawki”, na co przez ćwierćwiecze nie znaleziono 
antidotum. Efektem stała się rzekoma konieczność rezygnacji z transportów 
lotniczych, z pociągów czy samochodów. Skutkiem ubocznym miał się stać 
powrót do komunikacji epoki przed rewolucją przemysłową, do eleganckich 
powozów, konnych dorożek czy też dyliżansów. Pogodzono się z lampami 
naftowymi skrytymi gdzieś na strychach oraz ozdobnymi świecami z koś-
cielnych świeczników. Zamiast pośrednictwa telewizorów, radia, telefonów, 
zaczęto jak niegdyś składać sobie wizyty, wspólnie śpiewać pieśni, czytać 
stare księgi, układać wiersze. A po latach głęboka refl eksja zrodziła pytanie 
retoryczne: czy inwazja „pikawek” to przekleństwo, czy błogosławieństwo.

Koronawirus zmusza świat do podobnego zastanowienia. Wielcy myśli-
ciele naszych czasów ostrzegają przed przyszłością nieprzewidywalną, epoką 
bez wizji obrony przed nieprzenikalną kurtyną niewiadomych zmian. Nowe 
technologie niosą dobro i zło. Stwierdził to Nobel, wynalazca dynamitu za-
powiadającego wielki postęp gospodarczy, ale również straszliwą broń w cza-
sach wojny. Podobnie stało się z energią atomową budującą nową, nieznaną 
moc pokojowej energetyki, która jednak wymknęła się spod kontroli wizjone-
rów nie tylko w czasach wojen światowych (Hiroszima, Nagasaki) czy w erze 
żelaznej kurtyny, ale również w Czarnobylu, Fukushimie, a nawet w USA. 

Nowy porządek świata zapowiadały rozpadające się lub nadwątlone fe-
deracje mocarstwowe – ZSRR, Jugosławia. A największe pod względem de-
mografi cznym federalne demokracje USA i Indii stały się ostatnio obszarem 
zwaśnionych elit politycznych, prowadząc do – dawniej nie do pomyślenia 
– ataków cywilów na parlamenty i kongresy. Ten skok w nieznane w efekcie 
spotkania z niewiadomym nie ominął też najstarszych cywilizacji azjatyckich. 
Epoka maoizmu i rewolucji kulturalnej w Chinach przyniosła falę palenia 
prastarych ksiąg, czas burzenia wspaniałych pomników tradycji4. Cesarstwo 

3  Marsjanie atakują, audycja radiowa w USA (1938) według książki Orsona Wellsa.
4  M. Lubina, Niedźwiedź w cieniu smoka, Kraków 2014. 
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Japonii przeżyło okupację USA po stratach na Pacyfi ku, ataku na Hiroszimę, 
Nagasaki i Okinawę5. 

Historyczny wgląd w dawną cywilizację Indii. 
Elity i przywódcy 

Przed wielką transformacją staje Bharat Republic – Nowe Indie zyskują-
ce niepodległość w 1948 roku skutkiem dekolonizacji ogromnych obszarów 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Swą autonomię oparły na grun-
cie pospiesznego i kontrowersyjnego podziału subkontynentu indyjskiego na 
muzułmański Pakistan, Republikę Bharat z przeważającą większością hindu-
izmu oraz buddyjską Sri Lankę. 

To ogromne terytorium integrowali kilkakrotnie w jedną całość wybit-
ni władcy począwszy od tysiącleci – cesarz Asioka, Wielcy Mogołowie, 
a w końcu głosiciele wartości kolonializmu z Zachodu przez stulecia dominu-
jący na pięciu kontynentach. Skutkiem podziału dokonanego przez geodetów 
brytyjskich, nieznających gruntownie językowych, etnicznych, religijnych, 
a przede wszystkim gospodarczych prowincji zarządzanych od wieków przez 
gubernatorów królowej Anglii, większość subkontynentu indyjskiego zajmuje 
suwerenna Republika Bharat. 

Według przewidywań ekspertów ONZ, w roku 2028 na terytorium Indii bę-
dzie mieszkało 1,5 miliarda ludności. Prześcigając w sferze demografi i popula-
cję ChRL, Hindusi staną się największym i pokoleniowo stosunkowo młodym 
narodem światowej populacji. Choć Indie borykają się z dużymi problemami 
społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi, jako ogromny kraj szybko bu-
dujący nowoczesną gospodarkę oraz opartą na broni nuklearnej i konwencjo-
nalnej strategię obronną, już dziś stają się mocarstwem regionalnym6. 

Siła tradycji jednej z najstarszych cywilizacji świata jest równie ważna jak 
pęd ku modernizacji zawarty obecnie w strukturach federacji demokratycznej. 
Choć francuski indolog i politolog Christophe Jaffrelot nazywa Indie demokra-
cją kastową, podkreślając jej prastary wzorzec hierarchiczny7, strategia oparta 
na jedności wielości potęguje spoistość kraju. Paradoksalnie, w roku 2018 pre-
zydentem owej federacyjnej demokracji został pochodzący z najniższej kasty 
Dalitów („niedotykalnych”) Ram Nath Kovid, a premierem Narendra Modi 
– były kapłan świątyni w Gudżaracie, a potem gubernator tego stanu, niewy-
wodzący swego rodowodu z kast najwyższych w hierarchicznej drabinie8. 

5  S. Meyer, Historia Okinawy, Kraków 2018, s.159–171.
6  D. Rothermund, Indie – nowa azjatycka potęga, Warszawa 2010. 
7  Ch. Jaffrelot, L’Inde contemporaine: de 1950 a nos jours, Paris 1996. 
8  S. Tokarski, Drogi hindutwy. Tradycja hinduskości w konfrontacjach z hinduizmem kolo-

nialnym i postkolonialnym,, „Rocznik Azja-Pacyfi k” 2018, vol. 21, s. 132–157. 
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W ciągu sześciu tysiącleci konglomerat ras, kultur, mniejszości et-
niczno-religijnych, zrodzony ze zderzenia cywilizacji walecznych Ariów 
i Drawidów, inwazji Arabów, Białych Hunów, Turków, Greków i Hellenów, 
Afganów i Persów, raz po raz rozpadał się na małe królestwa i księstwa9. Zrę-
bów prastarej cywilizacji broniło jednak geofi zyczne położenie subkontynen-
tu, od reszty świata oddzielonego na południu wodami Oceanu Indyjskiego 
sięgającymi aż do Antarktydy, a na północy niebotycznymi Himalajami. 

Zderzenie ciepłych prądów z mroźnymi wichrami ośmiotysięcznej zapory 
himalajskich szczytów niosło wysmażonym palącym słońcem, gorącym, su-
chym obszarom miesiące burz, huraganów i deszczowych monsunów, narzu-
cając zróżnicowanym sferom klimatyczną jedność.

Historycznie rzecz biorąc, dostęp do subkontynentu oddzielonego od resz-
ty świata naturalnymi barierami był więc niezwykle trudny. W tej wielkiej 
krainie mówiono kilkoma tysiącami gwar i kilkudziesięcioma językami, nie-
łatwo się komunikując. Choć wielkie rzeki Indus, Ganges i Brahmaputra sta-
nowiły stosunkowo wygodne szlaki wiodące od gór do morza, drogi wodne 
wiodły przez dżunglę tworzącą naturalne bariery regionalne, lepsze niż mury 
zamków i twierdz nie do zdobycia. 

Ten gąszcz zaczęto karczować dopiero w naszej erze, a z nadejściem rzą-
dów kolonialnych proces przyspieszyły plantacje herbaty, kawy, bawełny, 
rozległe gaje bananowców, mango i cytrusów. Milion kilometrów wybrze-
ża stanowiły głównie skaliste zapory niedostępne zazwyczaj dla żaglowców 
arabskich nękanych w drodze przez Ocean Indyjski przez piratów. Ludzie ży-
jący w skrytych w dżungli krainach różnili się od siebie językiem, rasą i kul-
turą, a ich władcy byli nieufni wobec obcych10. 

Ze względu na sezonowe monsuny i zmienne wichry, wyprawy kupców 
zamorskich wiązały się z koniecznością co najmniej półrocznych poby-
tów na obszarze subkontynentu, bo wiatry stałe skierowane ku wschodowi 
w początkach roku dopiero jesienią zmieniały się na zachodnie. Dostać 
się drogą morską z Europy nie było łatwo nawet w czasach nowożytnych, 
gdy Vasco da Gama po raz pierwszy opłynął Afrykę, kierując się przez 
Ocean Indyjski ku południowej Azji. Kanał Sueski skracający znacznie 
podróż morską do Indii drogą przez Morze Czerwone wykopano dopiero 
w epoce postępującej kolonizacji portugalskiej, francuskiej, hiszpańskiej 
i angielskiej. 

Pozostawała więc droga lądowa, niosąca wprawdzie różne inne zagroże-
nia, ale zazwyczaj chroniona przez straże potężnych władców. Jej niebezpie-
czeństwa i trudy opisali Anastazy Nikitin w księdze Хождение за три моря 
oraz znany do dziś ze swych relacji Marco Polo. Współczesną wersję księgi 

9  Ch. Jaffrelot, L’Inde contemporaine..., dz. cyt.
10  Y. Tardan Masqueler, Un milliard d h'indous.  Histoire, croyances, mutations, Paris 2007. 
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Marco Polo, uznaną za remake, wydał pod tytułem Journerer w końcu XX w. 
Gary Jenning w Nowym Jorku. 

Od strony morza barierą handlu była strefa stałych wiatrów. Żaglowce 
kupców arabskich długo pośredniczyły w handlu drogą morską, wykorzystu-
jąc szlaki wiodące przez Morze Arabskie i Morze Czerwone. Europejczycy 
zaczęli konkurować z nimi o wiele później, zyskując zgodę indyjskich ma-
haradżów na zakup skrawków ziemi dającej schronienie w oczekiwaniu na 
coroczną powrotną falę potężnych wichrów i sezonowych monsunów.

Militarne wyprawy zmasowanych sił wymagały dawniej dróg lądowych, 
bezpieczniejszych dla oddziałów konnych i pieszych, wozów z prowiantem 
i rydwanów. Drzwiami do Indii była w porze suchej Przełęcz Chajberska 
(Khyber Pass), pas lądu na północno-zachodnim krańcu. Był on dogodny dla 
przemarszu konnych i pieszych mas wojska z Afganistanu. Ponieważ nieda-
leko przebiegał długi odcinek słynnego Jedwabnego Szlaku, tamtędy też po-
dążali do Indii waleczni Azjaci. Ale i tam zdarzały się niespodzianki. Gdy 
mężni Wielcy Mogołowie cieszący się sławą niezwyciężonych zapuścili się 
na obrzeża terytorium perskiego sąsiadującego z Indiami, oblężenie granicz-
nej twierdzy skończyło się nieznaną epidemią. Analogię stanowiły przypadki 
epidemii dziesiątkujące amerykańskich Indian epoki kolumbijskiej, rozprze-
strzenionej wraz z kocami i innymi darami białych Europejczyków odpornych 
na grypę. Mogołowie byli zaprawieni w zdobywaniu zamków, ale wróg im 
nieznany – pandemia – zdziesiątkował ich szeregi. Spiesznie opuszczając te-
ren nieuleczalnej choroby, za pomocą katapult wrzucili za mury wroga leżące 
pokotem w trakcie epidemii trupy. 

W zderzeniu z cywilizacją indyjską należało więc również brać pod uwa-
gę nieznane. Niespodzianką dla Aleksandra Wielkiego była z kolei w rejonie 
Indusu szarża słoni, dziś porównywalna z atakiem czołgów. Ale bardziej nie-
bezpiecznym wrogiem stały się jadowite węże skryte w gąszczach dżungli 
oraz tropikalne choroby w epoce monsunów, na które uodpornieni byli tylko 
mieszkańcy subkontynentu. Sam Aleksander Wielki zmarł młodo na dziesiąt-
kującą jego elitarną falangę nieznaną chorobę.

Nawet w XIX i XX w. brak odporności białych ras na rozmaite gatun-
ki żywności, egzotyczne owoce i wodę pitną pobieraną z rzek, jak również 
kąpiel w świętym Gangesie, rzekomo zawierającym uzdrawiające bakterie, 
stanowiły istną plagę groźną dla białych przybyszów. Lekarstwem stała się 
tam whisky niszcząca miejscowe bakterie. Konieczna więc była izolacja 
wspólnotowa intruzów. Dopiero jednak budowane w epoce parowców porty 
w zatokach podarowanych przez maharadżów w celu rozwoju handlu mię-
dzynarodowego stopniowo otworzyły subkontynent dla Zachodu. Kupcy por-
tugalscy, francuscy, hiszpańscy i brytyjscy powoli osiedlali się na z trudem 
zdobywanych skrawkach ziemi. 
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O nieporozumieniach i konfl iktach kolejnych transakcji pisał w sposób nie-
doścignięty Joseph Conrad w powieści Lord Jim. Ziemię obiecaną szlachet-
nych kamieni, wyrobów złotniczych poszukiwanych w Europie oddzielały 
sięgające Antarktydy wody Oceanu Indyjskiego, a na północy ośmiotysięczne 
szczyty Himalajów. Skryte w dżungli miasta11 kusiły Europę niezrównaną 
stalą damasceńską, odkryciami słynnych astronomów, wiedzą matematy-
ków, niezniszczalnymi kolorami trwałych barwników12. Inwazja kolonialna 
w XVIII w. doprowadziła stopniowo do podboju tej niezwykłej krainy kamie-
ni szlachetnych i niezrównanych wyrobów ze złota. 

Tworząc z miejscowej ludności armię kierowaną przez brytyjskich ofi ce-
rów, Kampania Wschodnioindyjska zdominowała obszar subkontynentu. Ko-
lonią brytyjską stały się Indie w połowie XIX stulecia po stłumieniu powstania 
sipajów, żołnierzy indyjskich służących w angielskiej armii. Choć powodem 
była rabunkowa gospodarka prastarej cywilizacji zwanej „perłą w koronie”, 
falę goryczy przepełniło złamanie religijnego tabu. Po długotrwałych walkach 
królowa Anglii została cesarzową Indii reprezentowaną przez mianowanych 
z Londynu gubernatorów.

Pozostałością po epoce brytyjskiej są bardzo rozbudowany w Indiach 
system kolei dalekobieżnych, luksusowe kompleksy zabytków militarnych 
przekształcane od półwiecza niepodległości na uniwersytety otoczone studen-
ckimi kampusami, a w końcu zabytki anglosaskiej architektury, choćby dziel-
nica New Delhi z gmachem indyjskiego parlamentu i ogromnym posągiem 
Mahatmy Gandhiego zbudowanym po wyzwoleniu, patrzącego z uwagą na 
działania rządu. Są też kościoły, kurorty i inne relikty pobytu Brytyjczyków 
pamiętające czas kolonializmu.

Czasy współczesne – wojny Indii z Chinami 
i krajami subkontynentu 

Podobnie jak w Azji Centralnej, gdy rozpadający się ZSRR zostawił kra-
je poradzieckie samym sobie, obszar subkontynentu indyjskiego podzielo-
no na suwerenne państwa pokolonialne. Dominująca rola Republiki Bharat 
oparta była na roli ogromnej partii Indyjski Kongres Narodowy, w epoce 
rządów kolonialnych budowanej jako symbol autonomii za zgodą władz 
brytyjskich. Jej symboliczną postacią stał się apostoł non-violence Mohan-
das Karamchand Gandhi, jako guru Indii nazwany Mahatmą przez Rabin-
dranatha Tagore, pierwszego azjatyckiego laureata Nagrody Nobla (1913 r.) 
i barda Bengalu. 

11  W. Swaan, Lost Cities of Asia, New York 1960. 
12  B.V. Subbararyappa, S.R. Murthy (red.), Scientifi c Heritage of India, Bangalore 1988.
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Początki niepodległości były trudne. Przed tragiczną śmiercią Mahatma 
wylansował na stanowisko przywódcy wiodącej partii wykształconego w An-
glii Jawaharlala Nehru, który został premierem Indii. Zafascynowanie socja-
listyczną transformacją ZSRR i Chin w epoce zimnej wojny spowodowało 
bariery inwestycyjne w Indiach. Choć partia Nehru traktowana w czasach ko-
lonialnych jako czynnik doradczy budujący złudę autonomii, stanowiła jed-
nak formację prozachodnią wzorowaną na brytyjskich standardach. 

Rządy Kongresu od połowy XX stulecia trwały prawie do dziś, a kolejni 
przywódcy tej partii pochodzili z „dynastii” Nehru. Jego córka Indira wyszła 
za krewnego Gandhiego, przyjmując nazwisko istotne w kolejnych wyborach. 
Jako premier była porównywana z Margaret Thatcher, zyskując przydomek 
„Iron Lady”. Rezygnując z non-violence, Indira Gandhi rozpoczęła budowę 
nowoczesnej armii, która wkroczyła na okupowane wciąż przez Francuzów 
tereny Chandernagore oraz na teren portugalskiego Goa. Kontynuowała te-
sty bomby jądrowej, zbudowała system obrony granic, militaryzując rozma-
ite sektory ważne dla mocarstwowości regionalnej. Odtąd dynastia „Gandhi 
(Nehru)” rządziła niepodległymi Indiami praktycznie aż do końca pierwszej 
dekady XXI w. To jej zawdzięczają Indie budzący respekt system obronny. 

Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne zadania obronne przydzielone 
są wyspecjalizowanym strukturom i instytucjom indyjskiej armii. Należy 
jednak pamiętać, że dotyczy to nie tylko strategii militarnych stosowanych 
wobec mniejszych i większych grup paramilitarnych, ale również przemy-
ślanych działań wobec nieprzewidywalnych sił natury. W końcu XX stulecia 
we wschodnie wybrzeża Indii uderzyło potężne tsunami13 będące skutkiem 
podwodnego trzęsienia ziemi i wybuchu podmorskich wulkanów.

W obronie przed zaskakującymi tragicznymi wydarzeniami, daleko wykra-
czającymi poza przewidywane konsekwencje, istotną rolę odegrały oddziały 
indyjskiej armii zaprawione do walk z powodziami i huraganami częstymi na 
obszarach monsunowych. Inne kraje tego regionu nie zawsze sobie radziły 
z rozszalałymi siłami natury. Nie tak dawno Pakistan musiał zdać się na po-
moc międzynarodową, wpuszczając do swego kraju grupy zagranicznych eks-
pertów ratujących po niezwykle silnym trzęsieniu ziemi zasypanych gruzami 
mieszkańców w rejonie katastrofy14. 

Zagrożenia wewnętrzne w Indiach wymagały konwencjonalnych działań 
militarnych, zwłaszcza w sferze walki z terroryzmem. Ale oddziały wojskowe 

13  Defence Policy. Planning and Management. Report of Standing Committee on Defence, 
New Delhi1995.

14  Na przełomie XX/XXI wieku autor był na UW moderatorem panelu dotyczacego kata-
klizmów w Azji Południowej, w którym uczestniczyli ambasadorowie Indii, Sri Lanki, Paki-
stanu i Tajlandii. Pytania zadawane podczas tych spotkań wskazywały na wagę kulturowych 
aspektów międzynarodowej współpracy nie uwzględnianych w doborze oferujących pomoc.
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brały udziału w tłumieniu masowych demonstracji, w pacyfi kacji konfl iktów 
etnicznych i religijnych, ostatnio częstych w szczególności w Kaszmirze i są-
siadujących z nim regionach, eksponowanych w międzynarodowych organi-
zacjach takiej rangi, jak ONZ.

Należy pamiętać, że Republika Bharat jest określona mianem federalizmu, 
stanowiąc największą w aspekcie demografi i demokrację świata. Określając 
ją słowem „the biggest”, nie wróżono demokratycznemu federalizmowi an-
alfabetów długiego istnienia. W Indiach głoszono raczej hasło „the greatest”, 
podkreślając demokratyzację kraju. Każda prowincja czy stan państwowy zy-
skał własny budżet oraz parlament współistniejący z parlamentem i budżetem 
ogólnoindyjskim15. Dla Azji jest to wzorzec demokracji. 

Wśród zagrożeń zewnętrznych wymienia się przede wszystkim Chiny. 
W początkach niepodległości Republiki Bharat premier Jawaharlal Nehru nie 
opowiedział się po żadnej ze stron zimnej wojny. Kontynuując strategię Ma-
hatmy Gandhiego16, wybrał drogę neutralności. Wkrótce stał się znaczącą po-
stacią „trzeciej siły” skupiającej rozwijające się kraje wyzwolone stopniowo 
z więzów kolonializmu oraz reliktów pokolonializmu Azji i Afryki. Chcąc nie 
chcąc, został więc w tej sferze rywalem Mao.

Promując integrację działań, za fundament obrał pięć zasad doktryny 
Pańcza Szila zaczerpniętych z korzeni staroindyjskich. Wyryte na skalnych 
zboczach niedostępnych gór z rozkazu cesarza Aśoki w pradawnych cza-
sach, zyskały znaczenie w połowie XX w. Nehru nie negując całościowo 
wkładu kolonializmu, poddał krytyce wkład Zachodu, obdarzając dużym 
zainteresowaniem transformację dwóch gigantów – ZSRR i ChRL. Z do-
świadczeń tych ogromnych krajów przejął rolę socjalizmu w przejmowaniu 
przez państwo głównych dziedzin gospodarki, plany pięcioletnie zakładają-
ce rozwój wielkiego przemysłu i inne postulaty. Z Zachodu zaczerpnął klu-
czową kategorię narodu, spinając nią całe Indie jako fundament patriotyzmu 
ogólnoindyjskiego17.

Wierzył we wspólne losy trzech ogromnych terytoriów – Indii, Chin oraz 
ZSRR, zmuszonych do nadrobienia wiekowych zaniedbań rozwoju. Takie 
przeświadczenie trwało niemal do końca jego życia, gdy schorowany ze smut-
kiem obserwował późniejsze spory graniczne owych potęg, a potem błyska-
wiczną wojnę o połowy ryb na rzece Ussuri okupioną przez Chiny wielkimi 
stratami po zastosowaniu przez ZSRR broni laserowej. Wierny swym prze-
świadczeniom, popierał stanowczo uznanie ChRL w wielkiej piątce ONZ za-
miast czasowo proponowanego rządu dysydentów na wyspie Tajwan za pra-

15  S. Bose, Transforming India. Challenges to the World’s Largest Democracy, Cambridge 
2013.

16  S. Tokarski, Jogini i wspólnoty, Wrocław 1987. 
17  M.J. Akbar, Nehru. The Making of India, Delhi 2002.
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womocnych reprezentantów Chin jako kandydata do Rady Bezpieczeństwa 
ONZ18. A gdy Chińczycy już w roku 1950 ogłosili zamiar „wyzwolenia Tybetu 
z rąk zachodnich imperialistów”, wziął to za dobrą monetę, tym bardziej że 
spleciono to z propozycją zachowania autonomii. 

Hasło polityczne w Indiach połowy XX w. brzmiało „India – China Bhai 
Bhai” (Indie – Chiny Dwaj Bracia)19. Nic więc dziwnego, że rząd Republiki 
Bharat w 1954 roku podpisał z Chinami traktat o przyjaźni, oparty na pięciu 
zasadach pokojowego współistnienia. Wkrótce władze indyjskie zaniepokoiła 
jednak publikacja map kartografi cznych w chińskiej prasie niezgadzających 
się z wersją uznaną w Indiach od początku niepodległości. Związaną z tym 
krokiem dyplomatycznym kwestię regulacji linii granicznej premier Indii 
zawarł w odrębnym oświadczeniu 1 lipca 1954 roku, w którym podkreślił 
przynależność Aksai Chin (część Wyżyny Tybetańskiej) do terytorium Indii 
od wieków. Premier Zhou Enlai zbagatelizował ten problem, pozostawiając 
pismo Nehru bez odpowiedzi. W 1955 roku podczas konferencji w Bandungu 
delegacja chińska zapewniła sąsiadów o respektowaniu tradycyjnych granic, 
a Zhou Enlai oznajmił, że Chiny nie mają żadnych roszczeń do terytorium 
Indii20.

Kluczowym problemem dla dyplomacji chińskiej była sytuacja Tybe-
tu. W 1951 roku chińskie władze zawarły z przedstawicielami rządu Tybetu 
traktat nadający temu regionowi dużą autonomię, w którym zagwarantowano 
przestrzeganie swobód religijnych oraz nienaruszalność tradycyjnej struktury 
społecznej. Owe zapewnienia pozostały jednak tylko na papierze, bo władzę 
Dalajlamy i prestiż klasztorów buddyjskich coraz bardziej ograniczano. Do 
pierwszych rozruchów w Tybecie doszło w 1953 roku, a w 1956 w całym 
regionie wybuchło powstanie, które wojsko chińskie krwawo stłumiło, wkra-
czając dość szybko do stołecznej Lhasy. Ciężki sprzęt wojskowy – armaty 
i czołgi – transportowano budowaną od wielu lat bezprawnie przez Chińczy-
ków betonową drogą do Tybetu. Z tej wysokogórskiej drogi – nieznanej indyj-
skim generałom, choć biegnącej w strefi e granicznej Indii, ale niepilnowanej 
ze względu na bardzo trudne wysokogórskie warunki klimatyczne – w regio-
nie Aksai Chin startowały również chińskie samoloty.

Ponieważ Nehru podpisał kilka lat wcześniej zobowiązanie o nieingerencji 
w sprawy wewnętrzne sąsiadów, kwestia pomocy militarnej dla Tybetu nie 
wchodziła w grę. Jedyną możliwością było wsparcie moralne dla Dalajlamy, 
który uciekł do granicznej siedziby w Indiach, gdy Chińczycy tłumili w Lha-
sie powstanie21. Ową linię polityki zagranicznej zweryfi kował pragmatyzm 

18  K. Seitz, Chiny - powrót olbrzyma, Warszawa 2013. 
19  K. Kłosiński (red.), Chiny-Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, Lublin 2008, s.10.
20  R. Sławiński (red), Nowożytna historia Chin, Kraków 2005. 
21  Piękną narrację zawierającą dużo elementów dokumentalnych snuje fi lm „Siedem lat 
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obu mocarstw ujęty dobitnie w sloganie „Bramini i Mandaryni”22. Strategia 
spleciona z brakiem ostatecznego rozwiązania linii demarkacyjnej w Himala-
jach zakwestionowała przyjaźń dwóch azjatyckich kolosów. 

Chiny wciąż potęgowały napięcie w ramach rywalizacji maoizmu i post-
gandyzmu – dwóch dróg przywództwa azjatyckich krajów rozwijających się. 
Przyczynkiem do eskalacji sporu stał się konfl ikt graniczny dotyczący dwóch 
obszarów spornych w stanie Arunaczal Pradesz – Aksai Chin oraz NEFA 
(North-Eastern Frontier Area). Obszar Aksai Chin leżący przy autonomicz-
nym regionie Xinjiang zyskał istotne znaczenie strategiczne dzięki drodze 
prowadzącej z Xinjiangu do stolicy Lhasy w Tybecie. 

Surowy klimat wysokogórski pozbawiał ten region możliwości gospodar-
czego rozwoju, okręg był w zasadzie bezludny, pozornie bez znaczenia ani dla 
Chińczyków, ani dla Indusów. Ci ostatni traktowali jednak dawną drogę jako 
część Kaszmiru, zgodnie z wytyczoną pospiesznie przez geodetów gubernato-
ra Mountbathena w roku 1948, przed kresem rządów kolonialnych w Azji. 

Drogę tę Chińczycy zaczęli jednak modernizować, bo była najwygodniej-
sza, prowadząc przez wysokogórskie pasma Himalajów i Karakorum. O tym 
fakcie poinformowały świat międzynarodowe media, traktujące ten temat 
jako ciekawostkę eksponowaną najpierw w prasie chińskiej ilustrowaną mapą 
z granicą wyznaczoną w roku 1948. Ponieważ Chińczycy przekroczyli linię 
demarkacyjną wyznaczoną przez MacMahona, rząd indyjski rozpoczął dzia-
łania dyplomatyczne, by powstrzymać agresję. Pierwsze działanie wojenne 
wywołała strona chińska, znana z wielu konfl iktów granicznych za czasów 
rządów Mao (m.in. z ZSRR, Japonią, Koreą Południową, Tajwanem i Wiet-
namem); rozpoczęła zmasowany atak na wysłane forpoczty indyjskie. Do-
prowadziło to do krótkotrwałej wojny prowadzonej na dwóch frontach, choć 
kluczowe znaczenie dla Chińczyków miało zdobycie terenów Aksai Chin za-
znaczonych na mapie w mediach chińskich23. 

Modernizacja starodawnej drogi prowadzącej przez wysokogórskie tereny 
Indii, praktycznie w sezonie zimowym niedostępnej ze względu na bardzo 
nieprzyjazny klimat, przebiegała początkowo bez zakłóceń. Utrzymywanie 
posterunków w tak wysokich górach było niezwykle kosztowne. O  tej chiń-
skiej trasie praktycznie w Indiach nie wiedziano. Wieści dotarły pośrednio 
z chińskich gazet. Drogą ową miała niegdyś wędrować lamaicka armia Wiel-
kich Mongołów wezwana na pomoc do Tybetu.

Po dekolonizacji Zjednoczonego Królestwa Chińczycy uznali wyznacze-
nie przez brytyjskich geodetów linii granicznej na terenach trudnych do życia 

w Tybecie”, w którym aktor Brad Pitt relacjonuje konfl ikt chińsko-tybetański widziany oczami 
Dalajlamy i władz lamów. 

22  S. Tokarski, Bramini i  Mandaryni, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2007, nr 3. 
23  D. Das, Indie widziane od środka, Warszawa 2009. 
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za błąd w sztuce. Niemniej jednak wrzawa w indyjskich mediach zmusiła 
elitarne grono władzy do ultimatum. Schorowany premier Jawaharlal Nehru 
został zmuszony na krótko przed śmiercią do wydania rozkazu mobilizacji 
wojska. Należy podkreślić, że już wcześniej zarzucano mu doktrynerskie trzy-
manie się podpisanych z Chinami ustaleń na fundamencie zasad pokojowego 
współistnienia Pańcza Szila, co spowodowało brak czynnej interwencji mili-
tarnej w dążącym do utrzymania autonomii Tybecie. 

W latach 50. XX w. Chińczycy dokonywali tam aktów ludobójstwa, nisz-
czyli dziesiątki klasztorów buddyjskich, mordowali tysiące lamów24. Ale wy-
muszona przez media miesięczna wojna graniczna przyniosła Indiom druzgo-
cącą klęskę. Konfrontacja źle wyposażonych do warunków wysokogórskich 
oddziałów indyjskich, poborowych ubranych w trampki i lekkie mundury, 
z armią chińskich weteranów doświadczoną w kolejnych bitwach Wielkie-
go Marszu pod wodzą generałów Mao, była dla Indii szokiem. Rozpoczęte 
w roku 1962 walki trwały zaledwie miesiąc (20 października–21 listopada). 
Rekruci indyjscy w liczbie 10 tys. stoczyli nierówną walkę z 80-tysięcznymi 
elitarnymi dywizjami zaprawionymi do walki w terenach wysokogórskich. 
Armia indyjska nie była do takiej walki przygotowana. Główny dowódca 
generał Kaul przybył do Aksai Chin mocno spóźniony, bo leczył się u kar-
diologów w New Delhi. Jego podwładni jeszcze nie zdobyli doświadczenia 
wojennego. Brakowało żywności, amunicji, broni, koców a nawet mundurów. 
Pierwszy zmasowany atak rozpoczęli Chińczycy, likwidując kolejne patrole 
indyjskie. Potem uderzyli na wkraczającą armię. Straty Indii to 1383 zabi-
tych, niemal 4000 wziętych do niewoli, 1700 zaginionych lub rozproszonych 
w trudnym terenie, a straty ChRL – 722 zabitych. Po zakończeniu działań 
bojowych wojska chińskie wycofały się ze zdobytych terenów, zatrzymując 
w granicach ChRL istotny dla budowy autostrady region Aksai Chin. 

W maju 1964 roku zmarł premier Indii. Rząd delhijski musiał po śmierci 
Nehru wziąć pod uwagę trudności rywalizacji dwóch wielkomocarstwowych 
potęg azjatyckich. Niosła ona nieprzewidywalną przyszłość mimo szybkiej 
konwencjonalnej i nuklearnej25 modernizacji armii, do czasów Indiry Gandhi 
ograniczanej jedynie do 2% rocznego PKB. Choć obie strony głosiły wizje 
koegzystencji, zagrożenie terytorialne stanowiła dla Indii obecność oddziałów 
chińskich w sąsiadującym państwie Sikkim, zaświadczona w maju 2008 roku, 
oraz praktyczna okupacja Tybetu niosącego brzemię pamięci chińskiego lu-

24  Szczegółowa interpretacja tej problematyki zawarta jest w niepublikowanej pracy dok-
torskiej bronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2019 roku. A. Łuszczykiewicz, Kulturo-
we dziedzictwo Indii w zasadach Pancha Shila i jego rola w porozumieniu chińsko-indyjskim 
(1954-2014), praca doktorska. 

25  R. Chengappa. Weapon of Peace. The Secret Story of India’s Quest to Be a Nuclear Po-
wer, New Delhi 2000. 
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dobójstwa, a także rzekomo pokojowa wersja nowej wizji Jedwabnego Szlaku 
lansowana przez ChRL w wersji morskiej, trasą przez Ocean Indyjski, budują-
ca pomosty z Zachodem poprzez sferę wpływów Republiki Indii26.

By jednak w pewnym stopniu przyjąć neutralną pozycję wobec tych wyda-
rzeń, nie do końca akceptując punkt widzenia dominujący w gronie indyjskiej 
elity27 oraz eksponowany na forum wewnętrznym i międzynarodowym, należy 
sięgnąć do historii. Przyczyn trzeba szukać w układzie sił w połowie XIX stu-
lecia, gdy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii zdominowało wszyst-
kie kontynenty. Cesarstwo Chin wprawdzie nie stało się kolonią Zachodu, 
ale przegrana w wojnach opiumowych wymusiła na Kraju Środka poważne 
ustępstwa. Chiny nie mogły więc przeciwstawić się największej w wieku XIX 
światowej potędze kolonialnej. 

Azja wschodnia i południowa nie stanowiła w tym względzie wyjątku, 
gdyż w celu ochrony interesów brytyjskiej korony wojska angielskie zajmo-
wały w strefi e Himalajów i Karakorum kolejne regiony, tworząc tam formal-
nie niezależne, ale w rzeczywistości podległe kolonialistom państwa bufo-
rowe. Zdobyły nawet w roku 1904 Lhasę. Choć w drugiej połowie XIX w. 
sytuacja diametralnie się zmieniła, w wysokogórskim regionie do roku 1918 
władze brytyjskie wyznaczyły ponad 10 różnych linii granicznych, co wiąza-
ło się z trudnościami wynikającymi z ukształtowania tych niezamieszkałych 
terenów i brakiem wiarygodnych map owego pustkowia. 

W 1834 roku granicę z Chinami wytyczał zasięg potężnej wówczas Kon-
federacji Sikhów. Klęska w wielkiej bitwie z Brytyjczykami spowodowała, 
że tereny te włączono w 1946 roku do Indii Brytyjskich, a geodeta William 
H. Johnson wytyczył na stworzonej wtedy mapie granicę, włączając Aks-
haj Chin do Kaszmiru pośrednio zależnego od Anglii. Chiny tego zabiegu 
faktycznie nie uznały. Zaakceptował go kaszmirski maharadża, nie radząc 
sobie jednak z atakami oddziałów plemiennych. Przysłana wkrótce z British 
Raj (Królestwo Brytyjskie) dywizja szybko je pokonała. Miejscowe wła-
dze brytyjskie posługiwały się w praktyce bardziej wiarygodną linią Mac 
Cartneya-Mac Donalda, kreśląc południowy zarys granicy Chin jeszcze 
w trakcie walki wojsk brytyjskich z armią Birmy. W 1913 roku przedsta-
wiciele brytyjskiej korony, władz Chin i Kaszmiru podpisali linię graniczną 
wyznaczoną przez Mac Mahona, respektowaną do chwili ataku Chińczyków 
na Tybet w roku 1950. Ten krok poprzedzało wydrukowanie nowej mapy 
przez kartografów ChRL, na której umieszczono w Chinach nie tylko regio-
ny Aksaj Chin oraz NEFA, ale także regiony jednoznacznie leżące w strefi e 
indyjskiej.

26  M. Ławacz, B. Wizimiraska, Rywalizacja indyjsko-chińska i jej wpływ na sytuację poli-
tyczną w Azji, Warszawa 1987.

27  S. Talbot, Engaging India. Diplomacy, democracy and the Bomb, Washington 2004.
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Prowadzono też rozmowy z premierem Nehru poparte jego deklaracją neu-
tralności wywodzoną z zasad pokojowego współistnienia Pańcza Szila, które 
sam przed dekadą promował. Negocjatorzy Indii wydali wówczas oświadcze-
nie, że teren Aksaj Chin należy bez wątpienia do Indii, co Chińczycy pominęli 
milczeniem, kierując na forum międzynarodowym ONZ uwagę na konfl ikty 
pakistańsko-indyjskie. Zajęty kryzysem kubańskim Związek Radziecki nie 
poparł roszczeń Indii. 

Obecnie zagrożenie ze strony ChRL jest kwestią teoretyczną28. Prawdopo-
dobieństwo wielkiego konfl iktu zbrojnego Indii i Chin w najbliższym ćwierć-
wieczu jest małe, bo władze ChRL skupiają swą strategię na Tajwanie i Tybe-
cie, preferując działania w sferze ekonomii. 

Z kolei Indie rozbudowują przede wszystkim sieć działań gospodarczych 
oraz politycznych29, zmierzając również do potęgowania relacji militarnych 
z Ameryką, czemu sprzyjała prezydentura Donalda Trumpa w Stanach Zjed-
noczonych i premiera Narendry Modi w Republice Bharat, porównywalna 
w kwestiach walki z opozycją w tych wielkich krajach. W obu przypadkach 
ekspansja ekonomiczna ChRL, widoczna również w szarej strefi e, stanowi 
problem, a jej zwalczanie jest priorytetem. Atutem Indii jest wysoko rozwi-
nięta technologia obrony nuklearnej i rakietowej doceniona przez USA30.

Długoterminowa prognoza chińskiej ekspansji gospodarczej zakładała 
jeszcze niedawno uzyskanie w połowie XXI w. wiodącej pozycji globalnej, 
przede wszystkim w sferze ekonomicznej. Kryzys związany z rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa taką strategię dotychczas neguje, bo region Wuhan 
w ChRL jest nadal uważany za bazę ekspansji na pięciu kontynentach niezna-
nej dotąd pandemii, początkowo ukrywanej przez chińskie media. Nadwę-
reżyło to wiarygodność ChRL w sferze soft power, przynajmniej w zakresie 
kompromisowych deklaracji pokoju, koniecznego dla rozwoju gospodarki 
Chin na arenie międzynarodowej31.

Wiek XXI. Przywództwo Narendry Modi i rządy Indyjskiej Partii 
Ludowej. Bezapelacyjne zwycięstwo Partii Ludowej (Bharatiya Janata Party 
– BJP) w wyborach do parlamentu ogólnoindyjskiego w pierwszej dekadzie 
XXI stulecia daje premierowi Indii (Narendra Modi) swobodę realizacji planu 
hinduizacji wielkiego mocarstwa regionalnego. W myśl tego projektu pełnię 
obywatelstwa mają w nim zyskać wyznawcy religii zrodzonych w Indiach, 
a więc hinduizmu, sikhizmu i buddyzmu. Wyznawcy islamu, zoroastryści 

28  J. Marszałek-Kawa (red.), Powrót smoka. Marsz Chin ku pozycji mocarstwa globalne-
go, Toruń 2008.

29  M.C. Raja, Crossing the Rubicon. The Shapiong the India’s New Foreign Policy, New 
Delhi 2003.

30  K. Frey, India’s Nuclear Bomb and National Security, Abingdon 2006.
31  J.N. Dixit, Indian Foreign Policy and Its Neighbours, New Delhi 2001.
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mają święte miejsca pielgrzymek poza granicami subkontynentu, poza ojczy-
zną wierzeń praindyjskich. Stopniowa realizacja planu takiego obywatelstwa 
stanowi jądro patriotyzmu. Różni się ona od ogromnego wkładu Jawaharla-
la Nehru, premiera Indii u zarania niepodległości, budującego patriotyzm na 
bazie nieograniczonej wierzeniem religijnym32. Jego potomkowie sprawujący 
przywództwo Kongresu Indyjskiego naruszyli tę kardynalną zasadę. Jak klan 
Kennedy, dosięgła ich klątwa rodu. Ginęli po kolei w zamachach ekstremistów 
sikhijskich (Indira Gandhi), tamilskich tygrysów (jej syn – kolejny premier). 
Wnuk Indiry (Rahul Gandhi) nie spełnia warunków obywatelstwa w oczach 
obecnego premiera Narendry Modi, bo jego matka Sonia Gandhi pochodzi 
z Italii, a więc urodziła się jako cudzoziemka (mleccha). 

Pragmatyka BJP sprawia jednak premierowi Modi wiele problemów, bo 
proponowane w nowych ustawach obywatelstwo drugiego sortu powodu-
je masowe protesty i groźne bitwy uliczne. Dodać do tego należy strajki 
głodowe rolników zmierzających traktorami do parlamentu w New Delhi 
oraz masowe marsze tłumów. Dziś widmo koronawirusa stanowi tylko tło 
obecnych rozruchów wspieranych, jak w USA, przez opozycję. Wzorco-
wym przykładem jest zarzewie buntów w Kaszmirze tłumione przez siły 
policyjne.  

Konfl ikt kaszmirski wciąż stanowi zagrożenie dla Indii33. Masowe demon-
stracje elity muzułmańskiej w tym regionie, od dawna ukierunkowanej na 
większą autonomię, wspierane są przez grupy terrorystów szkolone na tere-
nach przygranicznych z Pakistanem. Rezultatem tych działań jest eskalacja 
form protestu kreująca lokalne czy regionalne „wojny domowe”, które próbu-
ją opanować wojska indyjskie oraz zakazy wydawane z New Delhi przez rząd 
Indii. Administracyjnie wprowadza się takie restrykcje, jak godzina policyjna, 
blokada różnych dziedzin gospodarki, sezonowe zamknięcie granic państwo-
wych i regionalnych34. 

W epoce pandemii masowe protesty w Kaszmirze stopniowo ustawały. 
Nieznany dotąd covid zmienił poczucie czasu i przestrzeni w skali globalnej, 
diametralnie odwracając style życia również w Indiach. Przykładowe walki 
żandarmerii chińskiej w Hongkongu z grupami o zasłoniętych twarzach spo-
wodowały w stanie Kerala wręcz przeciwne zaostrzenia. Dziennikarze z te-
lewizji Euronews sfi lmowali bezceremonialne praktyki kierujących ruchem 
ulicznym indyjskich żandarmów, za pomocą długich kijów lathi rozdających 
raz po raz ciosy jadącym na skuterach bez masek cywilom35. Co przedtem 

32  M.J. Akbar, Nehru..., dz. cyt.
33  A. Kuszewska, Indyjsko-pakistański konfl ikt o Kaszmir, Warszawa 2010.
34  S. Rabiega, Konfl ikt kaszmirski. Historia i współczesność, praca magisterska obroniona 

w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa 2020.
35  TV Euronews, 30 July 2020.
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było zakazane, teraz stało się nakazem codzienności nawet na hiszpańskich 
plażach czy paryskich alejach.

Zagrożenie ze strony Pakistanu ma jednak już długą historię, ograniczoną 
nie tylko do Kaszmiru, ponieważ sięga ponad pół wieku wstecz36. Podziałowi 
subkontynentu na Pakistan, Republikę Bharat oraz Sri Lankę towarzyszyły 
ofi ary większe niż w pandemii. W połowie XX stulecia zginęło około miliona 
ludzi w bratobójczych walkach, z głodu, zmęczenia, od pożarów i z braku 
adekwatnej infrastruktury. Do Indii uciekali z północy Hindusi, a do islam-
skiego państwa wędrowali miesiącami pełni nadziei i wiary w Pakistan dre-
am37. Spór o granice terytorium dwóch państw sąsiednich, będący skutkiem 
pospiesznie kreowanych wielkich migracji w połowie XX stulecia, wywołał 
kilka kolejnych wojen. Źródłem konfl iktu były obustronne roszczenia granicz-
ne38. Charyzmatyczny Jinah, przywódca Ligi Muzułmańskiej, już na począt-
ku konsolidacji terytorium Pakistanu określił je jako „objedzone przez ćmy”. 
Z kolei roszczenia Indii ukazywały Bharat Republic jako „ser z wyżartymi 
przez myszy dziurami”39. Granice rysowali pospiesznie eksperci brytyjscy, 
dzieląc bez sensu prowincje będące spichlerzem „perły w koronie” czasów 
British Raj, z nostalgią wspominanych w angielskiej beletrystyce. I tak, obie 
strony czuły się oszukane. Władze Pakistanu spodziewały się uzyskać cały 
północny region, a owe roszczenia wspierał Zachód. W epoce zimnej woj-
ny USA odcięło bowiem wszelką pomoc neutralnym krajom „trzeciej siły”, 
a więc i Indiom, wspomagając militarne zasoby Pakistanu, lojalnego sojusz-
nika Ameryki w Azji Południowej40. 

Konsekwencją takiego status quo było kilka wojen Pakistanu z Indiami, 
a efektem długotrwałym – wzajemna wrogość. Już jesienią 1947 roku na tere-
nie podzielonego Kaszmiru strefę indyjską zaatakowało 2000 Pasztunów wy-
szkolonych w obozach przygranicznych, mordując hinduskich mieszkańców 
okolicznych wiosek, wzniecając pożary, rabując mienie. Wkrótce wkroczyli 
w okolice stolicy Srinagaru. Rządzący Kaszmirem ówczesny maharadża bez 
ochrony wojsk brytyjskich wycofanych z subkontynentu mógł jedynie zgłosić 
swą przynależność do Republiki Bharat, z prośbą o pomoc. 

Indie tylko na to czekały. Kilka dywizji armii indyjskiej stacjonujących 
przy granicy szybko zaopatrzono transportem samolotowym w nowoczes-
ne rakiety, amunicję i żywność. Wkrótce oddziały indyjskie odzyskały 77% 

36  A. Kuszewska, Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konfl ikty, strategie, 
bezpieczeństwo, Warszawa 2013. 

37  S. Tokarski, Surender Bhutani. Indie w XXI wieku, Warszawa 2014 (reprint Ambasady 
Indii 2019), s. 209. 

38  D. Das, Historia Indii widziana od środka – od Curzona do Nehru, Warszawa 2009. 
39  A. Burakowski, K. Iwanek, Indie od kolonii do mocarstwa 1857-2013, Warszawa 2013, 

s. 179.
40  L. Le Peer, Pakistan-US Relations, Washington 2001. 
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Kaszmiru, 27% pozostawiając w obszarze Pakistanu. Militarni decydenci 
Indii, doceniając wagę wsparcia ChRL oraz nastawienia Zachodu w epoce 
zimnej wojny, intensywnie rozbudowywali sektory zbrojeniowe. W sierpniu 
1965 roku w Kaszmirze wybuchło powstanie muzułmańskie wspomagane 
przez szkolonych w obozach przygranicznych terrorystów oraz przebranych 
w cywilne ubrania elitarnych żołnierzy pakistańskich. Obie strony dokonały 
zakupów samolotów. Pakistan sięgnął po dostawy z USA, a Indie bazowały na 
dostawach brytyjskich, w sumie uzyskując 460 samolotów bojowych (Haw-
kers, Spitfi res, 2 Dakotas, odrzutowe myśliwce Haviland Vampires). Francuzi 
dostarczyli 33 używane samoloty odrzutowe.   

Powietrzna i lądowa przewaga Indii walnie przyczyniła się do zakończenia 
walk, choć w rozmaitych rejonach zarzewia buntu wciąż się tliły. W stycz-
niu 1966 roku obie strony wycofały się poza ustaloną w 1948 roku linię de-
markacyjną. Pozostała do rozwiązania kwestia Kaszmiru. Od początku sporu 
fundamenty konfl iktu oparte były na roszczeniach autonomii i obietnicach 
plebiscytu, gdy spodziewane wyniki mogły wróżyć zwycięstwo większości 
muzułmańskiej. Kolejna wojna Pakistanu z Indiami miała odmienny charak-
ter. Armia indyjska za rządów Indiry Gandhi uległa gruntownej modernizacji, 
tak w sferze zbrojeń, jak i struktur walki. Pakistan przeżywał w końcu lat 60. 
XX w. wewnętrzne napięcia, bo rząd Pakistanu Zachodniego, oddzielonego 
od Pakistanu Bengalskiego regionami Indii, nie liczył się z oczekiwaniami 
mieszkańców Pakistanu Wschodniego budowanego na gruzach niegdyś wy-
soko rozwiniętej gospodarczo, ale w 1948 roku przeciętej na pół prowincji 
Bengalu. Ten podział stanowi w pamięci Bengalczyków traumatyczne prze-
życie41.

Od dawna budżet i strategie rozwoju gospodarki Pakistanu Wschodniego 
daleko odbiegały od marzeń, odrzucane na plan dalszy przez centralne wła-
dze. W roku 1971 napięcie było tak wielkie, że doprowadziło do wojny domo-
wej. Jedynym sposobem na stłumienie powstania było utworzenie korytarza 
powietrznego łączącego odległe od siebie części Pakistanu. Eskadry samolo-
tów bojowych wysłano z Karaczi w celu stłumienia rewolucji we Wschodnim 
Bengalu. 

Naruszenie przestrzeni powietrznej Indii wiązał Pakistan z indyjskim 
wsparciem bengalskich „elementów wywrotowych”. Bez wątpienia, Indie 
przyczyniły się do powstania na terenie Pakistanu Wschodniego wolnej re-
publiki Bangladeszu42, nie dopuszczając do przelotu ponad swym regionem 
eskadry samolotów bojowych ze stolicy centralnych władz Pakistanu Zachod-
niego. Zdecydowane zwycięstwo armii indyjskiej w podniebnej konfrontacji 

41  J. Latymowicz, Sposoby odzwierciedlania podziału Indii Brytyjskich w literaturze Ben-
galu, praca doktorska obroniona na Wydziale Orientalistycznym UW, Warszawa 2019. 

42  B. Wizimirska, Indie-Pakistan-Bangladesz. Między wojną o pokojem, Warszawa 1981.
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w ciągu kilkunastu dni otworzyło organizacji wyzwoleńczej drogę do wła-
dzy. Walki zakończyło zawarcie pokoju w mieście Simla. Podpisy złożyli 
prezydent Pakistanu i premier Bharat Republic Indira Gandhi, obiecując re-
spektowanie linii demarkacyjnej niepodległego Bangladeszu43. Mimo niewąt-
pliwej klęski, Pakistan nie zaprzestał jednak dywersji. Najsłynniejsze ataki 
terrorystyczne to zamachy na ogólnoindyjski parlament w New Delhi i hotele 
w Bombaju. Światowe media wiązały te wydarzenia z ekstremistami kasz-
mirskimi szkolonymi w obozach wojskowych Pakistanu. W przypadku parla-
mentu niewielka grupa bojówkarzy sforsowała kilka zapór przed gmachem, 
wysadzając się w samochodzie-pułapce przy kolejnej bramie prowadzącej do 
sali obrad. W hotelach w Bombaju zginęli zakładnicy i terroryści44. 

Inne akcje zbrojne zostały podjęte na pograniczu Kaszmiru w latach 1974, 
1980, 1999. O ile pierwsze stanowiły tylko potyczki będące odpowiedzią na 
testy nuklearne w Indiach, o tyle kolejne były wspomagane przez oddziały 
wojskowe Pakistanu, a walki ustały dopiero po blokadzie pakistańskich por-
tów przez Indian Navy, co odcięło dostawy paliwa dla sprzętu wojskowego. 
Po indyjskiej próbie jądrowej w 1998 roku Pakistan odpowiedział w ciągu 
dwóch tygodni testem nuklearnym, deklarując światu posiadanie bomby ato-
mowej, przypisywanej chińskim źródłom. Połączono to z inwazją przebra-
nych za kaszmirskich partyzantów żołnierzy regularnej armii pakistańskiej. 
Wysłane w odpowiedzi dywizje indyjskie pod dowództwem generała Ashara-
ta Rashida w 1999 roku odzyskały zajęte tereny.

Najbardziej zacięte bitwy toczyły się od maja do lipca 1999 roku w rejonie 
Kargil. Pakistan oskarżył Indie na forum ONZ o stosowanie broni biologicz-
nej, grożąc bombą atomową w obszarze całej Azji Południowo-Wschodniej45. 
Świadectwa owych zmagań wiążą się z negocjacjami prezydenta Billa Clin-
tona, który znacząco wpłynął na wycofanie się wojsk pakistańskich poza linię 
demarkacyjną. By uczcić pamięć poległych żołnierzy indyjskich, na wzgó-
rzu w rejonie Dras wzniesiono ogromny Kargil War Memorial z wyrytymi na 
marmurowej tablicy nazwiskami poległych bohaterów wojennych odznaczo-
nych po śmierci najwyższymi orderami za waleczność. 

Obecne stosunki Indii i Pakistanu wydają się bardziej wyważone, na co 
wpłynął premier Imrat Khan, popularny w Indiach i Pakistanie jako gwiaz-
da krykieta, który powstrzymuje konfl ikty graniczne z Pasztunami. Ewolucja 
orientacji USA w kierunku współpracy z Indiami spowodowała osamotnienie 
Pakistanu, z nadzieją zwróconego ku potężnym chińskim sąsiadom. Kolejne 
amnestie i korytarze pokoju w czasie świętych pielgrzymek, jak również stałe 
linie kolejowe i autobusowe między miastami pakistańskimi i indyjskimi do-

43  B. Wizimirska, Bangladesz, trudna niepodległość, Warszawa 1974. 
44  Oba wydarzenia transmitowano w polskiej TV jesienią 2019 r.
45  A. Rabiega, dz.cyt. 
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brze jednak wróżą na przyszłość. Ale nieufność pozostaje. Ważną kwestią jest 
dialog przywódców Indii i Pakistanu. Narendra Modi nie jest wprawdzie wiel-
ką gwiazdą najbardziej popularnej na subkontynencie gry w krykieta, ale też 
ma osiągnięcia międzynarodowe. Jest świetnym mówcą, docenianym w kraju 
i za granicą. Skupia się na sprawach gospodarki, w kolejnych wizytach za-
granicznych pozyskując inwestorów. Promuje swój kraj w czasie światowych 
dni jogi, na forum ONZ, podczas wielkich festiwali w USA, na obradach Unii 
Europejskiej i w Izraelu. 

W swym własnym kraju tak łatwo nie odnosi sukcesów. Propagując kon-
cepcję hindutvy, w skłóconej teraźniejszości ma przeciw sobie nie tylko zin-
tegrowaną opozycję na czele z odsuniętą od ćwierćwiecza od władzy partią 
Kongresu Narodowego, ale i islamskich mieszkańców Indii z ograniczeniami 
praw obywatelskich, co dotyczy ponad 100 mln wyborców46.

Przyszłość subkontynentu indyjskiego staje się więc domeną wizjonerów. 
Obecnie niemal 11 mln mieszkańców Indii jest zakażona koronawirusem, 
a kres pandemii jest mglisty, tak jak zniesienie ograniczeń gospodarki i mi-
gracji nie tylko za chlebem, ale również związanych z zakazami pielgrzymek. 
Przykładem wzorcowym jest słynne święto Kumbh Mela co mniej więcej 
12 lat skupiające kilkadziesiąt milionów pątników hinduizmu zdążających ku 
źródłom świętej rzeki Ganges. Szlaki pielgrzymie są dziś puste, a głód kon-
kuruje z pandemią, niszcząc plany gospodarcze tak w Indiach, jak i w krajach 
sąsiednich.

  

46  S. Tokarski, Drogi hindutwy…, dz. cyt., s. 132–157.
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Nowożytni cesarze Japonii 
od Meiji do Naruhito

Wstęp

E poka Meiji była przełomowym okresem dla kraju Kwitnącej Wiśni, „ro-
kiem zero” nowoczesnej Japonii, od niej zaczynały się wszystkie zarysy 

nowożytnej historii wysp. Celem pracy jest zaprezentowanie nowożytnych 
cesarzy Japonii – ich drogę społeczno-polityczną, osobowość i ich wpływ na 
dzieje Japonii. Od strony metodologicznej opracowanie ma charakter chrono-
logiczno-problemowy. 

Cesarz w Japonii w tradycji politycznej i kulturowej to z jednej strony 
jednostka stojąca na czele zhierarchizowanego społeczeństwa, ale z drugiej to 
osoba, której przypisywano boskie atrybuty. Obecna dynastia cesarska pocho-
dzi z rodu, który opanował na przełomie IV i V w. ziemie w okolicy Yamato 
(Nara) i plemiona tam żyjące, tworząc federację plemienną. Wódz tej fede-
racji około VI w. poczuł się silny i zaczął nazywać się cesarzem (tennō lub 
sumeramikoto)1. 

Od samego początku władza stara się wykorzystać religię do wzmocnienia 
swojego władztwa politycznego. Zgodnie z obowiązującą w Japonii dziejo-
wą wersją historii, ukształtowaną przede wszystkim przez rodzimą religię – 
shinto, Wyspy Japońskie zostały stworzone przez siódme pokolenie bóstw – 
parę Izanami i Izanagi2.

Ród cesarski miał pozycję suwerena całego narodu, nie miał własnego na-
zwiska. Nigdy nie pojawiła się osoba, która chciałaby zmienić przedstawicie-

1  E. Pałasz-Rutkowska, Cesarz Meiji (1852–1912). Wizerunek władcy w modernizowanej 
Japonii, Warszawa 2012, s. 18.

2  Na temat mitów japońskich zob. m.in.: W. Kotański, Japońskie opowieści o Bogach, 
Warszawa 1983; M. Kanert, Starożytna Japonia, miejsca, ludzie, historia, Kraków 2006.
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la rodu cesarskiego i być cesarzem3. Japońscy cesarze przez większość czasu 
byli pozbawieni realnej władzy politycznej, a w epoce Tokugawa właściwie 
byli więźniami siogunatu. Nigdy jednak nie doszło do likwidacji dynastii, 
a odwrotnie, na wszelkie sposoby podtrzymywano ją w trudnych i niebez-
piecznych czasach. Dlaczego? Historyk krakowski Jakub Polit tak uzasadnia 
to zjawisko: „Rezydujący w Kioto cesarz musiał się zadowolić funkcjami re-
ligijnymi, patronowaniem wyrafi nowanej dworskiej sztuce, a także – co było 
jego funkcją bodaj najważniejszą – legitymizowaniem władzy poszczegól-
nych szogunów. Paradoksalnie owa polityczna impotencja, złączona z wynie-
sieniem tronu na wyżyny świętości, stanowiła jednocześnie najlepszą tarczę 
chroniącą dom cesarski przed próbami jego obalenia, skoro każdy posiadacz 
realnej władzy musiał się wylegitymować nominacją otoczonego boskim 
nimbem tennō”4. Tron cesarski był ostoją tradycji i źródłem japońskiej cy-
wilizacji, np. w nowożytnej Japonii cesarz był „ponad polityką” i – z kilkoma 
wyjątkami – nie brał publicznie udziału w rządach, ale był autorytetem oraz 
miał i do dziś ma „mistyczną władzę”.

Cesarz Meiji – modernizator
Mutsuhito (ur. 3 listopada 1852 w Kioto, zm. 30 lipca 1912 w Tokio) zgod-

nie z tradycją 122. cesarz Japonii, pośmiertnie zwany Meiji (jap. 明治天皇, 
Meiji-tennō), tak jak okres jego panowania (okres Meiji 1868–1912). Syn 
cesarza Kōmei (1831–1867); jego matką była dama dworu, która także peł-
niła rolę nałożnicy – Nakayama Yoshiko (1835–1907). Z chwilą urodzenia 
się przyszłego cesarza nie było innych męskich potomków cesarza Kōmei, 
przeto Mutsuhito miał duże szanse zostać następcą tronu, ale tylko wtedy, 
gdy nie narodzą się dzieci ofi cjalnej małżonki cesarskiej (Asako). Najpierw 
wychowywał się w domu rodziców matki – Nakayamy. Z chwilą osiągnięcia 
czterech lat nastąpiła przeprowadzka małego księcia do Pałacu Cesarskiego 
w Kioto, gdzie wychowywał się i edukował. Cesarzowi zależało na głębszym 
związku z synem. Chciał mu przekazać swoją wiedzę z zakresu obowiązków 
i zwyczajów na dworze. Małego Mutsuhito 26 sierpnia 1852 roku uznano 
dziedzicem tronu i zarazem został usynowiony przez cesarzową Asako5.

Cesarz Kōmei zmarł 30 stycznia 1867 roku. Mutsuhito miał wtedy 15 lat, 
był więc niepełnoletni. Dlatego też podczas przekazania regaliów, które sym-
bolizowały władzę cesarską, powołał regenta.

3  H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie, Chiny, Tybet, Japonia, Kraków 
2005, s. 448.

4  J. Polit, Czy naprawdę marionetka? Wokół władzy politycznej japońskich cesarzy, 1868–
1945, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2016, z. 3, s. 576.

5  E. Pałasz-Rutkowska, Cesarz Meiji…, dz. cyt.
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W omawianym okresie w Japonii doszło do przełomowych wydarzeń. 
Ten czas określany jest jako restauracja Meiji, nazwana od imienia cesarza, 
która była odgórną polityczną rewolucją przeprowadzoną przez młodszych 
rządzących w Japonii samurajów. Nawoływali oni do obalenia siogunatu, aby 
przywrócić rzeczywistą władzę cesarzowi i zarazem wygnać cudzoziemców. 
Główne hasła to: „Czcić cesarza!”, „Wygnać barbarzyńców”6.

10 lipca 1867 roku cesarz przyjął rezygnację sioguna Yoshinobu. Skończyła 
się era rządów wojowników, która trwała ponad 670 lat. 3 stycznia 1868 roku 
w Pałacu Cesarskim cesarz ogłosił Wielkie rozporządzenie o restauracji wła-
dzy cesarskiej. Tę datę przyjmuje się za koniec okresu Edo, koniec rządów 
Tokugawów, rządów wojowników w Japonii7. Stworzono nowy rząd na czele 
z księciem Arisugawy Taruhito. Wszelkie decyzje miały zapadać na podstawie 
dyskusji kompetentnych osób, bez podziału na cywilów i wojskowych, na ary-
stokrację i zwykłych ludzi. W ten sposób dopuszczono do rządzenia samurajów, 
którzy dokonali udanego przewrotu w 1868 roku z Hanów8: Satsuma, Chōshū, 
Tosa i Hizen. Samurajowie z dwóch pierwszych Hanów tworzyli następnie rzą-
dy, a gdy uchwalono konstytucję Meiji (1889), została ona tak skonstruowana, 
że nie określała zakresu władzy wykonawczej, sposobu powołania premiera, 
zakresu uprawnień. Było to celowe, gdyż zarówno wybór premiera, jak i zakres 
władzy uzależniony był od ciała pozostającego ponad prawem, zwanego genro, 
co znaczy „czcigodni mężowie stanu”9. Oligarchowie Meiji byli kompetentny-
mi i dalekowzrocznymi politykami, którzy pragmatycznie podchodzili do poja-
wiających się trudności, skłaniali się ku rządom autorytarnym.

Wkrótce po restauracji władzy cesarskiej, 8 lutego odbyła się ceremonia 
osiągnięcia przez Mutsuhito dorosłości. Zmieniono mu fryzurę i ubiór. Cere-
monię tę zwykle przeprowadza się w czternastym roku życia, ale ze względu 
na burzliwe czasy – przesunięto ją. Od tego momentu cesarz mógł działać bez 
pośrednictwa regenta. 

Po obaleniu siogunatu młoda oligarchia samurajska pod auspicjami mło-
dego cesarza zaczęła modernizować Japonię od strony technicznej. Chciano 
„wzbogacić państwo, wzmocnić wojsko” (fu koku-kyōhei)10. Nowe władze 
Japonii marzyły, aby dorównać militarnie państwom zachodnim i stać się po-
tęgą, co po pewnym czasie się stało.

Jaka była rola cesarza Meiji? Według nowej konstytucji11, napisanej przez 
doradców genro, cesarz był święty, nietykalny i posiadał atrybuty suwerenno-

6  P. Varley, Kultura japońska, Kraków 2006, s. 231.
7  E. Pałasz-Rutkowska, Cesarz Meiji…, dz. cyt., s. 86.
8  Han – autonomiczne księstwo feudalne w Japonii. 
9  Tamże, s. 248.
10  Tamże.
11  Konstytucja Meiji została przetłumaczona na język polski i przedstawiona w: tamże, 

s. 459 i nast.
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ści, był naczelnym wodzem armii i fl oty, określał organizację i liczbę wojska 
w czasie pokoju, wypowiadał wojnę, zawierał pokój w swoim imieniu. Nie-
mniej jednak miał pewne ograniczenia. Dekrety, które wydawał, musiały być 
przedstawione parlamentowi na następnej sesji i zatwierdzone. Gdy nie zosta-
ną zatwierdzone, tracą ważność. Najważniejszym ograniczeniem było jednak 
to, że wszystkie akty prawne wydane przez cesarza dotyczące spraw państwa 
wymagały kontrasygnaty odpowiedniego ministra.

Należy się zgodzić, że w rzeczywistości konstytucja Meiji stworzyła mo-
narchię ograniczoną. Monarcha był ograniczony przez swoich doradców 
zarówno w kwestiach państwowych, cywilnych, jak i wojskowych. Cudzo-
ziemcy obserwujący Japonię odnosili wrażenie, że państwo to ma dwa rządy – 
cywilny i wojskowy, każdy usankcjonowany przez konstytucję12. Potencjalny 
konfl ikt między nimi miał neutralizować cesarz jako zwierzchnik koordynu-
jący ich działanie13. Monarcha miał być mediatorem. 

Otóż, jak sugeruje J. Polit, cesarz potrafi ł się przeciwstawić decyzji, któ-
re według niego mogły być nietrafi one, zgubne dla kraju. W październiku 
1873 roku nastąpił tzw. incydent koreański. Główny specjalista od polityki 
japońskiej Iwakura był poza krajem. Dowódca straży cesarskiej Saigō Taka-
mori oraz szef dyplomacji Soejima Taneomi chcieli sprowokować Koreę do 
interwencji zbrojnej. Pretekstem była obraza poselstwa z Tokio przez władze 
w Seulu. Przygotowania były zaawansowane, przy okazji cesarz chciał, aby 
w prowokacji tej wzięła udział grupa bliskich mu wojowników, którzy w wy-
niku reform cesarskich byli bezrobotni. Reperkusje tego incydentu mogły być 
poważne. Iwakura w ostatniej chwili powrócił do kraju i dzięki osobistej in-
terwencji cesarza zażegnał prowokacyjne działania. Saigō i Soejima zrezyg-
nowali ze stanowisk14.

Podsumowując, cesarz Meiji nie był „monarchą malowanym”, uczestni-
czył w podejmowaniu najważniejszych decyzji państwowych, także gdy cho-
dzi o sugestie dotyczące kto ma być szefem gabinetu. Był niechętny używaniu 
przemocy, czego przykładem był incydent koreański, a także przeciwny dzia-
łaniom wojennym przeciw Chinom w 1894 oraz przeciw Rosji w 1904 roku. 
Realne uprawnienia, jakie miał cesarz, zależały przede wszystkim od jego 
osobowości i korzystał z nich wtedy, gdy uświadamiał sobie, że implementa-
cja decyzji może być zgubna dla kraju; w takich sytuacjach potrafi ł się „po-
stawić”, aby działanie nie zostało wykonane. A miał podwójną osobowość, 
z jednej strony na zewnątrz – nowoczesnego władcy, modernizatora Japonii, 
a z drugiej – konserwatywnego cesarza, stawiającego na tradycyjne normy 

12  I. Nish, Japanese Foreign Policy, 1869–1942. Kasumigaseki to Miyakezaka, London 
1977, s. 7.

13  J. Polit, Czy naprawdę…, dz. cyt., s. 578.
14  Tamże, s. 580–581.
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rodzinne obowiązujące potomka dawnych cesarzy z Kioto (np. wychowanie 
swoich dzieci zgodnie z surową konfucjańską tradycją15, reguły ceremonial-
ne, nie chciał się szczepić, nie znosił, gdy go fotografowano). Ofi cjalnie był 
symbolem zmian modernizowanej Japonii, prywatnie był konserwatystą do 
końca życia.

Na świecie i w kraju utrwalił się wizerunek charyzmatycznego władcy, 
który miał wpojone cnoty godne monarchy, wspierał i legitymizował reformy 
w kraju, które zbudowały Japonię nowoczesną, silną i bogatą. Mocarstwa za-
chodnie uznały ją za godnego partnera. Japonia jako pierwsza w Azji przyjęła 
konstytucję, wygrała dwie wojny, z Chinami i Rosją, znacznie poszerzając 
swe terytorium16.

Cesarz Taishō – „chorobliwy cesarz” 
Yoshihito (ur. 31 sierpnia 1879 w Tokio, zm. 25 grudnia 1926 tamże) zgod-

nie z tradycją 123. cesarz Japonii, pośmiertnie zwany Taishō (jap. 大正天皇, 
Taishō tennō). Nazwa ery staje się pośmiertnym imieniem cesarza. Panował 
w latach 1912–1926, od 1921 regentem był jego syn Hirohito.

Od chwili swoich narodzin przyszły cesarz był chorowity. W tym czasie 
problemem w rodzinie cesarskiej była duża śmiertelność małych dzieci (na 
piętnaścioro dzieci przeżyło tylko pięcioro). Z reguły umierali na zapalenie 
opon mózgowych17. Yoshihito mając 8 lat mimo niezbyt dobrego stanu zdro-
wotnego został 31 sierpnia 1887 roku uznany za uprawnionego do tronu i za-
czął uczęszczać do szkoły wstępnej Gakushūinu18. Ojciec nierzadko karcił 
syna, że jest zapatrzony na Zachód i często wtrąca francuskie słowa. Yoshihito 
3 listopada 1889 roku został ofi cjalnie wyznaczony na następcę tronu. Od tego 
momentu przybyło mu obowiązków. Jako zastępca ojca musiał podróżować 
po kraju. Podróże te miały na celu wzmocnienie autorytetu domu cesarskiego 
i jego więzi z narodem, a także edukacji księcia. W 1907 roku udał się z wi-
zytą ofi cjalną do Korei. Jego zdrowie było jednak słabe, z tego też powodu 
często dla jego podratowania wyjeżdżał poza Tokio. W 1898 roku przerwał 
naukę w szkole i kontynuował prywatne nauczanie. 

Yoshihito 10 maja 1900 roku poślubił Sadako, córkę arystokraty. Małżon-
ka urodziła mu czterech synów, była bardzo opiekuńcza. 30 lipca 1912 roku 
umarł cesarz Meiji. W następnym dniu następca tronu Yoshihito przejął rega-
lia cesarskie oraz pieczęcie i został cesarzem. Zaczęła się era Taishō – Wiel-
kiej Sprawiedliwości. Okazało się jednak, że z powodu postępującej choroby 

15  E. Pałasz-Rutkowska, Cesarz Meiji…, dz. cyt., s. 379.
16  Tamże, s. 422–424.
17  Tamże, s. 368, 373.
18  Tamże, s. 372.
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młody cesarz nie mógł należycie wypełniać swoich obowiązków konstytu-
cyjnych, a także ceremonialnych. Znamiennym był tzw. kryzys polityczny 
Taishō w grudniu 1912 roku. Cesarz na żądanie premiera najpierw wydał re-
skrypt przywołujący do porządku fl otę, a następnie zawiesił obrady izby na 
pięć dni. Wybuch skandal, że szef rządu dwa razy posłużył się „politycznie 
niedoświadczonym” monarchą. Dwaj ostatni żyjący genro Saionji i Yamaga-
ta nie chcieli poniżenia autorytetu konstytucji i cesarza. Z uwagi na dobro 
państwa opisane dwie decyzje utrzymano w mocy, ale szef rządu musiał się 
podać do dymisji19. Ponieważ działania młodego monarchy były dla niego 
kłopotliwe, a  zarazem od 1919 roku nie pokazywał się publicznie, postano-
wiono w 1920 roku powołać regenta, którym był syn Taishō – następca tronu 
Hirohito. Wybór okazał się trafny. Przyszły regent sprawdził się już wcześniej 
w 1918 roku w czasie pierwszej trzytygodniowej ofi cjalnej wizyty w Wielkiej 
Brytanii. 

W 1926 roku umarł cesarz Taishō. Namaszczenie Yoshihito na następcę 
tronu mimo oznak już wcześniejszego spowolnienia umysłowego (np. prze-
rwanie nauki szkolnej) było nieuchronne, ponieważ jako jedyny potomek mę-
ski przeżył on dzieciństwo. Problemy z wykonywaniem obowiązków konsty-
tucyjnych i ceremonialnych z wiekiem się nasiliły i w końcu doprowadziły do 
regencji.

Czym się zasłużył? Przede wszystkim wprowadził monogamię do nowo-
żytnego systemu cesarskiego. Prawdopodobnie była to zasługa jego żony 
Sadako, która urodziła mu liczne potomstwo, w tym czterech synów. Jesz-
cze jedna sprawa przyczyniła się do podjęcia decyzji o regencji. Gdy młody 
Yoshihito dowiedział się, że nie jest rodzonym synem cesarzowej, popadł 
w depresję. Z tego też powodu nie chciał, aby następne dzieci przeżywały to 
samo co on. Warto też wspomnieć o prozachodnich sympatiach monarchy. 
Które z przytoczonych sugestii przyczyniły się do podjęcia analizowanej 
decyzji, trudno dziś przesądzić. Prawdopodobnie wszystkie trzy miały na 
to wpływ. 

Cesarz Shōwa – „wojenny cesarz”
Hirohito (ur. 29 kwietnia 1901 w Tokio, zm. 7 stycznia 1989 tamże) zgod-

nie z tradycją 124. cesarz Japonii, pośmiertnie zwany jest Shōwa – czyli 
Oświecony Pokój (jap. 昭和天皇, Shōwa tennō). Panował w latach 1926–
1989, od 1921 był regentem cesarza Taishō.

Był pierworodnym synem cesarza Taishō i najdłużej panującym cesarzem 
w historii Japonii – 62 lata i 13 dni. Na tle swoich trzech braci był uważa-

19  Szerzej zob.: J. Polit, Hirohito. Tajemnica cesarza Shōwa 1901–1989, Kraków 2019, 
s. 92 i nast.
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ny za najmniej uzdolnionego. W czasie dziecięcych zabaw, „zawsze ściśle 
przestrzegał reguł, nie ulegając pokusie własnej inwencji, nie mówiąc już 
o oszukiwaniu”20. Cechy te znamionowały „sztywność” charakteru, ale miały 
też dobre strony – nadawał się na władcę ceremonialnego. Niedoścignionym 
wzorem konstytucyjnego monarchy dla małego księcia był jego dziadek ce-
sarz Meiji, którego podziwiał i chciał naśladować.

Mały Hirohito zgodnie z obowiązującą tradycją edukował się w Szkole 
Parów dla arystokracji. Tam nabywał wiedzę, ale i także zainteresowania i na-
wyki. Jednym z najważniejszych jego nauczycieli był zwycięzca spod Port 
Artura, generał Nogi Maresuke, który w tym czasie był kierownikiem szko-
ły. Stary samuraj wychowywał uczniów według wskazówek cesarza Meiji – 
w duchu pilności, pracowitości, porządku, według zasad kodeksu busido, kla-
syków konfucjańskich oraz mistrzów zen21. W jednym z wywiadów Hirohito 
stwierdził, że generał Nogi był dla niego kimś w rodzaju zastępczego ojca. 
Wyrażał się o nim z sentymentem22. 

Drugim nauczycielem, który wpłynął na życie cesarza, był konfucjań-
ski etyk Sugiura Shigetake (Jūgō), który twierdził, że „cesarz jako moralny 
przykład dla narodu, jest duchowo odpowiedzialny za dobrobyt poddanych. 
W tym celu nie musi podejmować osobistych działań (te są domeną rządu), 
wystarczy, by inspirował ministrów do właściwego działania. Owa stara 
chińska zasada wuwei („działania przez niedziałanie”, czyli pozostawania 
w harmonii) trafi ła Hirohito do przekonania. Głosić miał ją także jego przy-
szły polityczny mentor, książę Saionji, którego traktować miał niczym przy-
branego ojca”23. 

Trzecim nauczycielem, który zainspirował młodego księcia do nauki, był 
doktor Hattori Hirotarō, który zaszczepił w nim pasję do biologii, ze szczegól-
nym uwzględnieniem biologii oceanicznej. Monarcha badał fl orę oceaniczną. 
W 1917 roku odkrył nieznany gatunek krewetki, który na jego cześć nazwano 
Sympathiphae imperialis. „Milcząca, cierpliwa praca badawcza, czy to w te-
renie, czy to w laboratorium oraz w bibliotece odpowiadała jego spokojnemu, 
nieco nieśmiałemu usposobieniu”24. Życiowa pasja przyszłego cesarza była 
jednak uważana za coś wstydliwego, więc ukrywał ją.

Hirohito objął tron z chwilą śmierci cesarza Taishō, czyli w 1926 roku. 
Demokratyzacja Japonii nie była zagrożona. W 1925 roku wprowadzono bo-
wiem głosowanie powszechne (tylko dla mężczyzn). Wizerunkowo młody 

20  O. Kanroji, Hirohito. An Intimate Portrait of Japanese Emperor, Los Angeles 1975, 
s. 15. 

21  J. Polit, Hirohito…, dz. cyt., s. 79.
22  Hirohito, Happy Experience (wywiad), „Time”, 6 października 1975; za: J. Polit, Hiro-

hito…, dz. cyt., s. 83.
23  J. Polit, Hirohito…, dz. cyt., s. 88.
24  Tamże, s. 89.
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monarcha dobrze wywiązywał się ze swych obowiązków. Za nim stał genro 
– książę Saionji, który faktycznie sprawował władzę.

W 1929 roku został zabity dyktator Chin Północnych. Nici spisku wiodły 
do stacjonującej w Mandżurii japońskiej Armii Kwantuńskiej. Cesarz zażądał 
od szefa rządu, generała Tanaki Giichi, stanowczości w stosunku do spiskow-
ców. Premier nie potrafi ł jednak wywiązać się z zadania. W końcu doszło do 
starcia między nim a monarchą. Generał z tego powodu podał się do dymisji. 
Niedługo potem zmarł. Hirohito czuł się odpowiedzialny za śmierć generała, 
do tego jeszcze sprawiedliwość, której się domagał, nie dosięgła spiskowców. 
„Od tego czasu niezależnie co mi rząd przedkładał, zdecydowałem się apro-
bować, nawet jeśli nie zgadzałem się z tym osobiście”25 – stwierdził cesarz. 
Był to pierwszy zwiastun siły wojska. Po zdobyciu przez Armię Kwantuńską 
Mandżurii nastąpiła dalsza eskalacja działań wojskowych. Zbuntowani kadeci 
armii i marynarki 15 maja 1932 roku zamordowali szefa rządu. Rozpoczął 
się okres politycznych morderstw i prób zamachu, a ulica popierała te dzia-
łania. W 1936 roku nastąpił pucz młodych ofi cerów, nazywany „incydentem 
26 lutego”. Młodzi ofi cerowie wyznając rodzimą odmianę totalitaryzmu, za-
bili wiele wysoko postawionych osobistości. Twierdzili, że chcą „Odnowy 
Shōwa”. Cesarz był przeciwny działaniom siłowym, które doprowadziły do 
zabójstw tylu osób. Pucz został zdławiony, puczyści ponieśli karę, a główni 
sprawcy stracili życie26.

Niemniej jednak od tego momentu nie rządziły już rządy cywilne, lecz 
wojskowe. Młodzi ofi cerowie chcieli zmiany elit politycznych, ale przede 
wszystkim byli wyznawcami ideologii narodowej, która kreowała totalita-
ryzm. Siła wojskowych była już nie do odrzucenia. Na rebelii skorzystało 
wojsko. Armia i marynarka dostawały państwowe pieniądze na swój rozwój. 
Cesarz przyglądał się biernie działaniom wojska. Rozbudowywano armię, po-
sługując się autorytetem cesarza. Ministerstwo Edukacji opracowało doku-
ment „Podstawowe zasady kokutai” (1937), w którym przedstawiono istotę 
i charakter japońskiego narodu, który ma odegrać kluczową rolę w historii 
świata, na czele z boskim cesarzem, dla którego warto poświęcić własne ży-
cie. Wszelkie zło przychodzi z Zachodu. W rezultacie powstał system półto-
talitarny. Konstytucjonalizm był tylko w aktach prawnych, realnie powstała 
hybryda i dominacja wojska.

Ostatni genro książę Saionji, który przestał bywać na dworze, w 1940 roku 
zmarł w wieku 92 lat. Hirohito został sam. Jeszcze przed śmiercią genro su-
gerował, że pakt z  Niemcami nie daje żadnych korzyści Japonii, dlatego też 
rząd powinien współpracować z Wielką Brytanią i Amerykanami. Pogląd ten 

25  S.S. Large, Emperor Hirohito and Shōwa Japan. A Political Biography, London–New 
York 1992, s. 39.

26  Szeroko to opisuje: J. Polit, Hirohito…, dz. cyt., s. 322 i nast.
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akceptował cesarz. Ale on już nie miał jakiegokolwiek ruchu, aby się prze-
ciwstawić. Ulica została uwiedziona propagandą, że „kraj jest boskim krajem 
kierowanym przez cesarza, który jest boską inkarnacją”27. 

Stworzenie „Wielkiej Japonii” jednak się nie udało. Wojna z Zachodem do-
prowadziła do klęski militarnej. Władze japońskie 10 sierpnia 1945 roku zgo-
dziły się na bezwarunkową kapitulację. Była to bezwzględna zasługa cesarza 
– to on podjął decyzję o przerwaniu walk. Mimo zrzucenia bomb atomowych 
na Hirosimę i Nagasaki oraz przystąpienie ZSRR do wojny na froncie dale-
kowschodnim, generalicja japońska nie chciała pokoju. Wtedy cesarz podjął 
ostateczną decyzję i została ona zaakceptowana zarówno przez generalicję, 
jak i społeczeństwo28. 

Najważniejszym ciałem administrującym siłami okupacyjnymi była Ko-
misja Dalekiego Wschodu z siedzibą w Waszyngtonie (złożona z 13 repre-
zentantów narodów, które walczyły z Japonią). Realna władza okupacyj-
na należała do generała Douglasa MacArthura – Naczelnego Dowódcy Sił 
Sprzymierzonych na Pacyfi ku (SCAP).

MacArthur miał problem co zrobić z cesarzem Hirohito, który zgodnie 
z Konstytucją Shōwa podpisywał decyzje wojenne. Z rozmów generała z ce-
sarzem i wypowiedzi byłego premiera Tōjō Hidekiego (uważanego przez 
wielu za „japońskiego Hitlera”) wynika, że o wojnie zdecydował jego rząd. 
Cesarz zaś za radą szefa rządu i Naczelnego Dowództwa niechętnie, ale pod-
pisał decyzję o wojnie29. Wiele innych jeszcze okoliczności miało wpływ na 
to, że nie doszło do abdykacji. Najważniejsze były jednak opinie Japończy-
ków. Ruth Benedict w swojej pracy o wzorach kultury Japończyków przyta-
cza wypowiedzi japońskich jeńców podczas II wojny światowej o cesarzu30: 
„Japonia bez cesarza nie jest Japonią”; „Nie można sobie wyobrazić Japonii 
bez cesarza”; „Cesarz japoński jest symbolem ludu japońskiego i sercem jego 
religii. Jest świętością religijną”; „Ludzie uważają, że cesarz nie ponosi od-
powiedzialności za wojnę”; „W razie klęski winę ponosi rząd i dowódcy woj-
skowi, nie cesarz”; „Nawet jeśli Japonia przegra wojnę, cesarza będzie nadal 
szanować dziesięciu na dziesięciu Japończyków”; „Japonia jutro odłoży broń, 
jeśli cesarz wyda rozkaz”. Jak wynika z przytoczonych wypowiedzi, wierność 
cesarzowi była bezwarunkowa i nieograniczona.

27  M. Lisiecki, Kokutai-no hongi w japońskim dyskursie nacjonalistycznym, Toruń 2010, 
s. 119. 

28  K. Starecka, Geneza systemu cesarza-symbolu, [w:] U. Mach-Bryson, A. Zalewska 
(red.), Z chryzantemą w herbie. W 10 rocznicę wizyty Ich Cesarskich Mości, Cesarza i Cesa-
rzowej Japonii na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa 2014, s. 50–59.

29  J. Polit, Niedoszła abdykacja cesarza Shōwa po II wojnie światowej, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2018, z. 3, s. 570.

30  R. Benedict, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, Warszawa 1999, s. 40–41.
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MacArthur stwierdził, że majestat Hirohito umożliwił sprawne rozbroje-
nie fanatycznie walczącej armii japońskiej. Na koniec zaś aliantów poruszył 
w 1946 roku reskrypt cesarski, demitologizujący monarchię, tworzący grunt 
dla nowej liberalnej konstytucji, która stworzyła nowego cesarza, pozbawia-
jąc go politycznych decyzji; stał się on tylko głównym kapłanem japońskiej 
religii shinto. Ale Hirohito nie musiał podejmować decyzji politycznych. I bez 
tego cieszył się ogromnym autorytetem w społeczeństwie japońskim, które 
akceptowało każde jego działanie.

Cesarz sprzyjał reformom narzuconym przez MacArthura, co dało im-
puls powojennym przemianom i uczyniło okupację historycznym sukcesem. 
Poparcie przez Hirohito decyzji generała pozwoliło w krótkim okresie odbu-
dować zniszczoną gospodarkę, a potem sprzyjające sytuacje (wojna koreań-
ska, pozostanie USA w Azji) doprowadziły w latach 60. XX w. do „cudu go-
spodarczego”. Gdy porówna się sytuację do prób Amerykanów w Wietnamie 
Południowym czy Iraku tworzenia ustroju demokratycznego, Japonia na tym 
tle wygląda wprost imponująco.

Cesarz Hirohito miał wady i zalety. Był pozbawiony charyzmy, małomówny, 
nieśmiały, szczery, sumienny w pracy, miał wspaniałą pamięć i nawyki cierp-
liwego biurokraty, nie pił, nie palił, Był niskim niepozornym krótkowidzem. 
W chwilach zamętu dziejowego nie potrafi ł się zachować, hamletyzował, kon-
sultował, był niechętny do łamania cudzej i narzucania własnej woli. Gdy podjął 
decyzję, którą uważał za słuszną, starał się wcielić ją w życie (kapitulacja, incy-
dent 26 lutego). W życiu prywatnym był wzorowym mężem i ojcem. Aspiracji 
politycznych nie przejawiał, ale miał swoje prywatne pasje – oglądanie walk 
sumo i biologię oceaniczną. To ostatnie zamiłowanie sprawiło, że zapisał się 
jako poważny naukowy badacz i odkrywca. Był osobowością kontrowersyjną.

Akihito – abdykujący cesarz”
Akihito (ur. 23 grudnia 1933 w Tokio) zgodnie z tradycją 125. cesarz Ja-

ponii (jap. 上皇明仁, jōkō Akihito). Panował w latach 1989–2019. Był pierw-
szym od 200 lat władcą tego kraju, który abdykował (30 kwietnia 2019). Nosi 
obecnie tytuł „emerytowanego cesarza” (上皇, jōkō). Wraz z końcem jego 
panowania zakończyła się era Heisei („pokój wszędzie”). 

Przyszły cesarz Akihito miał trudne dzieciństwo. W wieku trzech lat zgod-
nie z tradycją został odseparowany od swych rodziców. Wykształcenie pod-
stawowe i średnie zdobył w Gakushūin, tam gdzie uczyli się jego dziadek 
i ojciec. Był tak jak ojciec nieśmiały, ale bardziej zdecydowany. „Gdy pani 
Vining31 poprosiła uczniów o wypowiedzi o swoich planach na przyszłość, 

31  Nauczycielka języka angielskiego. Zob.: R.L. Parry, Akihito and the Sorrows of Japan, 
„London Review of Books” 2020, vol. 42, nr 6.
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on napisał: «I shall be emperor» (będę cesarzem). Jako następca tronu był ofi -
cjalnym delegatem Japonii na koronacji Elżbiety II, gdzie zaprezentował się 
zgodnie z etykietą dyplomatyczną. Ojciec był dumny z syna, zakupił nawet 
telewizor, aby móc oglądać i koronację, i syna32. W latach 1952–1956 studio-
wał nauki polityczne i ekonomiczne na Uniwersytecie Gakushūin. Kształcił 
się również w takich dziedzinach, jak historia Japonii i prawo konstytucyjne.

Medialnym wydarzeniem był związek następcy tronu, a potem cesarza 
z panną Shōdą Michiko. Była ona córką biznesmena, której rodzina nie nale-
żała do elitarnych rodów, do tego jeszcze była rodziną katolicką. Skrajni fana-
tycy grozili wymordowaniem wszystkich członków rodziny Shōda. Pannę Mi-
chiko, a potem żonę następcy tronu media przedstawiały jako „dziewczynkę 
z ludu”. Inni twierdzili, że „wybór ten jest wyrazem ducha nowej Japonii”33.

Akihito wraz żoną często podróżowali jako przedstawiciele Jego Cesar-
skiej Mości Cesarza Japonii zarówno za granicą, jak i w kraju. Po introni-
zacji oboje małżonkowie kontynuowali podróże. W kraju odwiedzali przede 
wszystkim miejsca poszkodowane w wyniku częstych w Japonii klęsk ży-
wiołowych. 11 marca 2011 roku Akihito wystąpił w telewizji, wygłaszając 
orędzie do narodu34 w związku z tsunami w Fukushimie. Cesarz kierował 
słowa otuchy do ludzi, którzy ucierpieli na skutek żywiołu. Porównywano35 
to orędzie do wystąpienia Hirohito z sierpnia 1945 roku, gdy ogłaszał kapitu-
lację Japonii, wzywając naród do „zniesienia tego, co jest nie do zniesienia”. 
Cesarzowa Michiko miała też obowiązki związane z tronem cesarskim. Jej 
zadaniem było podtrzymywanie tradycji japońskiej. Należy tutaj zwłaszcza 
wymienić ceremonialną hodowlę jedwabników prowadzoną na terenie pałacu 
przez cesarzową.

Cesarz jak jego ojciec Hirohito ma swoją pasję – ichtiologię. Prowadził 
badania taksonomiczne nad rybami babkowatymi i do dziś jest uznanym eks-
pertem. Jest współautorem pierwszej ilustrowanej książki o rybach występu-
jących w wodach Japonii pt. Ryby Archipelagu Japońskiego. W 1986 roku 
został honorowym członkiem London Linnean Society za swoje badania w tej 
dziedzinie.

Cesarz Akihito 8 sierpnia 2016 roku wystąpił z orędziem w telewizji 
NHK, w którym stwierdził, że przebyte choroby (operacje nowotworu pro-
staty, wszczepienia by-passów) nadwątliły jego zdrowie i źle wpłynęły na 

32  J. Polit, Hirohito…, dz. cyt., s. 814.
33  Informacje na temat związku Michiko Shōda i Akihito zaczerpnąłem z: J. Polit, Hirohi-

to…, dz. cyt., s. 831 i nast.
34  Orędzie cesarza do narodu, 16 marca 2011, Kunaichō (Urząd ds. Domu Cesarskie-

go), http://www.kunaicho.go.jp/e-oktoba/01/address/tohokujishin-h230316-mov.html [dostęp: 
15.10.2015].

35  Zob.: S. Meyer, Rok po Fokusimie: chwila refl eksji, „Azja–Pacyfi k” 2012, nr 15, 
s. 256–258.
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sprawność fi zyczną. Z tego też powodu ograniczył swą aktywność i musiał 
być zastępowany przez Naruhito, najstarszego syna – księcia i następcę tronu. 
W orędziu cesarz przyznał, że coraz częściej zdarzają mu się pomyłki podczas 
wystąpień publicznych.

Chociaż monarcha nie użył słowa „abdykacja”, wszyscy się domyśla-
li, co miał na myśli. „Abdykacja” stała się ogólnonarodowym problemem, 
gdyż konstytucja i inne akty prawne nie przewidywały takiego rozwiązania. 
Premier powołał zespół, którego zadaniem było zmniejszenie obciążeń ce-
sarskich, później rozszerzył zakres jego uprawnień do unormowania kwestii 
abdykacji36. 

Prawnicy znaleźli furtkę prawną poprzez akt prawny w postaci ustawy, 
który zalegalizował jednorazową abdykację dla cesarza Akihito. Ceremonia 
abdykacji odbyła się w  Pałacu Cesarskim w Tokio 30 kwietnia 2019 roku.

Akihito tak jak jego ojciec był osobą spokojną. Umiejętnie przecierał nowe 
szlaki w uregulowaniu spraw dotyczących rodziny cesarskiej (małżonka spo-
za arystokracji japońskiej, abdykacja). Był bardzo lubianym i popularnym 
cesarzem.

Naruhito – obecny cesarz
Naruhito (ur. 23 lutego 1960 w Tokio) zgodnie z tradycją 126. cesarz Japo-

nii (jap. 徳仁) panuje od 1 maja 2019, w latach 1989–2019 był następcą tro-
nu (kōtaishi) Japonii. Jest pierwszym cesarzem wychowanym samodzielnie 
przez rodziców37. Uczęszczał do przedszkola, które związane było z elitarną 
szkołą Gakushuin, następnie skończył szkołę średnią i podjął studia histo-
ryczne na Uniwersytecie Gakushūin. Po ich ukończeniu (1988) na uczelni tej 
w latach 2005–2006 oraz 2008–2015 prowadził wykłady dla studentek. Był 
też na dwuletnim stażu naukowym w Kolegium Mertona w Oxfordzie. 

Często podróżował po Europie zarówno w celach prywatnych, naukowych, 
jak i w ramach ofi cjalnych wizyt, które składał od 1989 roku jako następca 
tronu. Monarcha jest uznanym specjalistą w dziedzinie gospodarki wodnej. 
Jako pierwszy członek rodziny cesarskiej w 2009 roku wygłosił wykład w sie-
dzibie ONZ w Nowym Yorku na temat historii klęsk żywiołowych i katastrof 
wodnych.

Będąc jeszcze następcą tronu, książę miał własną wizję roli, jaką rodzina 
cesarska powinna odgrywać w japońskim społeczeństwie – utrzymywać bli-
ski kontakt z jak największą liczbą obywateli. W 1993 roku ożenił się z dy-

36  M. Szmidt, Rok 2019 początkiem nowej ery w dziejach Japonii? Abdykacja cesarza 
Akihito i jej konsekwencje, „Azja–Pacyfi k” 2017, nr 20, s. 113 i nast.

37  Tamże, s. 125 i nast. 
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plomatką Masako Owadą38, ma z nią córkę Aiko (ur. 2001) i syna Hisahito 
(ur. 2006).

Naruhito pomagał ojcu przy celebrowaniu świąt cesarskich w świątyniach 
na terenie Pałacu Cesarskiego. Cała rodzina cesarska gra w rodzinnej orkie-
strze cesarskiej; Akihito na wiolonczeli, jego żona na fortepianie i harfi e, a syn 
Naruhito na altówce. W 2019 roku rząd Japonii ogłosił, że era panowania no-
wego cesarza została nazwana Reiwa („piękna harmonia”).

Monarcha jest człowiekiem spokojnym i poważnym. Używa pięknego ję-
zyka bez slangu młodzieżowego i modnych kolokwializmów. Cesarz dziś jest 
symbolem łączącym tradycję z nowoczesnym poglądem na społeczeństwo 
japońskie i rodzinę cesarską, co świetnie oddaje hasło związane z jego erą 
panowania – „Piękna harmonia”.

Zakończenie
Droga do władzy opisanych wyżej cesarzy była podobna. Wszyscy oni po-

chodzą z dynastii Yamato, przy czym dziedziczenie tronu cesarskiego odbywa 
się tylko w linii męskiej. Przyszli cesarze byli wychowani zgodnie z surową 
konfucjańską regułą, z jednym wyjątkiem – ostatni, panujący cesarz był wy-
chowany przez rodziców. W przypadku cesarzy Hirohito, Akihito i Naruhi-
to podkreśla się silną więź rodzinną oraz wzorowe wypełnianie przez stronę 
męską obowiązków rodzinnych. Przykładem jest rodzinna orkiestra cesarska, 
w której uczestniczą były cesarz Akihito, jego małżonka i syn Naruhito.

Wszyscy poza jednym wyjątkiem (chorobliwy Taishō) zdobyli wyższe 
wykształcenie. Naruhito po ukończeniu szkoły wyższej w Japonii był na dwu-
letnim stażu naukowym w Kolegium Mertona. Wszyscy cesarze uczyli się 
w elitarnym zespole szkół Gakushuin – od szkoły podstawowej przez średnią 
do wyższej (oprócz Taishō). Jak widać, byli odpowiednio przygotowani od 
strony wykształcenia do pełnienia obowiązków cesarskich.

Cesarz Meiji miał osobowość podwójną, z jednej strony na zewnątrz – no-
woczesnego władcy, modernizatora Japonii, a z drugiej – konserwatywnego 
cesarza szanującego tradycyjne normy rodzinne obowiązujące potomka daw-
nych cesarzy z Kioto. Osobowość cesarza Taishō jest trudna do określenia 
z powodu jego choroby, która całkowicie wypaczyła jego charakter. Osobo-
wość cesarza Hirohito była kontrowersyjna. Z jednej strony był osobą spokoj-
ną, ale z drugiej potrafi ł być konsekwentny, gdy czuł, że ma rację (kapitulacja, 
incydent 26 lutego). Niemniej jednak w okresie wojennym zachowywał się 
pasywnie, o co wielu Japończyków, jak i badaczy ma o to do niego pretensje, 

38  Kim jest Naruhito? Poznaj 126. cesarza Kraju Kwitnącej Wiśni, https://plejada.pl/
newsy/naruhito-jak-zyje-cesarz-japonii-jego-zona-to-japonska-ksiezna-diana/qs61l6h [dostęp: 
30.04.2021].
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np. nigdy nie przeprosił ofi ar wojny za agresywne działania wojenne armii 
i fl oty japońskiej. Inaczej pod tym względem zachował się jego syn Akihito, 
który takie przeprosiny wygłosił. Akihito i jego syn Naruhito to osobowości 
spokojne. Obaj obalili wielowiekową tradycję rodzinną, wybierając za mał-
żonki osoby spoza arystokratycznych rodów japońskich.

Cesarz Meiji mimo zachowania konserwatywnych nawyków, pod wpły-
wem swoich doradców (genro) potrafi ł się dostosować do wizerunku moder-
nizatora państwa.

Panowanie jego wnuka Hirohito można podzielić na trzy różne okresy. 
Pierwszy do 1936 roku to umiarkowana aktywność, raczej spokojna, ale gdy 
trzeba było, potrafi ł się przeciwstawić. Drugi to okres wojenny. Hirohito ak-
ceptował wszelkie działania władzy wojskowej, tworząc wizerunek pasyw-
nego cesarza. W trzecim okresie powojennym jego pokojowe nastawienie 
współgrało z uprawnieniami cesarskimi zgodnymi z konstytucją z 1946 roku, 
która zabraniała cesarzowi politycznych działań. Za to doskonale się odnalazł 
w zakulisowych działaniach na polu dyplomacji oraz komunikacji zarówno 
z dowódcą okupowanej Japonii MacArthurem, jak i ze społeczeństwem. Dało 
to Japonii możliwość szybkiego awansu gospodarczego. Spokojne charaktery 
dwóch ostatnich cesarzy świetnie wpisały się w okres, gdy Japonia stawała się 
zamożnym państwem gospodarczym, w którym cenione są spokój i kultywo-
wanie tradycji kulturowych kraju.

Gdy osobowość cesarza współgra z sytuacją polityczną (dwaj ostatni cesa-
rze), wtedy jest najlepszy okres panowania zarówno dla kraju, jak i społeczeń-
stwa. Gdy osobowość ta nie współgra z sytuacją polityczną (Meiji – konser-
watywna), ale stworzony wizerunek przywódcy jest dostosowany do potrzeb 
rozwoju kraju i odpowiednio postrzegany przez społeczeństwo, wtedy też 
jest dobry okres dla państwa i społeczeństwa. Najgorzej jest, gdy osobowość 
przywódcy jest nieadekwatna do sytuacji politycznej. Tak było w przypadku 
Hirohito. Jego spokój w sytuacji wojennej był „mało użyteczny”, gdyż cesarz 
został zdominowany przez grupy wojskowe realizujące swoje cele kosztem 
państwa i społeczeństwa.
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Социоструктурные 
детерминанты экстремизма: 
понятие, социокультурные 
основания и тенденции 
развития

Введение

O днoй из глобальных проблем, угрожающих современности, совер-
шенно обоснованно считают экстремизм и крайнее его проявление 

– терроризм. Выработка основных механизмов противодействия экстре-
мизму и терроризму прямо диктует принцип единства действий в профи-
лактике, необходимость более углубленной и основательной связи меж-
ду властью и гражданскими институтами, между властью и религией. 

Очевидно, основную ответственность за национальную безопасность, 
как чрезвычайно сложной многоуровневой функциональной системы, 
в которой непрерывно происходят процессы взаимодействия и противо-
борства жизненно важных интересов личности, общества, государства с 
угрозами этим интересам, как внутренними, так и внешними, несут ор-
ганы государственной власти. В решении этой сложной задачи имеются 
много функциональных опор, где одними из самых значимых, являются 
гражданские институты. Поэтому важно установить консенсусные фор-
мы политических взаимоотношений между гражданскими институтами, 
демократическими институтами власти и религиозными структурами. 
В данном случае, политический консенсус нами мыслиться не как ста-
тичная структура, а всякий раз возобновляющаяся и диалектически об-
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новляющаяся система выработки согласованного интереса взаимодейс-
твующих сторон, выраженного затем в конструктивном политическом 
решении, корреспондирующего интересам тех, на кого распространяет-
ся это решение. 

Кратко об истории возникновения экстремизма
Тематические парадигмы научных разделов об экстремизме и тер-

роризме многоаспектны: экстремизм и общество, экстремизм и СМИ, 
терроризм и молодежь, терроризм и религия, экстремизм и идеология, 
экстремизм и национальная безопасность страны и мн.др. Без сомнения, 
комплексное, исследовательское решение этих парадигмальных тем мо-
жет способствовать совершенствованию общественной, государствен-
ной, гражданской и иных типов деятельности.

Если сделать некий ретро анализ истории возникновения экстремиз-
ма, то выясняется, что экстремизм, как некий деструктивный феномен 
проявился еще в I веке н.э. в Римской империи. Действующая в то время 
в Иудее агрессивная еврейская секта, „сикарии” (от лат. sica – кинжал), 
славилась своими экстремистскими делами. Эта секта занималась лик-
видацией еврейскoй элиты, которая сотрудничала с римлянами. 

Свое идеологическое обоснование экстремизм получил гораздо поз-
днее - в XIX веке, в трудах Карла Гейнцена (1809–1880) – немецкого 
публициста, руководителя баденской революции, довольно смелого 
агитатора и сторонника радикального преобразования Европы. Он счи-
тал, что: „запрет убийства неприменим в политической борьбе и что 
фактическая ликвидация сотен и тысяч людей может быть оправдана, 
исходя из высших интересов человечества”1. Благодаря своим крайне 
радикальным взглядам Гейнцен стал одним из авторов широко извест-
ной в Европе теории „философии бомбы” суть которой заключается в 
опровержении морального запрета на многократные убийства в поли-
тической борьбе.

История экстремизма продолжалась в „теории разрушения”, одного 
из основателей движения социального анархизма Михаила Александро-
вича Бакунина (1914-1876). Смысл его теории заключался в следующем 
– революционеры – особые люди, отличающиеся невероятной стойкос-
тью, умеющие во имя своих целей преодолевать в себе жалость по отно-
шению к бедствующим. „Теория разрушения” была усилена практикой 
доктрины «пропаганды действием», выдвинутой анархистами в 70-е 
годы XIX века. Парадигмальной мыслью этой доктрины был отказ от 

1  М.Е. Болтунов, АЛЬФА – смерть террору. „Философия бомбы”, https://biography.
wikireading.ru/127889 [dostęp: 10.11.2020].
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разговоров, уговоров в пользу перехода к активным действиям, а именно 
к террору. А это, по мнению теоретиков анархизма, могло побудить мас-
сы активнее обращаться с требованиями к правительству и тем самым 
заставить его пойти на поводу у террористов. Анархисты исходили из 
того, что порядок может возникнуть только из хаоса, а основа идеаль-
ного строя общества зиждется на абсолютной свободе личности. Обра-
зовать хаос невозможно при существовании государственного порядка, 
т.е. государство мешает установлению нового порядка и потому должно 
быть уничтожено. 

Из этих же позиций исходил и русский революционер-анархист Петр 
Кропоткин (1842–1921). По его мнению, анархизм: „постоянное воз-
буждение с помощью слова устного и письменного, ножа, винтовки и 
динамита”2. Хотя, в конце жизни, в книге „Этика”, он изложил свои но-
вые соображения о необходимости длительной этической самоподготов-
ки общества, прежде чем делать анархические преобразования. Он был 
убежден, что люди сами творят свою историю, отсюда призывы Кро-
поткина активно участвовать в революционной борьбе. Надо делать все, 
чтобы приближать счастье человечества. Такой деятельный гуманизм и 
неизбывный оптимизм – отличительные черты кропоткинского анархиз-
ма. Его философская теория прежде всего – это этика, а анархия – это 
гуманизм.

К концу ХIХ века особая роль в пропаганде терроризма и экстремиз-
ма в Европе и США принадлежит немецко-американскому анархисту 
Иоганну Мосту (1846–1906), который продвигал революционную стра-
тегию „пропаганды действием”. В своей широко известной брошюре, 
опубликованной в 1885 году „Наука о войне за независимость”, практи-
ческому руководству по изготовлению бомб, за которое получил прозви-
ще „Динамост”, он проповедовал: „Существующая система будет самым 
быстрым и радикальным образом свергнута путем уничтожения ее сто-
ронников. Следовательно, необходимо начать массовые убийства врагов 
народа”3. 

Понятие и признаки экстремизма
На законодательном уровне до сих пор спорным остается вопрос пра-

вильного определения экстремизма, как деструктивного общественного 
явления. Хотя многие исследователи, стремящиеся дать полный и де-
тальный научный анализ человеческого общества и человеческой при-

2  А.И. Фурсов, Исторические корни терроризма, https://history.wikireading.ru/387465 
[dostęp: 10.11.2020].

3  Иоганн Мост, https://ru.qaz.wiki/wiki/Johann_Most [dostęp: 7.02.2021].
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роды, старались определить корни социальных проблем вызывающих 
к осуществлению насильственных акций и возбуждающих ненависть и 
вражду, однако же, окончательного ответа на эти вопросы до сих пор 
нет.  

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы Об угрозе для 
демократии со стороны экстремистских партий и движений в Европе 
от 29.09.2003 г. содержит следующее определение: „Экстремизм – фор-
ма политической деятельности, косвенно или явно отрицающая при-
нципы парламентаризма и демократии, основанная на практике и идео-
логии нетерпимости, ксенофобии, отчуждения, ультранационализма и 
антисемитизма”4.

В п. 3 ч. 1 ст. 1 Шанхайской Конвенции о борьбе с терроризмом, се-
паратизмом и экстремизмом от 15.06.2001 г. (ратифицирована в России в 
2003 г.) приведено такое определение: „Экстремизм – это любое деяние, 
которое направлено на захват власти или удержание власти, изменение 
конституционного строя, посягательство на социальную безопасность 
насильственным способом, в том числе формирование незаконных воо-
руженных отрядов или принятие участия в их сборах”5.

В правовом поле России экстремизму посвящен Федеральный закон 
О противодействии экстремистской деятельности от 25 июля 2002 г. 
В соответствии со ст. 1 данного закона к экстремизму относят:

– насильственное изменение основ конституционного строя и (или) 
нарушение территориальной целостности России, за исключением 
делимитации, демаркации, редемаркации Государственной грани-
цы России с сопредельными государствами;

– террористическую деятельность и оправдание терроризма публич-
но;

– возбуждение расовой, социальной, религиозной или национальной 
розни;

– воспрепятствование осуществлению гражданами их избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны 
голосования, соединенные с насилием либо угрозой его примене-
ния.

Необходимо отметить, что в соответствии с поправкой к закону О про-
тиводействии экстремистской деятельности принятой 23 ноября 2015 г., 

4  Об угрозе для демократии со стороны экстремистских партий и движений в Ев-
ропе: резолюция, 29 сент. 2003г., nr 1344, https://www.coe.int/t/r/parliamentary_ assembly/
[russian_documents]/[2003]/ [dostęp: 4.10.2020].

5  Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом: 
конвенция, 15 июня 2001 г., „Бюллетень международных договоров” 2004, nr 1.
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„Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут 
быть признаны экстремистскими материалами”6.

Анализируя феномен экстремизма, профессор кафедры общетеорети-
ческих правовых дисциплин Северо-Кавказского филиала Российского 
государственного университета правосудия (г. Краснодар) Борис Констан-
тинович Мартыненко дает обобщенное определение экстремизму и обоз-
начает наиболее существенные признаки этого феномена: „В современной 
научной литературе экстремизм в его широком значении определяется как 
идеология, предусматривающая принудительное распространение ее при-
нципов, нетерпимость к оппонентам и насильственное их подавление”7. 

Далее он делает акцент на следующих признаках экстремизма: 
– „отрицание инакомыслия и нетерпимость к сторонникам иных взгля-

дов (политических, экономических, конфессиональных и др.);
– попытки идеологического обоснования применения насилия по 

отношению не только к активным противникам, но и к любым ли-
цам, не разделяющим убеждения экстремистов;

– апелляция к каким-либо известным идеологическим или религиоз-
ным учениям, претензии на их «истинное» толкование или «углуб-
ление» и в то же время фактическое отрицание многих основных 
положений этих учений;

– доминирование эмоциональных способов воздействия в процессе 
пропаганды экстремистских идей, обращение к чувствам и пред-
рассудкам людей, а не к их разуму;

– создание харизматического образа лидеров экстремистских дви-
жений, стремление представить их непогрешимыми, а все их рас-
поряжения - не подлежащими обсуждению”8.

Помимо того, что эти признаки уже утвердились в онтологии экстре-
мизма, они в настоящем функционируют в тесном взаимодействии между 
собой, легко перетекают друг в друга и внутренне взаимообусловлены. 
Большинство из них универсальны, т.е. присущи любому экстремистско-
му движению: от религиозных сект до профашистских организаций. 

В Федеральном законе О противодействии экстремистской деятель-
ности от 31 июля 2020 г. дается более четкое и ясное, определение экс-
тремизма: 

6  Российская Федерация. Законы. О противодействии экстремистской 
деятельности: федеральный закон, 25 июля 2002 г., № 114-ФЗ, [w:] Российская Федерация. 
Законы. Собрание законодательства Российской Федерации 2002, nr 30, art. 3031.

7  Б.К. Мартыненко, Политический терроризм: Понятие, признаки, классификация, 
„Северо-Кавказский юридический вестник” 1999, nr 7, s. 66.

8  Tamże, s. 70.
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– во-первых, „экстремизм – это экстремистская деятельность”; 
– во-вторых, „экстремизм – насильственное изменение основ конс-

титуционного строя и (или) нарушение территориальной целост-
ности Российской Федерации (в том числе отчуждение части тер-
ритории Российской Федерации), за исключением делимитации, 
демаркации, редемаркации Государственной границы Российской 
Федерации с сопредельными государствами”9. 

В своей книге Фюрер в законе, советский и российский литератор и 
историк Лев Алекса́ндрович Безыме́нский пишет: „На наш взгляд, пред-
ставляется продуктивным рассматривать экстремизм как философскую 
и социологическую категорию. В каком-то смысле, как своеобразное со-
стояние сознания, мироощущение человека или общности, экстремизм 
в той или иной форме присутствует в каждом из нас. Он сопровождает 
наше общество всю жизнь, и в определенной мере история человечества 
и его будущее без него немыслимы. Экстремизм не просто стоит в ряду 
с запредельными, находящимися за гранью нормы феноменами, которые 
не только паразитичны, но и неизбежны; он лежит в их основе и прояв-
ляет себя в идеологии, политике, экономике и других сферах”10.

 Чтобы решить проблему экстремизма и терроризма, необходимо сна-
чала понять природу этих явлений, как негативных порождений чело-
веческой деятельности, природу человека, его предрасположенность к 
подчинению власти других людей и групп, его неодолимую потребность 
принадлежать к какой-либо нации и, в особенности, принять соответс-
твующую религию и мн. др. Как нигде, здесь необходимо вспомнить 
формулу, великого рационалиста Рене Декарта: определяйте значение 
слов, и вы избавите мир от половины заблуждений. 

Хотя современное общество считает себя цивилизованным и разум-
ным, однако же человечеству присуще варварство, жестокость, агрес-
сивность, стремление к распространению идей национализма, нацизма, 
расового превосходства и т.д., благодаря которым экстремизм, в той или 
иной мере, прочно укоренился почти во все сферы жизни общества и го-
сударства. Однако решающим фактором распространения экстремизма 
является все-таки идеология. 

Безапелляционная убежденность в правоте собственных мыслей, 
поступков толкает экстремистов на совершение самых изощренных пре-

9  Федеральный закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности 
(с изменениями на 31 июля 2020 года)», http://docs.cntd.ru/document/901823502 [dostęp: 
6.10.2020].

10  Л.А. Безыменский, Фюрер в законе: [О борьбе с политическим экстремизмом и 
фашизмом в России], „Новое время” 2009, nr 7, s.18.



475

Социоструктурные детерминанты экстремизма: понятие, социокультурные основания…

ступлений, которые в обычных условиях трудно подаются объяснению. 
Характерно, что они не ценят человеческую жизнь не только других, но 
и свою, в корне отвергая саму ценность человеческой жизни. 

Бывший заместитель Генерального прокурора России, доктор юри-
дических наук Сергей Николаевич Фридинский, так толкует причины 
возникновения экстремизма в человеческом сообществе: „Обострение 
социальной напряженности в стране, криминализация многих сфер жиз-
недеятельности, снижение уровня занятости населения и другие крими-
нализирующие общество факторы оказывают влияние на рост преступ-
лений экстремистской направленности”11. Далее С.Н. Фридинский дает, 
с одобрением принятoe экспертами, определение экстремизма: „под экс-
тремизмом следует понимать социальное системное явление, в рамках 
которого объединенные на основе общих политических, идеологических, 
национальных, религиозных, расовых, социальных, экологических, эко-
номических взглядов и убеждений представители последних совершают, 
движимые экстремистскими побуждениями, противоправные действия, 
направленные на насильственное распространение таких взглядов и ис-
коренение взглядов, отличных от отстаиваемых ими”12.

Как видим, в научной литературе, существует большое количество 
подходов к определению понятия „экстремизм”, и каждый обладает сво-
ими достоинствами и недостатками. Это значит, проблема адекватного 
определения понятия „экстремизм” обусловлена множеством факто-
ров, которые могут существенно отличаться в зависимости от социаль-
но-культурного обустройства тоги или иного конкретного государства. 
Среди основных факторов можно выделить: политическую и правовую 
систему, исторические и культурные особенности, традиции народа или 
народов, проживающих в данном государстве, господствующую рели-
гию и т.д.

В современном мире интеллектуальное восприятие экстремизма 
приобретает новые мировоззренческие особенности. В мире все очень 
быстро и кардинально меняется. Мировой социум все чаще сотрясают 
сложные социальные трансформации, связанные со стремительно над-
вигающейся глобализацией. Это создает немалые сложности в изучении 
и осмыслении феномена экстремизма в мировом социуме. К тому же эти 
трансформации далеко не всегда на пользу человечеству.

11  С.Н. Фридинский, Некоторые проблемы противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации, „Право и безопасность” 2006, nr 1–2, s. 70.

12  С.Н. Фридинский, Противодействие экстремистской деятельности (экстремиз-
му) в России: социально-правовое и криминологическое исследование, autoreferat rozpra-
wy habilitacyjnej, 2011. 
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Экстремизм в современной России
В России сегодняшнего дня функционируют едва ли не все формы экс-

тремизма. Но доминирует политический экстремизм, который обнаружи-
вается в массовом выходе политической жизни из правовых норм, прежде 
всего в виде этнически консолидированных и вооруженных националисти-
ческих и шовинистических движений, в особенности в молодежной среде. 

Это вызывает сильную обеспокоенность во властных структурах госу-
дарства. В связи с этим, 29 мая 2020 г. Президентом РФ В. Путиным была 
утверждена новая редакция Стратегии противодействия экстремизму 
до 2025 года, с более детальными уточнениями основополагающих по-
нятий, таких как: „идеология экстремизма”, „проявления экстремизма”, 
„субъекты противодействия экстремизму”, „противодействие экстре-
мизму” и „радикализм”. В новом изложении эти определения уточнены, 
развернуты. К вышеобозначенным понятиям добавлено понятие „идео-
логия насилия”. 

Противодействие правонарушениям экстремистской направленности 
представляет специфическую сферу правоохранительной деятельности, 
поскольку такие правонарушения имеют „идейно-мировоззренческую” 
мотивацию – ненависть и вражду к представителям иных этноконфесси-
ональных и социальных групп13. 

Это намного облегчает исследователям задачу изучения феномена 
экстремизма и дает определенные возможности понять необходимость 
исследования феномена экстремизма не только как данность, окружаю-
щую нас, но и предвидеть ее дальнейшее бытие в обществе. 

Не только в отечественной научно-исследовательской литературе, но 
и в зарубежной научной литературе часто акцент делают на трех формах 
экстремизма: политический, национальный и религиозный. Подобное раз-
деление экстремистских проявлений по политическому, национальному и 
религиозному признакам, которое присутствует в большинстве научных 
работ, является условным, поскольку все факторы, влияющие на какое-
либо социальное явление, находятся в тесном взаимодействии и взаимно 
влияют друг на друга. Поэтому и выделенные формы экстремизма, как 
правило, никогда в действительности не выступают в „чистом” виде14.

Понятие „политический экстремизм” относится к числу сложных об-
щественных феноменов, интегрирующих в себе множество противоре-
чивых аспектов, при осмыслении которых неизбежно возникают диамет-

13  Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму, https://www.
sova-center.ru/misuse/news/lawmaking/2020/05/d42475/ [dostęp: 6.10.2020]. 

14  А. Верховский, А. Папп, В. Прибыловский, Политический экстремизм в России, 
Москва 1999, s. 14–21.
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рально противоположные мнения. Даже среди представителей правового 
поля, пока нет единства взглядов в отношения тех логических операций, 
раскрывающих смысл понятия „политический экстремизм” посредством 
описания существенных и отличительных ее признаков.

Дагестанский исследователь, много лет занимавшийся проблемами 
политического экстремизма, научный сотрудник Регионального центра 
этнополитических исследований Дагестанского научного центра РАН, 
Кафлан Муслимович Ханбабаев многократно обращал внимание на 
сложность в раскрытии этого понятия и представлял этому свое объясне-
ние. Он писал: „Исследователи отмечают большие трудности, связанные 
с выработкой адекватного теоретического определения политического 
экстремизма. Это объясняется:

– во-первых, сложностью самого феномена: исторической значи-
мостью и многочисленностью вариантов комбинаций по линии 
субъект — объект; 

– во-вторых, идеологической насыщенностью. Не секрет, что анализ 
любого сколько-нибудь значимого политического явления исследо-
вателям в большей мере определяется его идейно-политическими 
и социально-философскими установками и предпочтениями, так 
что всякий исследователь не может быть полностью свободным от 
определенной тенденциозности и идейно-политической ангажиро-
ванности в трактовке важнейших политических реалий;

– в-третьих, релятивностью, возможностью инверсии понятия «по-
литический экстремизм»;

– в-четвертых, присутствием нравственного критерия, морального 
компонента”15. 

Для полноты понимания сути феномена политического экстремизма, 
ее определение можно раскрыть в двух видах: в узком и широком. В пер-
вом случае политический экстремизм это незаконная деятельность по-
литических организаций, должностных лиц и рядовых граждан, направ-
ленная на насильственное изменение существующего государственного 
строя и на разжигание межнациональной, межрасовой и социальной 
розни. Для политического экстремизма в таком понимании характерны 
три основных момента: нелегитимная политическая деятельность, пре-
жде всего незаконное насилие; крайние формы национализма, расизма 
или социально-классового антагонизма; простота и общедоступность 
идеологии. А во втором случае политический экстремизм это привер-

15  К.М. Ханбабаев, Сущность политического экстремизма и терроризма, https://bv.mos.
ru/safety-and-security/antiterroristicheskaia-safety/detail/1686005.html [dostęp: 6.10.2020].
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женность к крайним мерам, действиям, взглядам, решениям, стремление 
политических субъектов к утверждению чего-либо нового. 

В нашем исследовании за основу взято следующее определение, до-
вольно широко распространенное в среде зарубежных и отечественных 
экспертов: „Политический экстремизм — исторически и социально обус-
ловленное явление, его появление и воспроизводство вызвано совокуп-
ностью объективных и субъективных причин социального, экономичес-
кого, национального, идеологического, психологического характера”16. 

Применительно к российскому обществу, в котором разложение со-
ветской системы ценностей опустошающе повлияло на судьбы многих 
людей, наиболее существенными называются такие причины, как распад 
единого государства и усиление сепаратизма и национализма; глубокий 
системный кризис, охвативший все сферы жизни, и как следствие — ухуд-
шение общего экономического положения общества, усиление угрозы 
нравственному здоровью, увеличение вредного воздействия коррупции 
на общество и бизнес человека, нарастание социального напряжения в 
обществе; борьба за власть политических партий и движений; пессимис-
тические и нигилистические умонастроения общества и мн.др. 

Быстрое крушение СССР и последовавший за этим ряд торопливых и 
неудачных реформ в общественной жизни внесли совершенно непредви-
денные напряжения в сущность межэтнических отношений. Во-первых, 
появилась возможность поиска и утверждения многими народами своей 
идентичности, возрождения и формирования своих национально-куль-
турных особенностей.

Во-вторых, этнополитические процессы, как комплекс многоплано-
вых связей и взаимодействий, зачастую стали развиваться в национа-
листическом русле, а возникшие национальные движения принимали в 
некоторых случаях конфликтные, экстремистские формы. Как известно, 
национальный экстремизм основывается на разжигании межнациональ-
ной, межэтнической ненависти и вражды, особенно остро проявляясь в 
региональных войнах и конфликтах, актах геноцида. Этот вид экстремиз-
ма исходит с позиций защиты „своей нации”, ее экономических интере-
сов, политических прав, языка и культурных ценностей в ущерб предста-
вителям других национальностей, находящихся на этой же территории.

Для поликультурной, полиэтничной и поликонфессиональной России, 
особо деструктивными проявлениями являются национальный экстре-
мизм, этнический негативизм и другие формы экстремизма. Они вносят 
раскол в российское общество и нарушают межэтническое, межконфес-
сиональное и гражданское согласие. 

16  Понятие экстремизма и основные положения, https://textarchive.ru/c-1985580-pall.
html [dostęp: 5.10.2020].



479

Социоструктурные детерминанты экстремизма: понятие, социокультурные основания…

Однозначно, национализм, прикрытый флагом патриотизма – это эф-
фективное средство достижения своих амбициозных целей политиков, 
манипуляторов общественным мнением. Многие недобросовестные по-
литики в период социальных и экономических кризисов, нестабильнос-
ти пытаются играть на этнической памяти, эксплуатируя примеры не-
справедливого отношения к этим народам, побуждая их, „восстановить 
справедливость” по отношению к этой группе населения.

Общая характеристика содержания экстремизма 
в молодежной среде

Начнем с того, что современная молодежь, в большинстве своем, 
так или иначе, подвержена политическому экстремизму и радикализму, 
особенно в свете последних событий в мире, например, происходящих 
в Сирии, на Украине. Сегодня, политический молодежный экстремизм 
приобретает международные масштабы и начинает выходит на более 
высокий уровень - глобальный. Как известно, молодежь – это наиболее 
активная, мобильная, динамичная часть населения, свободная от всяких 
стереотипов и предрассудков. В силу этих и других качеств молодежь 
является наиболее восприимчивой к радикально-националистическим и 
ксенофобским идеям и настроениям прослойкой общества. В свое время 
на это обращал внимание и бывший глава республики Дагестан Рамазан 
Гаджимурадович Абдулатипов, „Молодежь – это категория, которая в 
силу различных присущих ей социально-психологических, физиологи-
ческих, демографических и иных особенностей наиболее восприимчива 
к воздействию идеологии экстремизма и терроризма, поэтому вдохнови-
тели и организаторы террора именно на молодых людей делают ставку 
в своих усилиях по расширению круга единомышленников, сторонников 
и пособников”17. 

Бесспорно, молодежь – главный боевой инструмент в руках экстре-
мистов и террористов, потому что едва ли можно обнаружить такую уяз-
вимую искренность, пыл, жажду действия и обязательства отдать жизнь 
или пойти на смерть ради чистой идеи, как среди молодых людей. Их 
неокрепшие умы более подвержены идеологической обработке и пропа-
ганде, они остро реагируют на социальные несправедливости, и это при-
влекает к ним внимание деструктивных сил всего мира.

Если давать оценку социокультурной среде России, особенно моло-
дежной сфере, то сегодня она характеризуется неустойчивостью во всех 

17  Р. Абдулатипов, Дагестан: Мобилизация власти и общества на противодействие 
идеологии терроризма, Махачкала 2015, s. 5.
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общественных сегментах. Произошла дискредитация многих духовно-
нравственных норм, трансформировались ценностные ориентации, зна-
чительно углубилась поляризация общества на богатых и бедных и все 
это болезненно сказалось, в первую очередь, на молодежи, стимулируя 
рост неуважения к закону, праву. Ослабление института семьи и рост не-
гативной информации в СМИ сопровождается ослаблением доверия к 
государству, гражданским институтам, поисками других альтернативных 
псевдоисточников. Молодежный экстремизм отличается от взрослого 
меньшей организованностью, стихийностью. При этом непосредственное 
отношение к его деятельности могут иметь взрослые, которым молодежь 
своим противоправным поведением зачастую стремится подражать.

Цели и задачи экстремизма в молодежной среде имеют базовое значе-
ние для характеристики этого явления, играют важную роль как в фор-
мировании, так и развитии его. Они отражают интересы различных субъ-
ектов общественных отношений, использующих для реализации своих 
планов экстремистские методы, моделируют результаты экстремистской 
деятельности и пути их достижения, определяют выбор объектов экстре-
мистского воздействия, способы их реализации и необходимые для этого 
силы и средства.

Тут особо следует остановиться на общей психологической атмосфе-
ре среды, в которой проживает молодежь. Есть много запретов, о кото-
рых должны знать взрослые, работающие с молодежью. В работе с моло-
дежью в условиях террористической активности нельзя обманывать ни 
себя, ни молодежь, ни народ, ни террористов. На этом фронте показуха, 
популизм, двойные стандарты, ложь – предвестники беды и поражения. 
Нельзя также пытаться переложить вину за обстановку в стране, рес-
публике, городе, районе на школу, учителей, родителей, мечеть, церковь. 
Если власть и даст молодежи и обществу хлеба и зрелищ, все это не оста-
новит работу деструктивных сил. Таковы принципы террористического 
движения. Им не позволят остановиться. У них нет права на переговоры, 
нет никаких прав, кроме права убивать. Они от них отказались в угоду 
своим мифологизированным представлениям о мире жестоких людей, 
справедливости, аде, рае, власти и народе. 

В рамках организационной работы в России многие ВУЗы, школы, 
органы управления сферой образования разрабатывают особые планы 
по профилактике экстремизма, формируют рабочие группы, организуют 
профилактические мероприятия, лекции. Такая плодотворная работа ве-
дется и в студенческих национальных землячествах, функционирующих 
при многих вузах РФ.

В последние годы статьи Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ) по части ответственности за экстремизм стали использоваться 
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чаще и шире (особенно по ч. 1 ст. 282 УК РФ). Тем не менее, официаль-
ная статистика Верховного Суда Российской Федерации свидетельствует 
о том, что в последнее десятилетие возросло количество преступлений 
экстремистской направленности18.

Достаточно тревожной и актуальной по сегодняшний день, являет-
ся следующая информация: „По данным МВД России на учете органов 
внутренних дел состоит 302 неформальных молодежных объединения, 
50 из которых представляют наибольшую общественную опасность. 
Кроме того, анализ статистических данных показывает, что из 428 лиц, 
привлекавшихся к уголовной ответственности, в 2009 году за соверше-
ние преступлений экстремистской направленности – 344 (более 80 про-
центов) молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, 112 из них – несовер-
шеннолетние. В составе организованной группы совершено 121 такое 
преступление, 5 преступлений совершены преступным сообществом 
(организацией). В первом полугодии 2010 года расследовано 362 пре-
ступления экстремистской направленности, из которых – 120 совершены 
в составе организованной группы, а 19 – преступным сообществом (ор-
ганизацией). Выявлено 245 лиц, их совершивших, из них – 171 в возрас-
те от 14 до 29 лет, в том числе – 52 несовершеннолетних. В последние 
годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые 
вовлекают в свою деятельность молодых людей. По экспертным оцен-
кам, в среднем 80 процентов участников организаций экстремистского 
характера составляют лица, возраст которых не превышает 30 лет”19. 

На основании этой справочной информации приходится соглашаться 
с теми экспертами, которые считают, что фундаментальными психоло-
гическими детерминантами формирования экстремистского сознания и 
поведения молодежи являются, в первую очередь, выраженная экстре-
мальность в сочетании с нравственным нигилизмом, нарушением базо-
вого чувства доверия к миру, ксенофобией и агрессивностью. Такая тен-
денция сохраняется и на сегодняшний день. 

Субъекты экстремизма и их деятельность
Общеизвестно, что субъектом экстремизма в молодежной среде может 

быть человек, группа людей, организация. Как и в любой другой соци-
альной среде, внутри молодежной сферы субъекты экстремизма это ор-

18  Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, http://cdep.
ru/index.php? id=79&item=4894 [dostęp: 7.10.2020].

19  Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму 
в молодежной среде (разработаны Минспорттуризмом России совместно с МВД России 
и ФСБ России), www.childpsy.ru/lib/articles/id/24789.php [dostęp: 6.10.2020].
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ганизации, которые используют разнообразные формы и методы терро-
ристических актов. Чаще всего каждая организация берет за основу своей 
деятельности одну форму или один метод экстремистской деятельности. 

Различаются субъекты экстремизма и своей организацией: высоко-
организованные, низкоорганизованные и стихийно возникшие группы. 
В высокоорганизованных группах деятельность группы характеризует-
ся системностью, длительностью существования, четкой дисциплиной и 
организацией. В низкоорганизованных группах работа бессистемна, мало 
организована, период функционирования не продолжительный. В стихий-
ных группах нет конкретного плана работы, деятельность экстремистов 
привязана к той или иной стихийно возникшей ситуации. Чаще всего ра-
бота экстремистов привязана к целям и задачам субъектов. Они являются 
путеводными нитями для успешной текущей работы каждой структуры 
субъекта. Задачи работы субъектов определяют последовательность дейс-
твий экстремистов, привязывают к обстановке, времени, географии.

Дадим общую характеристику целям и задачам экстремизма с точки 
зрения их значимости. С этой точки зрения молодежный, да и не только 
молодежный, экстремизм делится на два вида: стратегический и тактичес-
кий. Стратегические задачи экстремизма напрямую связаны с результатами 
действия, которые проявляются на финальном этапе. А результат связан с 
согласованными действиями многих структур субъекта, к нему приложены 
много сил, средств, усилий. Как правило, такие действия носят крупномас-
штабный характер. Подготовка к ним требует хорошей и долговременной 
работы, так как выработка определенной стратегии работы не одномомент-
ный акт, а результат слаженных действий многих структур субъекта. 

 Тактические задачи и цели экстремизма не столь масштабны, глубин-
ны и подготовлены, как в первом случае. Тактика работы этих субъектов 
ограничена местом, временем, количеством разнообразных средств, сил. 
Да и финальный результат не столь крупномасштабен и эффективен.

В качестве примера работы таких субъектов можно привести деятель-
ность по привлечению в свою организацию того или иного молодого 
человека или некую акцию протеста, организованную с целью решить 
какую-то определенную социальную проблему частного порядка. Для 
решения своих тактических задач, нередко субъекты экстремизма поль-
зуются ложными или завуалированными под правду обвинениями влас-
тей, правоохранительных органов и т.д.

Как известно, в любой деятельности устанавливаются определенные 
отношения, чаще всего это субъект-объектные, где субъектом является 
тот, кто эти отношения направляет, а объектом тот, кто вольно или не-
вольно эти отношения принимает. Объект экстремизма, то, на что направ-
лено деятельностное внимание субъектов экстремизма. В силу того, что 
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феномен экстремизма в социуме имеет многоаспектный, разнонаправ-
ленный характер возникает множество объектов, на которые направлено 
внимание разновидных субъектов экстремизма. И потому крайне трудно 
классифицировать эти объекты по какой-то схеме. И все же условно мы 
все объекты экстремисткой деятельности объединим в две группы.

В первую группу входят гражданские организации, общественные 
институты, конституция государства, территориальная целостность го-
сударства, его внешняя и внутренняя политика, нормальное функцио-
нирование государственных органов и легальных общественных орга-
низаций, общественно-политическая стабильность и др. Это именно те 
объекты, деятельность которых раздражает субъектов экстремизма, и по-
этому свои экстремистские усилия они направляют на ослабление рабо-
ты этих объектов и падение престижа их в глазах общественности. Чаще 
всего для этого используются нелегитимные действия. 

Во вторую группу объектов экстремистской деятельности входят: оп-
ределенные лица, группы людей, различные материальные объекты. Ко 
всем этим видам объектов применяются нелегитимные воздействия или 
опосредованно, или непосредственно. Это зависит от целей и задач, пос-
тавленных субъектами экстремизма. 

Здесь необходимо отметить, что все методы экстремизма имеют прину-
дительную, навязанную сущность, в которой моральная сторона или вооб-
ще отсутствует, или мало обозначена. Также мы отмечаем трудность ос-
мысления разнообразных методов экстремизма и так же трудность в клас-
сификации этих методов, по своим признакам, по целевым назначениям. 

Тем не менее работа в этом направлении экспертами ведется, и они 
предлагают выделить следующие группы методов: 

– сборно-организационного характера, 
– неявного, скрытого воздействия с применением насилия,
– ограниченного воздействия с открытым применением силового 

давления, 
– информационно-пропагандистского воздействия, с широким ис-

пользованием СМИ. 

В каждом случае метод распадается на более мелкие, пошаговые под-
методы облегчающие экстремистские деяния.

 Теперь мы остановимся на таком очень важном моменте в деятель-
ности субъектов экстремизма, без которой не может полноценно функ-
ционировать ни один субъект экстремизма. Это наличие сил и средств 
для реализации целей и задач субъектов экстремизма. Самым важным 
элементом экстремистской деятельности является сам человек – учас-
тник или группа людей – участники, осуществляющие экстремистскую 
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деятельность. От фанатичности, устремленности к решению своих за-
дач этих людей во многом зависит эффективность работы субъектов 
экстремизма. Если в своей работе эти группы оснащены еще и богатым 
арсеналом средств, предметов, устройств и могут продуктивно их ис-
пользовать, то нет сомнения, что результат будет гораздо трагичнее, чем 
предполагалось. А тенденция развития науки и техники, в современном 
мире, обуславливает многократное усиление деструктивного эффекта от 
действий субъектов экстремизма. 

Этими сущностными особенностями функционирования экстремизма 
озабочена вся мировая цивилизованная общественность. Вот, что пишет 
российский исследователь, специалист по проблемам образа жизни мо-
лодежи, профессор Анатолий Александрович Козлов по этому случаю: 
„Проблемы экстремизма в молодежной среде определяются не только его 
опасностью для общественного порядка, но и тем, что данное преступное 
явление имеет свойство перерастать в более серьезные преступления, та-
кие как терроризм, убийство, причинение тяжких телесных повреждений, 
массовые беспорядки. С учетом вышеизложенного, можно утверждать, что 
исследование проблемы группового экстремизма в молодежной среде в на-
стоящее время приобрело особенно значимый и неотложный характер20.

Мировая общественность признает тот факт, что молодежная среда 
более всего подвержена влиянию новых политических стратегий и тех-
нологий, оформленных под гуманитарным покрывалом так называемых, 
„бархатных”, „оранжевых” и др. революций.

Многие зарубежные и отечественные эксперты единодушны в том, что 
причины, порождающие экстремизм в различных вариантах, в молодежной 
среде можно разделить на внутренние и внешние. В единстве эти детерми-
нанты способствуют усилению накала экстремизма в молодежной среде. 

Исламский фундаментализм как один из 
факторов формирования экстремистской среды 
в современной России: на примере республик 
Северного Кавказа

Переходный характер современного российского общества, проис-
ходящий во всех областях жизни процесс освобождения от застойных 
пут и вместе с тем еще неразвитость становящихся капиталистических 
отношений, не могли не сказаться на особенностях культуры и религи-
озной мысли нашего времени. Да, история подтверждает, что ислам в 

20  А. Козлов, Молодежный экстремизм, Санкт-Петербург 2008, s. 76. 
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своей завершенной форме является как бы итогом различных влияний 
исторической эпохи, становления и развития его догматической, мораль-
но-правовой и сакральной обрядности. Более всего, история ислама как 
религии вплетена в историю народов арабского Востока, где его возник-
новение было вызвано коренными социально-экономическими переме-
нами, которые произошли в жизни арабских племен.

Исходя из такого понимания роли и значения ислама для общества, 
можно согласиться с тем, что в научном мире доминирующим тезисом 
является утверждение о том, что религиозный фактор является общим и 
центральным элементом в образе жизни мусульманских народов. Хотя 
в научной литературе даются разные характеристики этому феномену, 
однако в однонаправленном исследовании, на наш взгляд, невозможно 
охватить всю полноту этого понятия. Поэтому каждый исследователь 
рассматривает, как правило, преимущественно какой-либо аспект его 
формирования и функционирования, содержания и структуры. 

В свое время, русский философ, историк культуры, Михаил Михайлович 
Бахтин, по этому поводу заметил: „в гуманитарных науках – критерий здесь 
не точность, а глубина проникновения. Здесь познание направлено на «ин-
дивидуальное». А направленность на «индивидуальное», в свою очередь 
предполагает оригинальность и индивидуальность исследования. Но для 
того, чтобы творческая точка зрения была «убедительной и необходимой», 
а ее своеобразие не представлялось простым «капризом и произволом», 
она должна соотноситься с другими творческими точками зрения”21.

Итак, начнем с истории. В 90-х годах ХХ в. на Северном Кавказе были 
созданы и активно действовали ряд мусульманских благотворительных, 
просветительских, культурных, политических организаций. Такой ак-
тивности не наблюдалось ни в одном регионе России, с мусульманским 
населением. Во многом этому способствовалa уникальность региона. По 
утверждению известного польского исследователя профессора Тадеуша 
Бодио: „Уникальным случаем является здесь Северный Кавказ, где тра-
диция переплетается с современностью, этнополитика с этнократией и 
существуют специфические правила социальной стратификации, где со-
существуют различные конфессии, психологические профили этничес-
ких групп, элитаризм и эгалитаризм, унификационные и сепаратистские 
тенденции, различные региональные и геополитические интересы. В ре-
зультате на Кавказе фокусируются системные проблемы федеративного 
государства, в том числе те, которые связаны с функционированием по-
литических элит”22.

21  М. Бахтин, Философия науки. Хрестоматия, Москва 2005, s. 761.
22  Т. Бодио, Чем интересна проблема лидерства и элит на Северном Кавказе? Мож-

но ли говорить о польской школе кавказоведения? „Гуманитарий юга России” 2015, nr 1, s. 
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За эти же годы активизировалась деятельность таких исламских ор-
ганизаций, как Международная исламская организация „Спасение” 
(МИОС), „Беневоленс Интернешнл Фаундейшн” (БИФ), „Джамаат Ихья 
Ат-Турас Аль-Ислами”, „Лашкар Тайба”, „Аль-Хайрия”, „Аль-Хара-
мейн”, „Катар”, „Икраа”, „Ибрагим бен Ибрагим” и др., финансируемых 
и руководимых из Саудовской Аравии, Пакистана, Кувейта. Для них ха-
рактерны практически открытая пропаганда панисламистских идей объ-
единения всех мусульман региона для вытеснения России с Северного 
Кавказа, создания здесь исламского государства, за установление тесных 
связей Азербайджана и Северного Кавказа с такими мусульманскими 
странами, как Саудовская Аравия, Турция, Иран, Иордания, Пакистан. 

Одновременно на Северном Кавказе действовали такие организации, 
как Союз мусульман России (СМР – лидер Надир Хачилаев), движение 
„Нур” (сопредседатель Максуд Садиков), Исламская партия России (ИПР 
– лидер Магомед Раджабов), региональные партии – Исламская партия 
Дагестана (Суракат Асиятилов), ваххабитская всесоюзная Исламская 
партия возрождения (Ахмад-Кади Ахтаев, Багаутдин Магомедов), про-
ваххабитские – Исламский путь (Мовлади Удугов), Конгресс Исламская 
нация (Мовлади Удугов, Ариф Алиев), Конгресс народов Ичкерии и Да-
гестана (Шамиль Басаев) – в Чечне, Джамаатуль муслимин (Хасбулат 
Хасбулатов) – в Дагестане и др. 

В этот же период в мусульманской умме России, а точнее, в мусуль-
манской среде Северного Кавказа произошел новый раскол, похоже, за-
тмивший как традиционное противостояние суннитов и шиитов, так и 
деление на мазхабы. Значительно расширилась сеть ваххабитских орга-
низаций, стали создаваться ваххабитские исламские общины и инфор-
мационно пропагандистские центры, активизировалась деятельность ис-
ламских миссионеров. Последователи ваххабитского течения проникают 
во все сферы общества и вербуют в свои ряды сторонников, устанавлива-
ют связи с чиновниками, влиятельными предпринимателями, заменяют 
духовную элиту на новую, обученную в зарубежных исламских центрах 
и университетах. 

Таким образом, возрождающийся ислам все более активно стремиться 
утвердиться в роли не только регулятора духовной жизни и социальных 
отношений, но и политической идеологии. Это означало появление ра-
дикального ислама или исламского фундаментализма, как совокупности 
общественно-политических сил, выступающих за переустройство обще-
ства и государства на основе соответствующих принципов ислама (ша-

180; Материалы круглого стола. Элиты Северного Кавказа: опыт польско-российского 
сотрудничества, fi le:///D:/USER/Downloads/3279-Текст%20статьи-6059-1-10-20160119.
pdf [dostęp: 26.01.2021].
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риата). Традиционно исламский фундаментализм можно рассматривать 
как движение по очищению ислама от побочного влияния. 

Однако, в настоящее время исламский фундаментализм все больше 
трактуется как вмешательство религии в политику государств. Очевидно, 
что всякое активное воздействие религии на государство может неизбеж-
но привести к изменениям политического и социального строя, экономи-
ки, законодательства. Одной из главных особенностей ислама является 
его значительное влияние именно на правовой аспект в государстве, пос-
кольку ислам в себе содержит свод юридических и нравственных норм, 
называемый шариатом, который и был взят на вооружение современны-
ми исламскими фундаменталистами. 

Специфические особенности исламского 
фундаментализма на Северном Кавказе

Важной особенностью возрождающего ислама на Северном Кавказе, 
была совершенно очевидная неспособность постсоветской мусульман-
ской общины к адекватному восприятию исламского вероучения и му-
сульманской традиции в канонической форме. Отчетливо обнаружился 
явный отрыв канонического, т.е. опирающегося на Коран и шариат, ис-
лама от основной массы мусульман, обусловленный более чем полувеко-
вым отстранением исламского духовенства от политической и социаль-
ной жизни мусульманской общины. 

В этой ситуации возникший политико-конфессиональный и религиоз-
но-психологический „вакуум”, под влиянием внутренних и внешних за-
интересованных сил, стал заполняться разного рода псевдоисламскими, 
часто – криминально-экстремистскими элементами, которые в связке с 
радикальным крылом этнических националистов и наиболее коррумпи-
рованными элементами национальной бюрократии, развернули ожесто-
ченную борьбу за ресурсы и власть под лозунгами национальной сво-
боды и возрождения ислама. Главными жертвами, вовлеченными в эти 
столкновения, стали социально-неустроенные слои населения и прежде 
всего – молодежь. 

На территории Северного Кавказа исламский фундаментализм про-
явил себя как явление неоднозначное в этническом, социальном и даже 
в географическом аспектах. В наиболее острой форме этот процесс раз-
вивался в тех ее республиках, где ислам уже обрел достаточно прочные 
позиции (Дагестан и Чечня). Мы должны отметить, что этому в значи-
тельной степени способствовала крайне недальновидная политика рес-
публиканского и федерального СМИ.
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С 1990-х годов в СМИ начинает вырисовываться негативный образ 
ислама. В прессе и на телеэкране реальные трудности в отношениях с 
мусульманским миром стали быстро трансформироваться в „исламскую 
страшилку”. Исламский фактор гиперболизировался, война в Чечне в се-
редине 1990-х часто определялась как „конфликт цивилизаций”23.

Социально-экономический кризис, охвативший российское общество, 
наиболее сильно отразился на населении Дагестана и Чечни, что в свою 
очередь, способствовало росту безработицы и преступности, и в итоге 
привело к появлению все более широкого слоя деклассированных эле-
ментов. Особенно угрожающий размах этот процесс принял в Чечне24. 

Как нам кажется, тех людей, которые придерживались фундамента-
листских взглядов, прежде всего по прагматическим соображениям, и 
лишь затем подвергались соответствующей идеологической обработке, 
вряд ли можно отнести к идейным сторонникам „чистого ислама”. Тем 
не менее, низкий уровень их религиозной культуры зачастую компенси-
ровался подчеркнуто фанатичным соблюдением внешних предписаний 
ислама. Примитизированный, выхолощенный и поверхностно усво-
енный „ваххабизм”, сведенный к внешним атрибутам и ритуалам, был 
для них особенно привлекательным, поскольку оказался средством для 
оправдания практически любого девиантного поведения. Под влиянием 
их проявлений уже к середине 90-х гг. появились явные признаки озабо-
ченности ростом радикально-экстремистских тенденций в развитии ис-
лама, как со стороны светских властей, так и со стороны официального 
исламского духовенства. 

Таким образом, в 90-х годах XX века исламский фундаментализм 
во многих регионах Северного Кавказа превратился в яркий социо-
культурный феномен. Последователи фундаментализма отличались 
от большинства мусульман даже своим внешним видом (особенно это 
было характерно для Дагестана): у мужчин это обязательная борода и 
подстриженные усы, укороченные штаны, у женщин – хиджаб, закры-
вающая лицо. 

Увеличилась также география возникновения фундаменталистских 
общин. Наибольшая концентрация фундаменталистских общин (джа-
маатов) была в Дагестане, значительно усилилось их влияние в Чечне 
и Ингушетии, анклавы сторонников „чистого ислама” укрепились в Ка-
бардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании и в 
юго-восточных районах Ставропольского края. 

23  А. Малашенко, Феномен ислама в политической жизни СССР/СНГ, Москва 1995, 
s. 198.

24  А. Буттаева, Исламское возрождение на Северном Кавказе: теоретические и при-
кладные аспекты, Махачкала 2011, s. 131.
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Благодаря поступающей из-за границы финансовой помощи, на тер-
ритории Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) была создана широко раз-
ветвленная сеть диверсионно-террористических баз и лагерей, основной 
контингент которых составляли иностранные наемники и инструкторы. 
Именно через них осуществлялось снабжение банд в Чечне и Дагестане 
финансовыми средствами, оружием, обмундированием, радиоэлектрон-
ными средствами связи и т.д. Они же одновременно выполняли и фун-
кции миссионеров ваххабизма, способствуя проникновению его идей в 
другие республики Северного Кавказа. Были и лидеры в этом движении. 
К примеру, ключевая роль в этом процессе принадлежала известному 
террористу Хаттабу, непосредственно руководившему всеми вооружен-
ными формированиями ваххабитов в Чечне и Дагестане. 

Со второй половины 90-х годов прошлого века финансовая помощь 
боевикам и террористам, действовавшим на Северном Кавказе, посту-
пала от кувейтского Общества социальных реформ, кувейтской Ассо-
циации воскрешения исламского наследия (иначе ее называли „Живое 
наследие ислама”), катарского благотворительного общества „Катар”, 
саудовской Международной исламской организации спасения (она же 
„Хай’ату-ль-Игаса аль-исламийя”, или просто „Игаса”), Международ-
ной благотворительной ассоциации, Международной исламской органи-
зации (зарегистрирована в США), Лиги исламского мира, „Зам-Зам” и, 
конечно же, „Аль-Харамейн”25. Представители этих фондов передавали 
деньги боевикам и террористам либо на территории России, либо через 
представительства на территории Грузии и Азербайджана, а оттуда курь-
ерами в Россию. 

Отмечая стремительное распространение ваххабизма на территории 
Дагестана, А.Г. Гусейнов пишет: „Широкое распространение ваххабит-
ские организации получили в Кизилъюртовском районе (Кироваул, Ком-
сомолец, Старое Миатли, Новое Миатли), Хасавюртовском районе (Пер-
вомайское, Муцалаул, Теречное, Советское), Казбековском районе (Ин-
чха, Гертма), Кизляре, Буйнакском районе (Карамахи, Бугми), Гунибском 
районе (Кудатли, Согратль), Карабудахкентском (Губден), Дербентском 
районе (Белиджи, Хпендж), а также в городах Махачкала, Буйнакск, Ха-
савюрт и т.д.”26. Как видно, в Дагестане, почти в каждом крупном районе 
и городе, с разной степенью интенсивности, функционировали вахха-
битские организации. 

Что примечательно, исламское политическое движение, зародившее-
ся в последние годы перестройки, с самого начала оказалось расколотым 

25  Zob.: Деньги едут на войну, „Коммерсантъ-Власть” 1999, nr 44; О. Кутасов, На-
шелся спонсор чеченских боевиков, „Коммерсант” 2000, 20 мая.

26  Таmże, s. 190.
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на почве борьбы за власть. В нем выделились две фракции: официаль-
но признанных „традиционалистов”, которые составляют абсолютное 
большинство верующих суннитов, шиитов и суфиев, выступающих за 
сохранение типичных для региона форм ислама (включая суфийские 
братства в Дагестане, Чечне и Ингушетии). Обобщая, можно сказать, что 
традиционалисты выступают за сохранение религиозных, политических 
и социальных институтов в неизменном виде. Их оппозиционеры – фун-
даменталисты, составляющие абсолютное меньшинство (алимы, пред-
ставители интеллигенции, безработной молодежи). Фундаменталисты 
борются за восстановление в современной жизни мусульман конкрет-
ных институтов и норм раннего, времен пророка Мухаммеда и первых 
четырех (праведных) халифов, ислама. Преувеличивая значение уравни-
тельных принципов в жизни мусульман того времени, фундаменталисты 
видят в ранних общинах идеальное объединение верующих на основе 
равенства и справедливости. 

Нет сомнения в том, что современный религиозный фундаментализм 
представляет собой достаточно серьезную планетарную проблему, пос-
кольку может быть связан с вероятностью насилия. Но следует все-таки 
знать, что религиозный фундаментализм в отрицательном смысле имеет 
достаточно условный характер, так как важнейшие мировые религии в их 
традиционном каноническом содержании не призывают к экстремизму, 
а отстаивают базовые общечеловеческие и духовные ценности. Об этом 
говорят многие отечественные и зарубежные исследователи, фундамен-
тализм - это „форма выражения цивилизационной константы», а суть его 
– «в стремлении воссоздать фундаментальные основы «своей» цивили-
зации, очистив ее от чуждых новаций, вернуть ей «истинный облик»”27. 

Справедливости ради, следует отметить, что усилению конфликтной 
ситуации в обществе свою лепту вносит тот всплеск традиционализма, 
который наблюдается сегодня. Суть указанного феномена заключается в 
полном отрицании всего нового, привнесенного извне, противоречаще-
го привычному образу жизни. Для традиционализма „недостаточно” со-
хранения традиции в каких-то отдельных сферах, например в семье или 
религиозных обрядах. Он бывает удовлетворенным лишь в том случае, 
если традиционный взгляд проникает во все сферы – сферу политики, 
экономики, культуры и религии – и объединяет их в общем признании 
полученного от прошлого „sacrum”28. 

27   А. Малашенко, Мусульманский мир СНГ, Москва 1996, s. 10–11. 

28  E. Shils, Tradition and Liberty. Antinomy and Interdependence, „Ethics” 1958, vol. LXVIII, 
nr 3, s. 160. 
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Современный исламский фундаментализм как 
идеология: сравнительные характеристики

Современный исламский фундаментализм от предшествующих ему 
исламских концепций фундаменталистской направленности отличает 
убежденность в примате политики, хотя в его случае речь идет о политике, 
направляемой тотальным религиозным мировоззрением. Он трансфор-
мировал глубинный протестный заряд в потенциально полномасштаб-
ные политические программы и миссионерские идеи. Начиная со второй 
половины 90-х гг., ему удается активно овладевать массовым сознанием 
и реализовывать свой мощный политический потенциал, как оказывая 
разнообразное воздействие непосредственно на центральные институты 
соответствующих политий, так и практикуя миссионерский экспансио-
низм. В этом контексте хочется отметить, что религия и политика, буду-
чи элементами одной и той же системы общественного сознания, тем не 
менее, представляют собой разные его элементы и выполняют функцию 
сохранения целостности данного социума своими, присущими каждому 
из них методами. Именно поэтому, на наш взгляд, так важно различать 
исламский фундаментализм от исламизма. Примечательно, то, что на эти 
два понятия у разных исследователей существуют разные мнения. 

К примеру, известный дагестанский исследователь, бывший министр 
по национальной политике, делам религий и внешним связям Республи-
ки Дагестан, Загир Сабирович Арухов фактически не разделяя понятия: 
„исламский фундаментализм” и „исламизм” пишет: „(...) если сторон-
ники фундаментального ислама выступают за создание соответствую-
щей модели общества, то исламисты говорят о модели государства. По 
сути, между теми и другими нет существенных противоречий, так как в 
любом случае они, как правило, оперируют категориями политического 
ислама”29. 

События, происходящие в районах традиционного распространения 
ислама, в частности в республиках Северного Кавказа, свидетельствуют 
о том, что некоторые силы используют фундаменталистские лозунги в 
политических целях для реализации своих, прежде всего экономических, 
интересов. Причем это не ограничивается, только мирными средствами 
политической борьбы, но включает и насильственные методы. В этом 
случае следует говорить уже не об исламском фундаментализме, пред-
ставляющем собой религиозный феномен, а об исламизме (политичес-
ком исламе), который для оправдания политики экстремизма и террориз-

29  З. Арухов, Ислам и политический экстремизм на Северном Кавказе, „Мусульма-
не” 2000, nr 1(4), s. 26.
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ма часто использует фундаменталистские лозунги. Обобщая все выше 
сказанное можно утверждать, что понятия фундаментализм и исламизм 
неразрывно связаны, это теория и практика, т.е. две части одного целого, 
с единой сущностью, но фундаментализм все-таки чисто религиозное 
движение, чем политическое, направленное на укрепление веры в осно-
вополагающие источники ислама. 

Исламизм же — это больше политическое движение, основанное на 
использовании в политических целях фундаменталистской идеологии. 
Именно исламисты, а не фундаменталисты отличаются нетерпимостью 
к тем, кто не признает их идеологию и практику. Представители исла-
мизма политически ориентированы, резкой критике они подвергают 
деятельность мусульманских правителей, склоняющихся к светскому 
образу жизни, обвиняют в сервилизме официальное духовенство, под-
держивающее неправедных мусульманских правителей, находящихся 
на услужение западных стран. Они для них являются кафирами, неверу-
ющими, против которых допустимо насилие. 

Исламисты отрицают идеологию и практику глобализма, и мировой 
порядок, которые все больше превращаются в антидемократические 
системы, направленные на уничтожение человеческих свобод и прав, 
утверждая олигархический капитал, бюрократию, попирая этнокультур-
ные особенности человека. Первоочередной задачей исламистов стала 
борьба в ее различных проявлениях против ширка (многобожия), к кото-
рому они относят и традиционный суфизм, и „безбожие атеизма”.

Однако политизация ислама и экстремистские проявления воинс-
твенного исламизма предстали в общественном мнении и публицистике 
именно как исламский фундаментализм. В России, особенно в ходе че-
ченского конфликта, исламский фундаментализм в массовом сознании 
стал стойко ассоциироваться с вызовами российской государственнос-
ти, радикализмом и даже терроризмом. Произошла подмена понятий, от 
имеющего многовековую историю идейно-политического течения в ис-
ламе, до радикального ислама и даже исламского терроризма.

 

Заключение
В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что ислам в республи-

ках Северного Кавказа ныне действует в условиях, когда осмысливается 
существовавшее до Октябрьской революции понимание роли религии 
в духовной жизни общества. Отсюда большие возможности, по сравне-
нию с недавним прошлым, возрождать религиозную жизнь, по разным 
направлениям активизировать воздействие ислама. Но этот процесс даст 
ожидаемый, естественно, положительный результат, если мы поймем, 
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что возрождение как точное копирование образа дооктябрьского ислама, 
его роли в обществе и жизни мусульманина невозможно. И на то есть 
свои определенные причины. Обозначим некоторые из них.

Во-первых, сегодняшнее российское общество в корне отличается 
от дореволюционного, и ислам занимает в нем совершенно другую, чем 
в дореволюционном прошлом, нишу. К примеру, до революции сфера 
образования на Северном Кавказе целиком находилась в руках мусуль-
манского духовенства, а сегодня молодежь учится в светских учебных 
заведениях. Это значит, если получение религиозного образования явля-
ется правом каждого гражданина, то обеспечение получения основного 
общего, светского образования детей является конституционной обязан-
ностью родителей или лиц их заменяющих.

Во-вторых, мусульманские организации в дореволюционной России 
были в экономическом и хозяйственном отношении зажиточными, вла-
дели лучшими земельными угодьями, торговыми помещениями и т. д. 
Этого нет сегодня. 

В-третьих, в современном обществе действует светское право (право-
вые нормы российского и международного законодательства), и воздейс-
твие норм шариата достаточно ограничено. Взаимоотношения государс-
тва и религиозных организаций строятся на основе принципов свободы 
совести и светского государства.

В-четвертых, показатели экономического и социокультурного раз-
вития сегодняшней России, не идут, ни в какое сравнение с дореволю-
ционными показателями. В стране господствуют совершенно иные об-
щественно-политические и социально-экономические отношения и, как 
результат, формируется новый облик мусульманина, весьма отличного от 
дореволюционного, который совершенно иначе оценивает роль ислама в 
своей и общественной жизни, который имеет совершенно другое самосо-
знание и самооценку. Ведь человек осознает себя не только посредством 
других людей, но и через осознание им же создаваемой материальной и 
духовной культуры. 

 Следовательно, возрождение ислама должно быть тесно связано с 
сегодняшним и завтрашним днем России и ее мусульманских регионов. 
Мусульмане, как и все другие люди, не живут изолированно от происхо-
дящих в обществе изменений - а изменения происходят кардинальные, 
в корне меняющие социально-экономические и духовную сферы жизне-
деятельности человека. Каким образом, возрождение ислама скажется 
на мусульманине, которому жить и действовать в демократическом об-
ществе, в условиях нарастающих глобальных проблем и развивающихся 
рыночных отношений – это вопрос отнюдь не простой. 
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Wyzwania etnopolityki 
w państwach poradzieckich 
w XXI wieku – casus Europy 
Wschodniej

Wprowadzenie

E tnopolityka wywiera znaczący wpływ na stabilność polityczną i rozwój 
państw przestrzeni poradzieckiej1. Odzwierciedla specyfi kę zachodzą-

cych zmian, ukazuje kulturę polityczną i prawną charakteryzującą społeczeń-
stwa wieloetniczne. Przyjęte przez państwa obszaru poradzieckiego koncep-
cje, odnoszące się do diaspory oraz mniejszości narodowych i etnicznych, 
implikują skutki nie tylko społeczne, demografi czne czy kulturowe, ale także 
dotyczące bezpieczeństwa. Brak optymalnych regulacji prawnych w sferze 
etnopolityki oraz rozwiązań instytucjonalnych, a także wzmożona aktywność 

1  Istnieje kilka ujęć (wyjaśnień) tzw. przestrzeni poradzieckiej: 1) obszar zajmowany 
przez ZSRR jako państwo i imperium; 2) synonim dominacji Rosji na terenie byłego Związku 
Radzieckiego; 3) politologiczna i  geopolityczna racjonalizacja procesów w państwach byłego 
ZSRR; 4) obszar, na którym ukonstytuowała się i obowiązywała radziecka kultura polityczna 
i powstały reżimy polityczne państw poradzieckich; 5) obszar dominacji języka rosyjskiego; 
6) rosyjska strefa wpływów vs. „strefa niestabilności” powstała po rozpadzie ZSRR; 7) geo-
polityczna sfera interesów Rosji („bliska zagranica”) i innych państw poradzieckich; 9) obszar 
cywilizacji rosyjskiej (imperialnej – poimperialnej); 10) obszar, na którym Rosja realizuje stra-
tegie (re)integracyjne i z którego eliminuje wpływy Zachodu (Stanów Zjednoczonych i UE) 
oraz obszar potencjalnej mobilizacji przez Rosję ludności rosyjskiej i rosyjskojęzycznej w celu 
realizacji rosyjskich interesów (geo)politycznych. K. Świder, Geopolityczne uwarunkowania 
trwałości i nietrwałości postradzieckiego państwa ukraińskiego, „Rocznik Instytutu Europy 
Środkowo-Wschodniej” 2014, z. 5, s. 100–101; M. Smith, Pax Russica: Russia’s Monroe Doc-
trine, London 1993.
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organizacji nacjonalistycznych sprzyjają występowaniu konfl iktów na tle et-
nicznym, ruchów separatystycznych i dezintegracyjnych, co jest wciąż aktual-
nym wyzwaniem dla władz państwowych w zakresie etnopolityki.

W polietniczych państwach Europy Wschodniej (Białoruś, Republika 
Mołdawii, Ukraina) etnopolityka może być postrzegana poprzez jej cele, 
treść, charakter, formę i metodę realizacji oraz wyniki2. Z jednej strony pań-
stwa subregionu wykazują znaczące podobieństwa pod względem jej celów 
(m.in. konsolidacja narodowa, integracja międzyetniczna, zbliżenie narodów, 
obrona wartości narodowych przed obcym wpływem), treści, charakteru (m.in. 
szerzenie pokoju), form (m.in. szacunek, tolerancja) i zakładanego wyniku 
(m.in. zgoda, jedność, współpraca i konsolidacja społeczeństwa), z drugiej 
zachowują właściwą specyfi kę. Realizowane koncepcje etnopolityki w Re-
publice Mołdawii i na Ukrainie służą przede wszystkim budowie, odbudowie 
i umacnianiu tożsamości narodu tytularnego (inaczej niż na Białorusi, gdzie 
mimo iż Białorusini są demografi czną większością i narodem tytularnym, to 
język i kultura rosyjska są dominujące wobec języka i kultury białoruskiej), 
a dopiero potem zaspokajaniu potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych. 
Ranga modeli, strategii i programów etnopolityki ma w subregionie charakter 
państwowy. Jest również wskaźnikiem otwartości i demokratyzacji współ-
czesnych systemów politycznych państw Europy Wschodniej. 

Występująca w subregionie intensyfi kacja problemów z zakresu etnopo-
lityki (m.in. tendencje separatystyczne, polityka językowa i oświatowa, dys-
kryminacja na tle etnicznym) potrzebuje złożonych działań zapobiegawczych. 
Sytuacja wymaga mobilizacji władz państwowych (w szczególności na Ukra-
inie i w Republice Mołdawii) do działań z zastosowaniem metod zarządzania 
publicznego (np. dbałości o wskaźniki pomiaru efektywności), audytowania, 
ewaluowania i konsultowania projektowanych działań z interesariuszami (je-
żeli elementy takie występują, to niejednokrotnie sprowadzają się do zapisów 
formalnych i wymagają doskonalenia i zastosowania w praktyce). Brakuje 
skutecznych narzędzi rozwiązywania problemów etnopolitycznych, głów-
nie związanych z tendencjami separatystycznymi, uwzględniających fakt, 
że etnopolityka „zazębia się” z innymi politykami, w tym bezpieczeństwa, 
i wymaga nowych metod postępowania. W tak zarysowanej rzeczywistości 
społeczno-politycznej aktualne i wciąż otwarte pozostaje pytanie o optymali-
zację działań etnopolityki.

W dyskusję naukowców, w tym politologów polskich, nad podejściami kon-
ceptualnymi etnopolityki wpisują się badania Jubilata, który znacząco wzbo-

2  B.И. Жуков, B.И. Kpacнoв (red.), Oбщaя и прикладная политология. Учебное 
пособе, Mocква 1997; W. Baluk, Defi niowanie etnopolityki w państwach Europy Wschodniej 
(Białoruś, Rosja, Ukraina), [w:] H. Chałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek 
(red.), Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, Lublin 2015, s. 97.
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gaca dotychczasowe analizy o interesujące spostrzeżenia, w tym w kontekście 
defi nicji etnopolityki. W opinii prof. Tadeusza Bodio „etnopolityka jest istot-
nym elementem konstrukcji reżimów politycznych”3. Z kolei Kazimierz Pud-
ło określił politykę etniczną jako: „jedną z wielu dziedzin polityki globalnej 
państwa”4, a Andrzej Wierzbicki jako: „system regulacji, obowiązujący w or-
ganizmie etnopolitycznym (państwie), obejmujący akty normatywne, insty-
tucje, programy i zachowania polityczne, umożliwiające zbiorowe wyrażanie 
etniczności w polityce, poprzez reprezentację wspólnot etnicznych w organach 
władzy i ich partycypację w zarządzaniu państwem, normujący stosunki etnicz-
ne między państwem i wspólnotami etnicznymi, jak również między samymi 
wspólnotami, a także normujący politykę językową”5. Jeszcze inaczej politykę 
etniczną określa Henryk Chałupczak, jako: „przyjęty i realizowany przez ośro-
dek decyzyjny (władzę publiczną reprezentowaną przez określone prawem 
podmioty) zespół działań determinowanych czynnikami wewnętrznymi i mię-
dzynarodowymi, zmierzających do efektywnego rozwiązywania problemów 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz zagadnień z tym związanych”6. 

Analiza ujęć etnopolityki dominujących wśród badaczy polskich oraz 
z państw Europy Wschodniej i Zachodniej prowadzi do wniosku, że kładą oni 
nacisk na jej pragmatyczny wymiar, tj. stosunek władzy konkretnego państwa 
do zamieszkujących w nim wspólnot. Wśród badaczy rosyjskich Michail Gu-
boglo postrzega etnopolitykę jako: „kompleks środków politycznych, ideo-
logicznych i organizacyjnych, realizowanych w sferach stosunków etnopań-
stwowych (pionowo-hierarchicznych) oraz międzyetnicznych (poziomych) 
organów władzy państwowej wspólnie z organizacjami narodowo-kulturowy-
mi w celu stworzenia warunków zachowania i rozwoju wspólnot etnicznych, 
[…], przestrzegania indywidualnych i zbiorowych praw i wolności, realizacji 
interesów każdej wspólnoty etnicznej”7. Odmiennie defi niuje etnopolitykę 

3  T. Bodio, Specyfi ka polietniczna reżimów republik narodowych, [w:] T. Bodio (red.), 
Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo, seria: „Władza, Elity, Przywódz-
two”, t. 8, Warszawa 2014, s. 160.

4  K. Pudło, Polityka etniczna państw (wewnętrzne i zewnętrzne jej determinanty), [w:] 
R. Gelles, M. Wolański (red.), Studia i szkice z dziejów najnowszych, politologii i socjologii, 
Warszawa 1994, s. 111.

5  A. Wierzbicki, Etnopolityka w państwach Azji Centralnej. Między wspólnotą obywatel-
ską a polityczną, Warszawa 2008, s. 44–45.

6  H. Chałupczak, T. Browarek, Polityka narodowościowa w regionie Europy Środkowej 
i Wschodniej w okresie transformacji (na przykładzie Polski i Ukrainy), [w:] A. Stępień-Kuczyń-
ska, M. Potz, M. Słowikowski (red.), Dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschod-
niej (1989–2009), Toruń 2011, s. 323. Por.: R. Zenderowski, H. Chałupczak, W. Baluk, Polityka et-
niczna: próba teoretycznej konceptualizacji, [w:] H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk (red.), 
Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2015, s. 93–94.

7  M. Губогло, Идентификация идентичности. Этносоциологические очерки, Mocква 
2003, s. 723.
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Gamlet Tavadov jako: „system środków ustawodawczych, organizacyjnych 
i ideologicznych, realizowanych przez państwo, których celem jest uwzględ-
nienie interesów etnicznych, rozwiązywanie sprzeczności w sferze stosunków 
etnicznych”8. Na funkcję regulacyjną i kontrolną etnopolityki w stosunkach 
międzyetnicznych zwraca uwagę także Žan Toščenko, dla którego etnopo-
lityka jest nie tyle obszarem odpowiedzialności państwa, ile rozwiązań cy-
wilizacyjnych. W rezultacie autor defi niuje etnopolitykę jako sferę regulacji 
i kontroli stosunków etnicznych, służącą współdziałaniu ludzi o różnej przy-
należności etnicznej, i dokonywanej za pośrednictwem atrybutów duchowych 
i społecznych, takich jak kultura, język, mentalność, tradycje i obyczaje9. Inte-
resująco poznawcze pojmowanie etnopolityki proponują Viktor Žukov i Boris 
Krasnov, którzy uważają, że etnopolityka to system działań podejmowanych 
przez państwo i skierowanych na realizację interesów narodowych oraz roz-
wiązywanie problemów w stosunkach narodowościowych10.

W literaturze ukraińskiej rozważania defi nicyjne etnopolityki podejmu-
je m.in. Volodymyr Evtuh, który postrzega ją jako: „całokształt działań 
politycznych w dziedzinie rozwoju narodowego oraz stosunków między-
etnicznych, realizowanych zarówno przez państwo (poprzez jego organy), 
jak i przez inne struktury społeczne, np. partie polityczne, organizacje 
wspólnot etnicznych”11. Z kolei Olgierd Majboroda traktuje etnopolitykę 
jako: „dziedzinę życia społecznego w państwach wieloetnicznych, obej-
mującą stosunki narodu państwowego (państwa) z grupami etnicznymi, 
a także poszczególnych grup etnicznych między sobą”12. Badacz uważa, 
że interes podmiotów polityki etnicznej jest zogniskowany wokół podzia-
łu władzy, dóbr socjalnych oraz materialnych, a także obrony tożsamo-
ści grupy etnicznej. Z kolei sama treść polityki etnicznej polega na tzw. 
upolitycznieniu etniczności, wyrażającej się w aktywności społeczno-
politycznej grup etnicznych. Ûrij Rozenfi eld określa natomiast etnopoli-
tykę jako: „zagwarantowanie równych konstytucyjnych praw i wolności 
wszystkim obywatelom, niezależnie od przynależności rasowej, narodo-
wej, etnicznej; […] doskonalenie podstaw prawnych regulujących stosun-
ki narodowościowe”13.

8  Г. Тавадов, Этнология, Mocква 2004, s. 323.
9  Ж. Тощченко, Этнократия: история и современность, Mocква 1993, s. 137.
10  B.И. Жуков, B.И. Kpacнoв (red.), Oбщaя…, dz. cyt.
11  Б. Евтух, Етнополітика в Україні: практичний та культурологічний аспекти, 

Київ 1997, s. 3.
12  О. Майборода, Етнополітика, [w:] Ю. Римаренко (red.), Мала енциклопедія 

етнодержавознавства, Київ 1996, s. 488.
13  Ю.М. Розенфельд, Л.М. Герасина, Н.П. Осипова, М.И. Панов, О.М. Сачкань, 

О.В. Ставицка (red.), Политология: подручник, Харьков 2001.
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W literaturze zachodniej podejście badaczy do defi nicji etnopolityki rów-
nież jest przedmiotem kontrowersji14. Edward Aspinall uważa, że „polityka 
etniczna to mobilizowanie bądź wykorzystywanie kategorii etnicznych opar-
tych na uznaniu różnic, aby przejąć władzę państwową, wpływać na politykę 
państwa czy też organizować instytucje państwowe”15. Dina Zisserman-Brod-
sky traktuje politykę etniczną jako: „polityczną asertywność, którą przejawia-
ją grupy etniczne, w tym żądania, strategie, orientacje, ideologie polityczne 
i cele, za pomocą których dążą one do zmiany bądź wzmocnienia swego sta-
tusu w ramach lub poza istniejącymi strukturami państwa”16. Z kolei norweski 
badacz Frederik Barth zwraca uwagę na rolę przedsiębiorczości w polityce 
etnicznej, a także na to, jak przeprowadzana jest mobilizacja grup etnicznych 
w akcjach zbiorowych przez liderów prowadzących przedsięwzięcie politycz-
ne17. Jeszcze inną defi nicję proponują Karl Cordell i Stefan Wolff, twierdząc, 
że: „błędem byłoby zakładać, że etnopolityka to tylko kwestia konfrontacji 
między różnymi, politycznie zmobilizowanymi grupami czy państwami. […] 
obecność różnych grup etnicznych w tym samym kraju czy regionie nie musi 
nieuchronnie prowadzić do konfl iktów”18. 

Przegląd literatury badaczy polskich, z państw Europy Wschodniej oraz 
naukowców zachodnich prowadzi do wniosku, że jednoznaczne zdefi niowa-
nie „etnopolityki” o uniwersalnym wymiarze sprawia trudności. W litera-
turze dominują jej różnorodne ujęcia: 1) systemu, struktury czy kompleksu 
(metod, środków, działań) oraz w kategoriach zorganizowanej działalności 
(na ogół państwa); 2) działalności; 3) eksploracji, manifestacji, mobilizacji; 
4) programowania, wdrażania; 5) dziedziny życia społecznego; 6) dyscypli-
ny zainteresowań naukowych. Z kolei wśród celów etnopolityki ujawniają 
się: a) umożliwianie pełnej partycypacji politycznej grup etnicznych w sy-
stemie politycznym danego państwa; b) tworzenie warunków do współpra-
cy między poszczególnymi grupami etnicznymi; c) regulowanie stosunków 
między grupami etnicznymi19; d) uzgadnianie i harmonizacja interesów 

14  Etnopolityka jako dyscyplina zainteresowań naukowych po raz pierwszy pojawia się 
u Rolanda Bretona w 1995 r. w książce pod tymże tytułem (Ľ Ethnopolitique).

15  E. Aspinall, Democratization and Ethnic Politics in Indonesia. Nine Iheses, „Journal of 
East Asian Studies” 2011, nr 11, s. 292, 289–319.

16  D. Zisserman-Brodsky, Constructing Ethnopolitics in the Soviet Union. Samizdat, De-
privation and the Rise of Ethnic Nationalism, London 2003, s. 1–2.

17  F. Barth, Enduring and Emerging Issues in the Analysis of Ethnicity, [w:] H. Vermeulen, 
C. Govers (red.), The Anthropology of Ethnicity. Beyond ‘Ethnic Groups and Boundaries’, Am-
sterdam 1994, s. 12, za: P. Vermeersch, Theories of ethnic mobilization: overview and recent 
trends, „CRPD Working Paper” 2011, nr 3, s. 6.

18  S. Wolff, Ethnic Confl ict. A Global Perspective, New York 2006, s. 3.
19  A. Mujkić, The Ethnopolitics and Crisis of Sovereignity in Bosnia and Herzegovina, 

„European Perspectives – Journal on European Perspectives of the Western Balkans” 2010, 
nr 2, s. 130.
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– polityka etniczna jako „realizacja interesów każdej wspólnoty etnicznej, 
uwzględniając specyfi kę ich mentalności, sposobu życia, historii, dziedzictwa 
kulturowego niezależnie od liczebności oraz zwartego bądź rozproszonego 
zamieszkania”20; e) zapobieganie i rozwiązywanie konfl iktów etnicznych, 
ochrona mniejszości, utrwalanie tolerancji międzyetnicznej21; f) zaspokojenie 
potrzeb i aspiracji grup etnicznych; g) tworzenie warunków do rozwoju i pod-
trzymywania tożsamości narodowych, a także odrodzenia narodowego, np. po 
okresie przymusowej asymilacji22; h) promowanie i utrzymywanie jedności 
(integralności) społecznej i politycznej państwa (suwerenność) oraz poszcze-
gólnych grup etnicznych; i) integracja członków grup etnicznych z narodem 
większościowym/tytularnym i ich asymilacja23. Z jednej strony etnopolityka 
rozumiana jest w kategoriach domeny władz państwowych i jest rozpatrywana 
jako działania państwa skierowane wobec grup etnicznych lub narodu tytular-
nego/większościowego oraz ewentualnie podejmowane przez przedstawicieli 
grup etnicznych wobec władz państwowych. Mniejszości narodowe/etniczne 
stanowią główny przedmiot wieloaspektowych działań władz państwowych. 
Z drugiej strony, do defi nicji etnopolityki włącza się również relacje występu-
jące między grupami etnicznymi24. 

Realizacja etnopolityki w państwach subregionu
W etnopolityce realizowanej przez władze białoruskie do 1994 roku wi-

doczna była nieskuteczna białorutenizacja. Rządzący nie uwzględniali specy-
fi ki struktury etnicznej państwa, wymagając znajomości języka białoruskiego, 
chcieli go narzucić tym Białorusinom, którzy go nie znali, a ci stanowili zde-
cydowaną większość ludności. Po 1995 roku władze białoruskie skoncentro-
wały się wokół idei, żeby nie dopuścić do tego, aby problemy etniczne stały 
się sprawami politycznymi25. Białoruska specyfi ka relacji międzyetnicznych 
uwidacznia się w tym, że jest to państwo w największym stopniu zdeetni-
zowane na obszarze poradzieckim (jeśli za etnizację uznać proces państwo- 
i narodotwórczy z uwzględnieniem etniczności narodu tytularnego widoczny 
w systemie prawnym, koncepcji narodu, w systemie władzy, w polityce języ-
kowej, sferze kultury, polityce historycznej i gospodarczej). W przeciwień-
stwie do innych państw subregionu, Białoruś nie podejmuje działań w celu 
odwrócenia i zastopowania tego procesu. Ponadto władze białoruskie za-
pewniają, że w państwie nie ma podstaw do konfl iktów na tle narodowościo-

20  M. Губогло, Идентификация…, dz. cyt., s. 723.
21  J.G. Kellas, The Politics of Nationalism and Ethnicity, New York 1998, s. 6.
22  M. Губогло, Идентификация…, dz. cyt., s. 723.
23  J. Rothschild, Ethnopolitics: a Conteptual Framework, New York 1981, s. 71–73.
24  R. Zenderowski, H. Chałupczak, W. Baluk, Polityka…, dz. cyt., s. 46–51.
25  E. Mironowicz, Polityka etniczna Białorusi, [w:] tamże, s. 128.
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wym, rasowym lub językowym. Sytuacja etniczna jest stabilna i bezkonfl ik-
towa, a nadrzędnym celem państwa jest zachowanie takiego stanu rzeczy. Od 
2003 roku realizowana jest ideologia państwowa defi niująca pojęcie narodu 
białoruskiego, który stanowią nie tylko Białorusini (większość), lecz także 
Rosjanie, Ukraińcy, Polacy, Litwini, Żydzi i Tatarzy rozumiani jako: „dzie-
ci jednej Ojczyzny”26. Choć ideologia ma charakter utopijny i służy uzasad-
nieniu autorytarnego systemu władzy, to mimo zaostrzonej polityki państwa 
wobec mniejszości, władze białoruskie mniejszości z byłego ZSRR traktują 
w sposób uprzywilejowany, zwłaszcza Rosjan.

Etnopolityka Republiki Mołdawii kształtuje się pod wpływem dwóch 
orientacji ideologiczno-narodowych – rumunizmu i mołdawianizmu27. Dla 
zwolenników rumunizmu Mołdawianie są częścią narodu rumuńskiego, hi-
storia regionu mołdawskiego jest elementem historii rumuńskiej, a język 
mołdawski dialektem rumuńskiego, z kolei rumunizm, jako orientacja pro-
zachodnia, zakłada zjednoczenie Republiki Mołdawii z Rumunią. Mołdawia-
nizm jest natomiast rezultatem radzieckiego procesu państwo- i narodotwór-
czego, w którym nastąpiła slawizacja etnogenezy i historii etnicznej Republiki 
Mołdawii. Mołdawianie są odrębnym narodem, ze swoim językiem i kulturą. 
Rumunizm jest bardziej „niechętny” mniejszościom narodowym i etnicz-
nym, postrzegając je, w tym głównie Rosjan, jako cudzoziemców i koloni-
stów z okresu Imperium Rosyjskiego i ZSRR28. Mołdawianizm jest bardziej 
„przychylny” nie-Mołdawianom, zawiera sympatię do Rosji i uznaje wschod-
niosłowiański (w tym rosyjski) komponent mołdawskiego procesu państwo- 
i narodotwórczego. Celem władz mołdawskich jest skonsolidowanie się jako 
państwo narodowe oraz zintegrowanie mniejszości w jeden naród państwowy. 
Widoczna jest dialektyka między ustanowieniem państwa narodowego a za-
gwarantowaniem praw etnokulturowych. Część mołdawskiego środowiska 
politycznego postuluje formułowanie mołdawskiego narodu politycznego na 
podstawie wartości europejskich i wspólnego dążenia mieszkańców Republi-
ki Mołdawii do integracji z UE. Nie jest to optymalny pomysł, ponieważ euro-
integrację popiera mniej niż połowa ludności republiki (w 2015 roku 32–38%; 
w 2019 roku ok. 48–50%)29.

Na Ukrainie najbardziej adekwatna do tamtejszej rzeczywistości jest 
koncepcja modeli państwotwórczych Leonida Szklara30. Model zakładający 

26  Tamże, s. 99–100.
27  M. Kosienkowski, Polityka etniczna Mołdawii, [w:] H. Chałupczak, R. Zenderowski, 

W. Baluk (red.), Polityka…, dz. cyt., s. 292.
28  Tamże, s. 292.
29  Spada społeczne poparcie dla integracji. Mołdawia oddala się od UE, 08.05.2015, 

https://forsal.pl; Mołdawia, „Analizy” OSW 2019, http://www.osw.waw.pl [dostęp: 22.01.2021].
30  W. Baluk, Koncepcje polityki narodowościowej. Tradycje i współczesność, Wrocław 

2002, s. 116.
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współistnienie narodu tytularnego oraz mniejszości narodowych i etnicznych 
jest akceptowany przez władze ukraińskie. Jest to wariant będący kompromi-
sem między dążeniami Ukraińców i Rosjan. Dla części Rosjan na Ukrainie 
atrakcyjną formą jest możliwość federalizacji i regionalizacji państwa (model 
polietniczny), co ujawniło się w konfl ikcie w Donbasie, bądź model dwuet-
niczny uznający Ukraińców i Rosjan za równoprawne narody państwotwór-
cze. Implikują one jednak niebezpieczeństwo utrwalenia podziałów regional-
nych, dominacji kultury rosyjskiej i ingerencji Rosji w politykę ukraińską. 
Z kolei model monoetniczny nie jest do zaakceptowania przez Ukraińców, 
zważywszy na zachodnioukraińskie podstawy nierozumiane przez Ukraińców 
z innych regionów (np. uniatyzm zamiast prawosławia). Wszystkie warian-
ty mają wspólny mianownik, którym jest dążenie do stworzenia obywatelom 
wszystkich narodowości równych szans rozwoju politycznego i kulturowego, 
zapewnienia pokoju międzyetnicznego, integralności terytorialnej, zapobie-
gania separatyzmom i ekstremizmom itd.

Zajęcie Krymu przez Rosję w 2014 roku oraz walki w Donbasie zamknęły 
ważny etap etnopolityki Ukrainy. W warunkach konfl iktu etnicznego oraz za-
grożenia dla integralności terytorialnej państwa polityka ta nabiera szczegól-
nej rangi. Jej głównym celem staje się neutralizacja separatyzmów etnicznych, 
odbudowa pokoju i przezwyciężenie podziałów etnicznych oraz włączenie 
mniejszości do życia społeczno-politycznego. Przed ukraińską etnopolityką 
stoją nowe wyzwania, takie jak zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, 
obrona integralności terytorialnej, normalizacja stosunków międzyetnicznych 
w państwie.

Rozwój etnopolityki w państwach subregionu jest odmienny. Na Biało-
rusi nie ma realnych przesłanek do zmiany przewartościowania etnopolityki, 
utworzenia nowych podmiotów i wypracowania innych koncepcji stosunków 
międzyetnicznych w państwie. Dotychczasowy model najprawdopodobniej 
będzie kontynuowany, a ewentualne modyfi kacje będą dotyczyć rutynowych 
działań w praktycznej realizacji istniejących programów. W Republice Moł-
dawii pozytywne zmiany w etnopolityce mogłyby się dokonać za sprawą 
czynnika ekonomicznego, który pozwoliłby władzom na przeznaczenie środ-
ków na integrację społeczeństwa mołdawskiego. Słaba kondycja gospodarcza 
państwa prowadzi do niepokojów społecznych, a brak zaplecza fi nansowego 
powoduje, że państwo nie może efektywnie wspierać mniejszości31. Wyzwa-
niem dla etnopolityki mołdawskiej w kontekście separatyzmu jest uregulo-
wanie konfl iktu naddniestrzańskiego i integracja społeczności mołdawskiej 
z gagauską. Potrzebna jest również implementacja zrównoważonej polityki 

31  T. Kubaczyk, A. Majchrzak, M. Żyła, Mniejszości narodowe i etniczne w politykach 
bezpieczeństwa subregionu Europy Środkowej i Wschodniej. Państwa obszaru WNP, Warszawa 
2018, s. 175.
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językowej. Na Ukrainie natomiast dopracowania wymagają mechanizmy 
przeciwdziałania tendencjom odśrodkowym i ruchom separatystycznym. 
Ważne są zakończenie konfl iktu w Donbasie oraz regulacje praw wobec prze-
siedleńców z Krymu. 

Decyzje władz państw subregionu w zakresie etnopolityki mogą wywoły-
wać różne skutki. Z jednej strony mogą prowadzić do zgody między narodem 
tytularnym a mniejszościami, a z drugiej do polaryzacji etnicznej, która bywa 
efektem poczucia zagrożenia większości i mniejszości, stopnia różnic spo-
łecznych między nimi oraz dystansu społecznego. Etnopolityka w państwach 
subregionu nie powinna być zależna od chwilowej koniunktury politycznej, 
lecz powinna być trwale ukierunkowana na przeciwdziałanie wolnemu tempu 
zmian w świadomości społecznej oraz mało efektywnemu korzystaniu z praw, 
które przysługują mniejszościom. Ważnym jest, aby władze państw dosko-
naląc działania w zakresie etnopolityki, dokonywały kompleksowych ocen. 
Bilans powinien się odnosić do standardów ochrony mniejszości, prawa we-
wnętrznego i międzynarodowego, interesów podmiotów i odbiorców etnopo-
lityki oraz państw macierzystych mniejszości. Jego elementem powinno być 
też krytyczne podejście w ocenie działań kierowanych do mniejszości.

W państwach subregionu brakuje katalogu dobrych praktyk sprzyjających 
etnopolityce, w tym m.in. systematycznych konsultacji społecznych doty-
czących mniejszości narodowych i etnicznych. Pozyskane informacje stano-
wiłyby źródło do wypracowania programów naprawczych, dedykowanych 
poszczególnym mniejszościom, implementujących rozwiązania normalizu-
jące stosunki międzyetniczne w państwie i zapobiegające konfl iktom na tle 
etnicznym. Etnopolityka w państwach subregionu powinna być zorientowa-
na na konkretne procesy – programowania, wydatkowania i kontrolowania. 
Szczególną rolę należy przypisać analizie ex-post wdrożonych rozwiązań 
oraz usprawnieniu modelowego cyklu tworzenia etnopolityki (od zdefi nio-
wania problemu do analizy ex-post) w państwach subregionu. W praktyce 
nie funkcjonuje to skutecznie ani na Ukrainie, ani w Republice Mołdawii, co 
negatywnie przełożyło się na bezpieczeństwo tych państw (konfl ikt w Don-
basie, separatyzm Naddniestrza). „Fundamentem” skutecznych działań jest 
(w szczególności w Republice Mołdawii i na Ukrainie) konsensus władz poli-
tycznych. Optymalizacja etnopolityki w państwach subregionu wymusza rów-
nież udział ich obywateli w procesie jej tworzenia (w praktyce prawie nie wy-
stępuje), który pozwala rządzącym wsłuchać się w potrzeby wieloetnicznego 
społeczeństwa, a także poszerza perspektywę identyfi kowania i rozumienia 
procesów etnopolitycznych. Potrzebne jest również wzmocnienie koordyna-
cji między organami zajmującymi się etnopolityką w państwach subregionu, 
w tym skuteczna wymiana informacji między interesariuszami procesu decy-
zyjnego. Kluczowa jest koncentracja na tym, jakie działania w praktyce służą 
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defi niowaniu głównych celów etnopolityki i alokacji zasobów do ich realiza-
cji oraz jak są wdrażane (codzienne aktywności organów/instytucji). Z kolei 
adaptacja nowych rozwiązań, bazujących na wiedzy i obserwacji dotychcza-
sowych działań, powinna przeciwdziałać sytuacji zarządzania sytuacyjnego 
w konfl iktach etnopolitycznych.

Wydarzenia z lat 2014–2020 (eskalacja nastrojów separatystycznych na 
Ukrainie, aneksja Krymu) ukazały zagrożenia wynikające z braku należytej 
uwagi władz państwowych wobec stosunków międzyetnicznych w państwie. 
W kontekście bezpieczeństwa subregionu szczególnie ważne jest, aby decyzje 
etnopolityczne kierować na neutralizację konfl iktów etnicznych, przeciwdzia-
łać temu, aby mniejszość stała się „narzędziem” w realizacji interesów państw 
trzecich. Istotne jest, aby władze nie wykorzystywały podziałów tożsamoś-
ciowych, językowych i etnicznych do celów politycznych. Niezależnie od 
scenariuszy wydarzeń wojny w Donbasie czy konfl iktu naddniestrzańskiego, 
władze państwowe powinny poszukiwać rozwiązań optymalizujących bezpie-
czeństwo i integralność terytorialną. Te będą konsekwencją wizji przyszłości, 
wynikającej z przyjętego systemu wartości społeczno-politycznych w pań-
stwach subregionu, w tym związanych z budową społeczeństwa obywatel-
skiego. Z kolei ich trwałość będzie wynikiem tego, na ile decyzje z zakresu 
etnopolityki będą sprzyjać budowie społeczeństwa obywatelskiego.

W Republice Mołdawii wyzwaniem, z jakim mierzą się władze państwo-
we, jest separatyzm gagauski i naddniestrzański. Oba są wynikiem postawy 
narodów nietytularnych wobec ożywienia narodowego ludności rdzennej 
MSRR, później Republiki Mołdawii. Ludność nietytularna, głównie ro-
syjska dominowała na obszarze Naddniestrza, którego cechą był wyższy 
stopień industrializacji niż w części besarabskiej MSRR. Konfl ikt etnopoli-
tyczny w Republice Mołdawii nie dotyczy uczestnictwa mniejszości w życiu 
politycznym czy równoprawnej reprezentacji. Jego istotą jest emancypacja 
większości kulturowej (rumuńskojęzyczni Mołdawianie) względem dawnej 
dominującej mniejszości (rosyjskojęzyczna biurokracja kolonialna)32. Po-
dobnie jest na Ukrainie, gdzie można wyróżnić regiony: 1) o silnych dąże-
niach separatystycznych, różniące się jedynie motywami (obwody doniecki 
i ługański z nastrojami prorosyjskimi; lwowski, iwano-frankowski i tarno-
polski z nastrojami antyrosyjskimi oraz narodowo-patriotycznymi; zakar-
packi); 2) o słabo artykułowanych dążeniach separatystycznych (obwody 
charkowski, dniepropietrowski, odeski, równieński i zaporoski); 3) neu-
tralne (ustrój terytorialny państwa jest odpowiedni)33. Ukraina „mierzy się” 
z separatyzmem w Donbasie (Ługańska Republika Ludowa i Doniecka Re-

32  B. Zdaniuk, Konsolidacja państwa w Republice Mołdawii, Warszawa 2016, s. 105, 147.
33  N. Teres, A. Jakubowski, Polityka etniczna Ukrainy, [w:] H. Chałupczak, R. Zenderow-

ski, W. Baluk (red.), Polityka…, dz. cyt., s. 522.
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publika Ludowa). Możliwy jest również separatyzm na Zakarpaciu, gdzie na 
znaczeniu zyskuje tzw. kwestia rusińska. Mimo iż Rusini są uznawani przez 
władze ukraińskie za grupę etnografi czną w ramach narodu ukraińskiego, to 
jednak domagają się nadania Zakarpaciu autonomii (określają siebie jako 
odrębny naród, wskazując na różnice kulturowe między nimi a wspólnota-
mi etnicznymi). Krym, Donbas i Naddniesterze są w subregionie przestrze-
niami, których zdefi niowanie jako wewnętrznie spójnych wokół kryteriów 
etnicznych jest trudne. 

Skuteczność etnopolityki państw subregionu w rozwiązywaniu konfl iktów 
na tle etnicznym jest niska. Z jednej strony wynika to z defi cytu doświadczeń 
niepodległych państw w zakresie metod i narzędzi eliminowania tego rodzaju 
sporów. Z drugiej – z nieumiejętności podejmowania przez władze państwowe 
decyzji o charakterze usuwającym napięcia etniczne. Dotychczasowe zmiany 
w etnopolityce państw subregionu (głównie Ukrainy i Republiki Mołdawii) 
można oceniać jako niewystarczające, przebiegające w sposób przypadkowy 
i podporządkowany celom politycznym partii walczących o władzę. Decy-
denci nie dokonują zmian fundamentalnych, uznając realizowane reformy za 
wystarczające i pomijają wprowadzenie istotnych modyfi kacji w wymiarze 
etnopolitycznym. Mimo że w ramach deeskalacji konfl iktów na tle etnicznym 
państwa subregionu (przede wszystkim Republika Mołdawii i Ukraina) po-
dejmują działania w sferze mechanizmów formalnoprawnych obejmujących 
modyfi kacje w prawodawstwie, przekształcenia sfery instytucjonalnej, wdra-
żanie programów edukacyjnych itp., to praktyki te nie są kompleksowe, od-
znaczają się brakiem spójności. Uwzględniając wewnętrzne podziały społe-
czeństwa mołdawskiego i ukraińskiego, wynikające np. z odrębnego stosunku 
do Rosji i Zachodu, różnic światopoglądowych, poczucia więzi ze wspólnotą 
religijną, a także z odmiennej wizji historii i przyszłości państwa mołdaw-
skiego i ukraińskiego, stworzenie w przyszłości wspólnoty narodowej i oby-
watelskiej wśród wewnętrznie podzielonych społeczeństw jest wyzwaniem 
dla etnopolityki mołdawskiej i ukraińskiej. Usprawnienia wymaga również 
sfera komunikacji między skonfl iktowanymi stronami (władze państwowe 
– mniejszości narodowe/etniczne; poszczególne grupy mniejszości między 
sobą). Wymiana informacji dotycząca konfl iktu z reguły nie ma charakte-
ru wyciszającego. Również i negocjacje odbywające się według ustalonych 
wcześniej i zaakceptowanych przez obie strony sporu warunków obarczone 
są długoterminowością oraz brakiem elastyczności w wypracowywaniu roz-
wiązań. O ich skuteczności niejednokrotnie przesądza niski poziom zaufania, 
jakim obdarzają się strony konfl iktu34.

34  J. Olędzka, Etnopolityka a bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego, „Securitologia” 
2017, nr 1, https://www.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/Securitologia-1_2017_053-
063.pdf, s. 148 [dostęp: 26.01.2021].
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Etnopolityka kształtowana bez rzetelnej diagnozy i prognozy, z licznymi 
nierozwiązanymi problemami dotyczącymi jej podstaw, może jako taka istnieć 
i dalej funkcjonować, nie będzie jednak efektywna w eliminacji konfl iktów 
na tle etnicznym. Skuteczność etnopolityki w deeskalacji napięć etnicznych 
na każdym z etapów ich rozwoju będzie zależeć od racjonalnego rozpozna-
nia i wykorzystania zmiennych w czasie i przestrzeni czynników. Szczególne 
znaczenie ma demokratyzacja społeczeństw wyzwalająca upodmiotowienie 
wspólnot, zbiorowości, które w reżimach autokratycznych nie miały szans 
(lub miały w wymiarze ograniczonym) uzewnętrznienia cech jako wspólno-
ty, (potrzeb ekonomicznych, społecznych, politycznych, kulturowych), jak 
i pojedynczych jednostek. Znaczące jest również poczucie nadziei na zmianę 
statusu społeczno-politycznego mniejszości narodowych i etnicznych, które 
w innych warunkach politycznych znajdowały się w sytuacjach podporządko-
wania i/lub dyskryminacji. 

Wśród uniwersalnych działań w zakresie etnopolityki, których implemen-
tacja może się stać czynnikiem prewencyjnym wobec zagrożeń na tle etnicz-
nym w subregionie, należy wymienić:

– po pierwsze – projektowanie wielowymiarowej sfery komunikacji (za-
równo na poziomie mediów, jak i dyskusji politycznych), cechującej 
się merytoryczną wymianą informacji, bez kreowania antagonizmów 
i przejawów dyskryminacji wobec jakiejkolwiek grupy etnicznej; 

– po drugie – zmiany w prawodawstwie służące eliminacji dyskryminacji 
ze względu na pochodzenie etniczne; konieczne jest podjęcie działań 
legislacyjnych odnoszących się do respektowania praw mniejszości na-
rodowych i etnicznych;

– po trzecie – popularyzacja komunikacji między elitami intelektualnymi 
i kulturalnymi poszczególnych grup etnicznych;

– po czwarte – powołanie instytucji, których celem będzie wykrywanie 
zagrożeń etnopolitycznych na możliwie najwcześniejszym etapie ich 
powstawania (identyfi kacja, skala, natężenie, racjonalna ocena stopnia 
zaawansowania i oszacowanie potencjału, tworzenie projektów neutra-
lizacji danego zagrożenia; proponowanie scenariuszy rozwiązań). 

Potrzebny jest ciągły monitoring sytuacji etnicznej państwa, w tym for-
mowania się skupisk ludności i migracji. W celu usuwania zagrożeń bezpie-
czeństwa wspólnoty etniczne z jednej strony powinny być podporządkowa-
ne państwu, na którego terytorium mieszkają, z drugiej mogą na to państwo 
oddziaływać w określonym stopniu (np. w ramach aktywności społeczno-
politycznej). Etnopolityka wymaga od władz państw subregionu wzmożonej 
koncentracji na porozumieniu międzyetnicznym i zapobieganiu konfl iktom na 
ich terytoriach, a także zagwarantowaniu harmonijnego rozwoju stosunków 
między narodami tytularnym i nietytularnymi. Ponadto ukierunkowania się na 
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demokratyzację i poprawę warunków życia, a także aktywizację wszystkich 
grup w budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz zagwarantowanie ochro-
ny tożsamości etnokulturowej mieszkańców Białorusi, Republiki Mołdawii 
i Ukrainy.

Konkluzje
Wyzwania etnopolityki w państwach subregionu można traktować jako 

podjęcie działań prewencyjnych celem uniknięcia negatywnych konsekwen-
cji, np. napięć etnicznych między narodami tytularnymi a nietytularnymi czy 
między mniejszościami. To decydenci prognozując trajektorię ewolucji pew-
nych zjawisk, określają potrzebę realizacji nowych, trudnych zadań. Mają na 
celu redukcję negatywnych rezultatów tych zdarzeń poprzez: ich likwidację 
lub dopasowanie się do ich ewolucji, a także zmianę przewidywanej drogi 
rozwoju etnopolityki35. Wyzwania polityki etnicznej w państwach Europy 
Wschodniej mogą być postrzegane jako przyszłe, odległe i niepewne zagro-
żenia lub powstanie sytuacji implikujących takie zagrożenia. 

Aneksja krymska i wojna w Donbasie, sytuacja w Naddniestrzu, dążenia 
Gagauzów do zwiększenia praw autonomii czy informacje z Białorusi do-
tyczące m.in. dyskryminacji mniejszości wskazują na konieczność redefi ni-
cji dotychczasowej etnopolityki w państwach subregionu, gdzie od wielu lat 
problemem jest systemowość i spójność działań. Na Białorusi, w Republice 
Mołdawii i na Ukrainie nie nastąpiło wyspecyfi kowanie procesów projek-
towania i realizacji zadań polityki etnicznej. Z jednej strony procedura ich 
tworzenia w znacznym stopniu ogranicza się do stanowienia prawa (głównie 
na Białorusi), z drugiej strony mimo powstawania dedykowanych progra-
mów odnoszących się do mniejszości narodowych i etnicznych (zwłaszcza na 
Ukrainie, w mniejszym stopniu w Republice Mołdawii), ich realizacja nie jest 
w pełni skuteczna. Nie są wykorzystywane instrumenty, które mają zapewnić, 
że do przeprowadzenia działań w zakresie etnopolityki zostały odpowiednio 
dopasowane zasoby ludzkie i fi nansowe. Nie znajdują zastosowania mechani-
zmy kontroli osiąganych efektów, nie dochodzi do generowania odpowiedniej 
ilości i właściwej jakości wiedzy o wynikach dokonywanych przedsięwzięć 
w zakresie etnopolityki.

Zmiany etnopolityki w państwach subregionu powinny być odpowiedzią 
na tendencje separatystyczne i autonomizacyjne (Krym, Donbas, Zakarpacie, 
Naddniestrze, Gagauzja) oraz procesy migracyjne o podłożu polityczno-eko-
nomicznym, widoczne na Ukrainie i w Republice Mołdawii. Pożądane jest, 
aby dotyczyły polityki kulturalnej (językowej, oświatowej) oraz organiza-

35  R. Jakubczak, B. Wiśniewski (red.), Wyzwania, szanse zagrożenia i ryzyko dla bezpie-
czeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym, Szczytno 2016, s. 55–56.
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cji mniejszości narodowych i etnicznych. Wzmocnienia wymaga realizacja 
jej zadań za pomocą katalogu dedykowanych narzędzi, takich jak: regula-
cje prawne, współpraca, argumentowanie, debatowanie, badanie, wskaźniki 
efektywności działań, ewaluacja, ekspertyzy, profesjonalne instytucje (urzędy 
publiczne oraz sieci współpracy organizacji społecznych). 

Głównymi wyzwaniami, z którymi będzie się mierzyć etnopolityka w pań-
stwach subregionu są: 
a) negatywne skutki konfl iktów międzyetnicznych zachodzących na ich te-

rytoriach; 
b) nacjonalizm narodów tytularnych (w szczególności ukraińskiego); 
c) separatyzm (na Ukrainie i w Republice Mołdawii); 
d) idea federalizacji Ukrainy jako jednego ze scenariuszy rozwiązania kon-
fl iktu w Donbasie; 

e) negatywny wpływ przedłużającego się kryzysu gospodarczego; 
f) walka elit politycznych o dostęp do władzy (głównie na Ukrainie i w Re-

publice Mołdawii); 
g) migracje zarobkowe ludności (Ukraina i Republika Mołdawii); 
h) różne formy dyskryminacji obywateli ze względu na pochodzenie etniczne; 
i) ograniczenia w rozwoju języka mniejszości narodowych i etnicznych 

(głównie na Ukrainie); 
j) brak mechanizmów prawnych umożliwiających rozwiązywanie ewentual-

nych przyszłych konfl iktów etnopolitycznych.
Etnopolityka jest nieustannym wyzwaniem dla państw Europy Wschod-

niej (przede wszystkim dla Republiki Mołdawii i Ukrainy), zwłaszcza przy 
ograniczonych środkach fi nansowych na jej realizowanie. Ważne jest, aby po-
wstały strategie nowego typu, których zawsze w etnopolityce państw subre-
gionu brakowało, a które rozpatrują jej cele i zadania na bazie analiz zjawisk 
i trendów obserwowanych w przestrzeni poradzieckiej i w Europie. Wykazują 
przy tym charakter prewencyjny, nie dopuszczając do negatywnych zjawisk, 
zapobiegają i eliminują zagrożenia mogące destrukcyjnie wpływać na bezpie-
czeństwo państwa. Z jednej strony uwzględnienie potencjału demografi czne-
go i mobilizacyjnego mniejszości w etnopolityce państw Europy Wschodniej 
powinno „demontować” napięcia etniczne i maksymalizować bezpieczeństwo 
subregionu. Z drugiej – dynamika konfl iktów regionalnych, rosnących napięć 
w relacjach między państwami oraz powstawanie nowych zagrożeń etno-
politycznych otwierają dyskusje nad rolą etnopolityki w państwach Europy 
Wschodniej.



509

ANDRZEJ WIERZBICKI

Paradoksy konsolidacji 
zbiorowości etnicznych 
i wspólnot narodowych 
w Azji Centralnej 

Wprowadzenie

F unkcjonowanie zbiorowości etnicznych i wspólnot narodowych1 regionu 
w zmieniających się zależnie od epoki historycznej uwarunkowaniach 

politycznych, społeczno-ekonomicznych oraz kulturowych podejmował 
w swoich badaniach Jubilat Tadeusz Bodio2. Zainicjowane przez Profesora 
badania politologiczne Azji Centralnej odbiły się szerokim echem nie tylko 
w naszym kraju, lecz również w samym regionie, zyskując tym samym na-
leżną im rangę międzynarodową. Badając transformację polityczną w pań-
stwach regionu, T. Bodio proponuje model „zderzenia tradycji z moderniza-
cją”, przełamując tym samym typowy dla badaczy zachodnich stereotypowy 
europocentryzm. Badacze ci bowiem odnosili kategorie typowe dla demokra-
cji liberalnej, charakterystyczne dla społeczeństwa obywatelskiego, do spo-
łeczności etnicznych w Azji Centralnej. Nie ulega wątpliwości, że uzyskane 

1  W stosunku do współczesnych narodowości tytularnych w Azji Centralnej (Kazachów, 
Kirgizów, Tadżyków, Turkmenów i Uzbeków) w rozważaniach dotyczących okresu do rewo-
lucji październikowej będzie używane określenie „zbiorowości etniczne” (etnosy) bez rozróż-
nienia, czy chodzi o kategorię, układ, związek bądź społeczność etniczną, a w treści odnoszącej 
się do okresu późniejszego – „wspólnoty narodowe” lub „narody”. Por.: T.H. Eriksen, Etniczność 
i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne, Warszawa 2013, s. 70–72. 

2  Zob. m.in.: T. Bodio, Wyjaśnienie cywilizacyjne w badaniach transformacji państw Azji 
Centralnej, [w:] T. Bodio (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy 
metodologii badań, seria: „Władza, Elity, Przywództwo”, t. 1, Warszawa 2010, s. 487. 
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w ten sposób wyniki badań musiały prowadzić do wniosków oderwanych od 
miejscowych realiów. 

Celem niniejszej publikacji jest przede wszystkim pokazanie charakteru 
ewolucji tradycyjnych zbiorowości etnicznych Azji Centralnej w „zderzeniu 
z modernizacją” wyznaczaną przez trzy różne epoki, w jakich rozwijał się 
region – Imperium Rosyjskiego, ZSRR i suwerenizacji po jego rozpadzie – 
z perspektywy nauki o polityce3. Paradoksalną osobliwością tej ewolucji, roz-
poczynającej w istocie procesy narodotwórcze, było to, że została ona zainicjo-
wana, a następnie była realizowana przez władze imperialne. Ewolucja ta prze-
biegała dwutorowo. Po pierwsze, były to przemiany świadomości miejscowej 
ludności, a po drugie, polegała ona przypisywaniu mieszkańców regionu do 
odpowiednich kategorii, co było przydatne dla celów statystycznych i poznaw-
czych, a przede wszystkim miało usprawnić rządzenie regionem w Imperium 
Rosyjskim oraz umożliwić realizację celów ideologicznych w ZSRR.

Pierwsze próby przemian tradycyjnej tożsamości na podstawie określonych 
kryteriów nastąpiły przed rewolucją październikową. Były one rezultatem pewnego 
wysiłku modernizacyjnego podjętego przez władze rosyjskie, w tym konstruowa-
nia etniczności dla celów statystycznych. Nowa, porewolucyjna władza radziecka 
wykazała w tym zakresie znacznie więcej zdecydowania i bezwzględności, nadając 
współczesnym nam wspólnotom tytularnym terytorium i atrybuty własnej, chociaż 
niesuwerennej państwowości. Sprzyjało to ich stopniowej, ale niepełnej konsoli-
dacji etnicznej. Przed o wiele większym i trudniejszym wyzwaniem wspólnoty 
tytularne Azji Centralnej stanęły po rozwiązaniu ZSRR. W warunkach suweren-
ności musiały zmierzyć się z koniecznością skutecznego zakończenia konsolidacji 
wewnętrznej i przekształcenia się w spójne etnokulturowe wspólnoty narodowe, 
a jednocześnie skonsolidowania wokół siebie wieloetnicznej ludności w ramach 
nowych państw, których terytorium zostało wyznaczone i odziedziczone po byłych 
republikach związkowych. Przyjmując, że były one formą niesuwerennej państwo-
wości, ich kształt terytorialny z reguły nie odpowiadał zasadzie kongruencji4, czyli 
pokrywania się granic etniczno-narodowych z granicami państwowymi. 

3  Warto nadmienić, że grupy etniczne i narody jako grupy społeczne należą do głównych 
kategorii nauki o polityce. Zob.: M. Karwat, Podstawowe problemy metodologiczne języka nauki 
o polityce, [w:] J.P. Gieorgica (red.), Wprowadzenie do teorii polityki, t. 2: Metodologiczne prob-
lemy nauki o polityce, Warszawa 1982, s. 98; M. Karwat, Podstawowe kategorie nauki o polity-
ce, [w:] A. Bodnar (red.), Nauka o polityce. Podręcznik akademicki, Warszawa 1984, s. 60. 

4  O jednolitości narodowej państwa pisał już Johann Gottfried Herder. Jako natomiast nie-
podważalną zasadę nacjonalizmu, zgodnie z przekonaniem, że to „nacjonalizm tworzy narody, 
a nie na odwrót”, wprowadził i rozpowszechniał ją Ernest Gellner, który pisał, „iż nacjonalizm 
to jedna z teorii politycznego legitymizmu, która żąda, by granice etniczne nie przecinały się 
z granicami politycznymi, a zwłaszcza, by granice etniczne w obrębie państw […] nie odcinały 
jego władców od reszty obywateli”. Zob.: J.G. Herder, Myśli o fi lozofi i dziejów, t. 1, Warszawa 
1962, s. 423; E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991, s. 9, 72. 
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Konsolidacja zbiorowości etnicznych wymaga odwołania się do etnoge-
nezy, którą w tym przypadku możemy potraktować jako pierwszy etap pro-
cesu narodotwórczego wspólnot tytularnych regionu. Jest to proces mający 
podkreślić „odwieczne istnienie” państwowości narodowej i tym samym 
podnieść status konsolidowanych narodów tytularnych, sprzyjać „legitymi-
zacji” ich istnienia zarówno w ujęciu wewnętrznym – wobec wieloetnicznej 
ludności państw, jak i zewnętrznym – wobec sąsiednich wspólnot.

Na tożsamość jednostki w regionie składa się sieć różnorodnych powią-
zań i tradycyjnych identyfi kacji grupowych, które poddaje się konfrontacji 
z kształtującą się tożsamością narodową. Zastępowanie tradycyjnych przed-
narodowych tożsamości poczuciem przynależności do wspólnoty narodowej 
przynosi niejednoznaczny efekt, ponieważ wszystkie obecne w regionie ka-
tegorie tożsamości zbiorowej zachowują swoją trwałość i zyskują na zna-
czeniu w zależności od badanego kontekstu5. Przynależność narodowa nadal 
pozostaje w pewnym stopniu wtórna wobec innych, wcześniejszych od niej 
wyznaczników tożsamości. Swoista mapa tożsamości w regionie obejmuje 
więc te, które można uznać za „realnie” istniejące, takie jak więzi rodowo-
plemienne, krewniacze, lokalne, religijne, i „wyobrażane”, do których należą 
tożsamości narodowa i polityczna6. Na gruncie teoretycznym, uwzględniając 
specyfi kę regionu i jego procesów społecznych, przejawem „zderzenia trady-
cji z modernizacją” mogłaby być synteza etnosymbolistycznego przekonania 
o odwieczności i pradawności współczesnych narodów z modernistycznym 
konstruktywizmem, zakładającym ich społecznie konstruowany charakter. 
Bezkrytyczne i jednoznaczne odniesienie „realnych” kategorii tożsamości 
do etnosymbolizmu i „wyobrażanych” do konstruktywizmu nie może mieć 
jednak zastosowania, ponieważ wśród tych pierwszych są też takie, które po-
wstają na zasadzie „wyobrażania”. 

Świadomość odrębności etniczno-narodowej według kryteriów przyjętych 
wśród zbiorowości europejskich pojawiła się w Azji Centralnej stosunkowo 
niedawno. Do tego czasu, który przypadał na przynależność regionu do Rosji 
carskiej, o odrębności miejscowej ludności decydowały czynniki uwzględ-
niające charakter regionalnych procesów społecznych, politycznych i kultu-
rowych. 

5  Zob.: A. Wierzbicki, The cultural identity – ‘differentiation’ of Central Asia, [w:] Y. Alix, 
K.I. Baizakova, P. Chabal (red.), Evolving Regional Values and Mobilities in Global Contexts. 
The Emergence of New (Eur-)Asian Regions and Dialogues with Europe, Bern–Berlin–Frank-
furt–Oxford–New York 2021, s. 253. 

6  R. Isaacs, A. Polese, Between „imagined” and „real” nation-building: identities and 
nationhood in post-Soviet Central Asia, „Nationalities Papers” 2015, vol. 43, nr 3, s. 371–382. 
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Zbiorowości etniczne regionu w Imperium Rosyjskim
W wyniku polityki władz rosyjskich realizujących ekspansję w regionie w re-

zultacie porozumień zawieranych z miejscowymi władcami, a także podboju mi-
litarnego w XVIII–XIX w. obszar odpowiadający współczesnej Azji Centralnej 
znalazł się pod panowaniem Imperium Rosyjskiego. Do rewolucji październi-
kowej najważniejszymi wyznacznikami identyfi kacji zbiorowej w regionie były 
sposób gospodarowania i zaspokajania potrzeb, pochodzenie społeczne7, religia, 
przynależność rodowo-plemienna i terytorialna. Wszystkie te identyfi kacje mia-
ły jednak zmienny charakter zależnie od okoliczności, zwłaszcza przynależność 
plemienna, a wspólnoty kulturowe nie miały trwałych granic. 

We wzajemnych relacjach mieszkańcy regionu dzielili się przede wszyst-
kim na koczowników, ludność półkoczowniczą i osiadłą. W związku z tym 
z perspektywy cywilizacyjnej w Azji Centralnej możemy wyróżnić dwa sub-
regiony: stepowo-koczowniczy (Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan) oraz 
osiadło-rolniczy (Tadżykistan, Uzbekistan). Oba typy gospodarczo-kulturowe 
uzupełniały się wzajemnie, wymieniały towarami i często wstępowały w ko-
operację. Dzięki temu region był samowystarczalny i osiągnął swoistą jedność 
mimo licznych konfl iktów między koczownikami i ludnością osiadło-rolni-
czą: „Stosunki między koczownikami i narodami kultury osiadłej wszędzie 
miały w przybliżeniu jednakowy charakter; wszędzie koczownicy bardziej 
potrzebowali towarów od ludności osiadłej (ros. культурных народов – co 
oznaczało wyższy poziom rozwoju w stosunku do „dzikiej” ludności koczow-
niczej – przyp. aut.), przeważnie tkanin, niż odwrotnie, i przyganiali swoje 
stada do granic obszarów ludności osiadłej, nie mogąc doczekać się, kiedy 
ich kupcy przybędą do stepów. W sprzyjających uwarunkowaniach koczow-
nicy zamiast nabywania towarów poprzez handel, starali się zdobyć je siłą; 
pokojowe relacje ustępowały miejsca najazdom i grabieżczym wyprawom”8. 
Różnica między subregionami polegała również na stosunku do ludności na-
pływowej i religii. Koczownicy wykazywali większą tolerancyjność wobec 
w większości chrześcijańskiej ludności napływowej, osiedlającej się także 
w środowisku wiejskim i trudniącej się rolnictwem. Jedni i drudzy zajmowali 
różne „nisze” przyrodniczo-ekonomiczne, stąd nie przeszkadzały sobie, to-
lerując nawzajem swoją obecność. Wpływ na to miał także „indyferentyzm 

7  Podział na „białą” i „czarną” kość. Tę pierwszą, tj. wyższą warstwę, stanowili m.in. 
potomkowie Czyngis-chana, sułtani (töre), ludzie z ich otoczenia (toleŋgut), potomkowie pro-
roka Muhammada (sajidzi) i jego współtowarzyszy oraz pierwszych Arabów, którzy podbili 
region (chodżowie). „Biała kość” miała ponadetniczny charakter, ponieważ składała się z osób 
różnego pochodzenia. Drugą, niższą warstwę stanowiła podstawowa część społeczeństw ko-
czowniczych, w tym m.in. Kazachów. 

8  Zob.: В. Бартольд, Работы по истории и филологии тюркских и монгольских 
народов, Москва 2002, s. 196. 
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islamski” ludności koczowniczej, dzięki czemu byli oni bardziej tolerancyjni 
w stosunku do osadników-innowierców. 

W osiadło-rolniczej części regionu symbioza ludności miejscowej i na-
pływowej nie była natomiast możliwa, ponieważ przesiedleńcy stanowiliby 
konkurencję społeczno-ekonomiczną, potęgowaną brakiem wystarczającej 
ilości ziemi nadającej się do wykorzystania w rolnictwie. Ponadto w tej części 
regionu ludność miejscowa była silniej przywiązana do islamu, co wzmac-
niało jej odmienność od ludności napływowej w porównaniu z częścią ste-
pową. W kontaktach z ludnością napływową chrześcijańskiego pochodzenia 
ukształtował się podział na „my” – muzułmanie i „oni” – niemuzułmanie, 
niezależnie od stopnia przywiązania do islamu. Zbiorowości etniczne (grupy 
etniczne, narodowości) nie były zatem w pełni ukształtowane. 

Taką strukturę identyfi kacji zastały władze rosyjskie opanowujące region. 
Ich najważniejszym zadaniem od początku panowania w regionie stało się 
poszukiwanie właściwego modelu stosunków z miejscową ludnością. Polity-
kę narodowościową Imperium Rosyjskiego analizuje się zwykle z perspekty-
wy rusyfi kacji, tj. dążenia do przekształcenia poddanych imperium w Rosjan 
(Wielkorusów). Jest to błędna interpretacja. Bez względu na obiektywne od-
czucia i losy narodów zamieszkujących carską Rosję, celem rusyfi kacji, czy-
li asymilacji, nie była ich konwersja etniczno-narodowa w Rosjan. Chodziło 
zatem nie o kształtowanie rosyjskiej świadomości narodowej, lecz bardziej 
o stworzenie określonego – lojalnego stosunku do państwa rosyjskiego re-
prezentowanego przez monarchę i panującą dynastię. Lojalność tę próbowa-
no ukształtować poprzez prawosławie, język rosyjski, małżeństwa mieszane 
z ludnością wschodniosłowiańską, głównie Rosjanami, oraz migracje9. Rusy-
fi kacja nawet w takim charakterze paradoksalnie była możliwa w ukształto-
wanych etnicznie lub narodowo wspólnotach, spojonych wewnętrznymi wię-
ziami wspólnej przeszłości, wiary we wspólne pochodzenie, wspólną kulturą, 
solidarnością itd. Z tych wielu projektów rusyfi kacyjnych skuteczna w Azji 
Centralnej okazała się jedynie rusyfi kacja demografi czna, zmieniająca struk-
turę etniczną ludności i przestrzeń, czego przejawem było powstawanie no-
wych, zaprojektowanych na wzór rosyjsko-europejski miast z ich zabudową 
i stylem architektonicznym oraz toponimią. Wszystkie inne projekty rusyfi ka-
cji były niemożliwe do realizacji ze względu na brak ukształtowanej etnicz-
ności miejscowej ludności i jej sposób życia oraz przywiązanie do pewnych 
wymiarów identyfi kacji10. Dodatkową, a być może najważniejszą przyczyną 

9  Szerzej na ten temat: A. Wierzbicki, „Rosja dla Rosjan”. Nacjonalizm rosyjski i etnopo-
lityka, Warszawa 2018, s. 124–144. 

10  Rusyfi kacja ludności koczowniczej była niemożliwa ze względu na ich ruchliwość 
przestrzenną i związany z tym tryb życia, a ludności osiadłej ze względu na silną tożsamość 
muzułmańską. 
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niepowodzenia rusyfi kacji był fakt, iż sami Rosjanie mieli problem ze świa-
domością narodową. Przedstawiciele elit osiedlający się w miastach regionu 
często mieli wieloetniczne pochodzenie, a od niepiśmiennych i niewykształ-
conych rosyjskich osadników chłopskich trudno było oczekiwać świadomej 
rosyjskości, a tym bardziej rozprzestrzeniania jej na sąsiednią ludność, ponie-
waż sam naród rosyjski nie zdążył się do wybuchu rewolucji w pełni ukształ-
tować. Mimo tych obiektywnych uwarunkowań nie brakowało jednak poglą-
dów, że mieszkańcy regionu stopniowo staną się podobni do Rosjan poprzez 
przyjęcie rosyjskich obyczajów i sposobu życia, a w przypadku koczowników 
przekształcą się w ludność osiadłą11. 

Władze rosyjskie w przeciwieństwie do swoich radzieckich następców nie 
zamierzały podejmować gruntownych reform w Azji Centralnej i prowadziły 
politykę określoną jako „maksymalna kontrola przy minimalnych kosztach”12. 
Problemem w znalezieniu właściwej formuły relacji z miejscową ludnością 
był też brak stosownych koncepcji teoretycznych i praktycznych. Aparat car-
ski traktował miejscową ludność protekcjonalnie i paternalistycznie. Kluczo-
we znaczenie dla polityki władz carskich w regionie i sytuacji miejscowej lud-
ności miały statuty z lat 20. XIX w, które określiły jej status. We wskazanych 
dokumentach mieszkańców tych obszarów Azji Centralnej, które znalazły się 
już wówczas pod panowaniem rosyjskim, zaliczono wraz z mieszkańcami 
Syberii do kategorii inorodców (инородец13) i  podzielono na trzy kategorie: 
1) ludność osiadła, mieszkająca w miastach i na wsiach; 2) koczownicy, zmie-
niający miejsca pobytu w poszukiwaniu pastwisk w zależności od pór roku; 
3) ludność wędrowna, przemieszczająca się wzdłuż rzek i uroczysk. Inorodcy, 
którzy byli chrześcijanami, zostali zaliczeni do Rosjan, a muzułmanie i wy-
znawcy tradycyjnych wierzeń uzyskali status osiadłych inorodców. Wszyst-
kim pozostałym inorodcom zostały przyznane takie prawa i obowiązki, jak 
dla Rosjan, stosownie do stanów, do których ich zakwalifi kowano. Pojęcie 
inorodiec obejmowało niechrześcijańskich, nieeuropejskich (wschodnich) 
mieszkańców imperium jako szczególną kategorię poddanych zamieszkują-
cych m.in. w Azji Centralnej. Oznaczało osoby „nie w pełni obce”, ale też 
„nie w pełni swoje”, tj. „cywilizowane”, czyli była to kategoria na swój spo-
sób „przejściowa”. Większość badaczy – zarówno rosyjskich, jak i zachod-
nich – uważa, że z prawnego punktu widzenia inorodiec był otwartą kategorią 
i nie oznaczał przynależności etnicznej, lecz społeczną (stanową) wraz z wy-

11  Ж. Кадио, Лаборатория империи: Россия/СССР, 1860–1940, Москва 2010, s. 90 
(oryg.: J. Cadiot, Le Laboratoire Imperial: Russie-URS, 1860–1940, Paris 2007). 

12  A. Haugen, The Establishment of National Republics in Soviet Central Asia, New York 
2003, s. 30.

13  Dosłownie w języku rosyjskim osoba obcego pochodzenia etnicznego (plemiennego). 
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nikającymi stąd obowiązkami fi skalnymi14. Warto się jednak zgodzić z opinią 
francuskiej badaczki Juliet Cadiot, która jest zdania, że inorodcy byli jedynym 
stanem wyodrębnionym na podstawie kryteriów etnicznych ze względu na 
znaczenie samego terminu, wskazującego przynależność do „innego” rodu15. 
W późniejszym okresie wraz z przyłączaniem do regionu nowych obszarów 
do kategorii inorodców zaliczano kolejne grupy miejscowej ludności. W dru-
giej połowie XIX w. mieszkańców centralnoazjatyckich peryferii coraz częś-
ciej określano pojęciem tuziemiec (туземец16).

Nie ulega wątpliwości, że inorodcy stanowili przykład wzajemnej zależ-
ności między statusem społecznym i przynależnością etniczną, co znalazło 
odzwierciedlenie w instytucjonalizacji wspólnot etnicznych jako stanów. 

W drugiej połowie XIX w. po zakończeniu podboju Azji Centralnej, władze 
rosyjskie w regionie zetknęły się z nieznanymi grupami etnicznymi i odpowia-
dającymi im pojęciami. Stąd podjęto próbę uproszczenia klasyfi kacji, dokonując 
rozróżnienia między ludnością koczowniczą i osiadłą, z której to wyodrębniono 
chłopów i mieszkańców miast. W ten sposób koczowników nazywano Kirgiza-
mi17, ludność miast – Sartami, a chłopów – Uzbekami. A zatem podstawą przy-
szłej etnicznej i językowej klasyfi kacji mieszkańców regionu stała się „etnizo-
wana” hierarchia społeczna. Określała ona status tych wspólnot, na pierwszym 
miejscu stawiając ludność miast, potem chłopów, a na końcu koczowników18.

Usystematyzowanie siatki terminologiczno-pojęciowej zbiorowości et-
nicznych Azji Centralnej umożliwił spis ludności Imperium Rosyjskiego 
przeprowadzony w 1897 roku. Nie wykorzystano jednak stosowanych już 
wówczas terminów, takich jak narodnost’ (народность), nacionalnost’ 
(национальность19) czy etnos (этнос). Pierwszy z nich pochodził od rosyj-
skiego terminu narod, będąc w istocie synonimem terminu etnos, ale ozna-
czając jednocześnie naród, narodowość, ludność. W końcowej fazie istnienia 

14  Zob.: А. Миллер, Этноконфессиональный фактор в развитии Российской империи 
(конец XVIII – начало XX в.), [w:] Т. Красовицкая, В. Тишков (red.), Этнический и рели-
гиозный факторы в формировании и эволюции российского государства, Москва 2012, 
s. 136–137; Ю. Слёзкин, Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера, Моск-
ва 2017, s. 104–105 (oryg.: Y. Slezkine, Arctic Mirrors. Russia and the Small Peoples of the 
North, Ithaca 1994); Р. Джераси, Окно на Восток: империя, ориентализм, нация и религия 
в России, Мосвка 2013, s. 51 (oryg.: R. Geraci, Window on the East: National and Imperial 
Identities in Late Tsarrist Russia, Ithaca–London 2001). 

15  Ж. Кадио, Лаборатория империи…, dz. cyt., s. 90–91.
16  Rdzenny mieszkaniec (zazwyczaj nieuropejskiego kraju) jako przeciwieństwo przy-

jezdnego obcokrajowca. 
17  Kategoria obejmuje współczesnych Kazachów – wówczas Kirgizów oraz Kirgizów – 

wówczas Kara-Kirgizów.
18  Szerzej na ten temat: Ж. Кадио, Лаборатория империи…, dz. cyt., s. 84.
19  Nacionalnost’ interpretowano jako przynależność do nacii, czyli grupy ludzi (narodu) 

połączonych w jednym państwie wspólnotą obyczajów, językiem i pochodzeniem. 
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Imperium Rosyjskiego etnos został zinterpretowany przez Siergieja Szyro-
kogorowa jako grupa ludzi mówiących jednym językiem, uznających swoje 
wspólne pochodzenie, dysponujących kompleksem obyczajów oraz trybem 
życia chronionych i uświęconych tradycją, a także różniących się od ludzi 
z innych tego typu grup20. 

Zgodnie z rozpowszechnionym w XIX w. nacjonalizmem językowym, 
utożsamiającym naród ze wspólnotą językową, która ma potencjalną moc 
tworzenia państwa21, podstawą klasyfi kacji struktury etnicznej w spisie ludno-
ści z 1897 roku stało się kryterium języka22. Okazało się jednak, że dostarczo-
ne w ten sposób dane nie pozwalają na jednoznaczną interpretację, dlatego też 
opracowując wyniki spisu, starano się ustalić „prawdziwą narodowość”. Gdy 
odpowiedzi wydawały się ku temu niewystarczające, statystycy samodzielnie 
określali przynależność etniczną danej osoby, posługując się dodatkowymi 
danymi, takimi jak przynależność stanowa, miejsce urodzenia czy wyznanie23. 
W ten sposób dokonywano konstruowania struktury etnicznej ludności, co 
oczywiście było obarczone wysokim poziomem niedokładności i zależało od 
wiedzy, umiejętności oraz intencji pracowników analizujących wyniki. Spis 
pokazał istnienie w ówczesnej Azji Centralnej m.in. następujących języków 
miejscowych (narodowości): kazachskiego (киргиз-кайсацкий), kirgiskiego 
(кара-киргизский), kipczackiego, karakałpackiego, sartowskiego, uzbeckie-
go i tadżyckiego. 

Przejawem „zderzenia tradycji z modernizacją” była koncepcja „nacjo-
nalizacji” zbiorowości etnicznych Azji Centralnej w końcowej fazie ist-
nienia Imperium Rosyjskiego propagowana przez nieliczną miejscową in-
teligencję. Dotyczyła ona zarówno ludności koczowniczej, jak i osiadłej. 
W przypadku ludności koczowniczej wyrażano przekonanie o konieczności 
jej sedentaryzacji jako warunku dalszego trwania. Przywiązanie do teryto-
rium miałoby sprzyjać rozpowszechnianiu edukacji, rozwojowi języka i li-
teratury, a także przyswajaniu kultury europejskiej i przekształcaniu lud-
ności miejscowej w narody europejskie24. Pojawienie się inteligencji było 

20  Jednocześnie Siergiej Szyrokogorow uznał, że etnos jest zbiorowością kształtowaną 
i przekształcaną przez otoczenie – w środowisku pierwotnym, wtórnym i zewnętrznym etnicz-
nym. Szerzej na ten temat: С. Широкогоров, Этнос. Исследование основных принципов 
изменения этнических и этнографических явлений, Москва 2010, s. 13, 122–126. 

21  Autorem tej koncepcji był fi lolog niemiecki August Böckh, a kontynuował jego myśli 
– syn Richard Böckh. 

22  Organizatorzy spisu wychodzili z założenia, że nawet w przypadku asymilacji języko-
wej jednostka zachowuje pamięć, „tęsknotę” za swoim pochodzeniem. 

23  Zob. Ж. Кадио, Лаборатория империи…, dz. cyt., s. 71–73. 
24  Szerzej na ten temat: G. Kendirbaeva, „We are children of Alash…”. The Kazakh intel-

ligentsia at the beginning of the 20th century in search of national identity and prospects of the 
cultural survival of the Kazakh people, „Central Asian Survey” 1999, vol. 1, nr 18, s. 5–36.
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możliwe dzięki dostępowi do kultury rosyjskiej, co symbolizowało moder-
nizację i dostęp do edukacji. Paradoksalnie polityka imperialna niedbająca 
o rozwój nawet narodu rosyjskiego, przyczyniła się do zakiełkowania idei 
narodu w Azji Centralnej na podstawie jedności turkijsko-muzułmańskiej. 
Dowodzi to, że na ówczesnym etapie rozwoju miejscowych zbiorowości 
etnicznych odrębność narodowa Kazachów, Kirgizów, Uzbeków czy Turk-
menów była bardzo słabo wykształcona, płynna i w dużej mierze umowna. 
Poszukiwanie jedności etniczno-religijnej zamiast odrębności miało na celu 
wzmocnienie wysiłków w walce ze słabnącym imperium. Wąskie kręgi in-
teligencji zainicjowały ruch narodowy, który nie mógł mieć masowego cha-
rakteru. Inteligencja, zeuropeizowana za pomocą kultury rosyjskiej, rekrutu-
jąca się spośród funkcjonariuszy państwowych, artystów, pisarzy, była słaba 
i nieliczna. Jej kształtowaniu się sprzyjały rozwój kapitalizmu i urbanizacja. 
Między inteligencją a ludnością miejscową (koczowniczą, półkoczowniczą 
i osiadłą) istniała olbrzymia przepaść kulturowa. Oddalenie od ośrodków 
miejskich, brak powszechnej edukacji i analfabetyzm, a przede wszystkim 
tradycyjny sposób życia i gospodarowania nie sprzyjały zaszczepianiu idei 
narodowej na masową skalę25. Brak wyraźnej odrębności zbiorowości et-
nicznych w Azji Centralnej dał o sobie znać w polityce narodowościowej 
ZSRR i podziale narodowo-terytorialnym regionu.

„Nacjonalizacja” zbiorowości etnicznych w ZSRR
Po rewolucji i umocnieniu się nowej władzy w Azji Centralnej przystąpi-

ła ona do realizacji polityki narodowościowej, która miała być przeciwień-
stwem polityki okresu carskiego dzięki m.in. głoszonemu prawu narodów 
do samostanowienia. Jej zasadnicze cele zmieniały się zależnie od okresu 
istnienia państwa radzieckiego (scalanie bądź zbliżanie narodów). Osta-
tecznie zdecydowano się na budowę nowej wspólnoty narodowej – narodu 
radzieckiego. Warunkiem była skuteczna sowietyzacja, tj. przyjęcie przez 
zbiorowości etniczne i wspólnoty narodowe nowej ideologii. Sukces sowie-
tyzacji zależał z kolei od stopnia „unarodowienia” zbiorowości i wspólnot 
etnonarodowych na olbrzymim terytorium – wykształcenia elit, posiadania 
własnej historii jako jednolitej wersji dziejów, rozwoju edukacji, skodyfi -
kowanego języka literackiego, literatury i piśmiennictwa, a w końcu toż-
samości. Było to o tyle skomplikowane, że władza radziecka opanowała 
terytorium, na którym procesy narodotwórcze były słabo zaawansowane lub 
w ogóle się nie zaczęły. A zatem warunkiem sowietyzacji i ukształtowania 
narodu radzieckiego było ich zapoczątkowanie lub przyspieszenie na obsza-

25  A. Wierzbicki, Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatel-
ską, Warszawa 2008, s. 262.
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rach, na których zachowały się struktury rodowo-plemienne i feudalne. Nie 
inaczej było w Azji Centralnej, gdzie polityka nowej władzy – analizując ze 
współczesnej perspektywy – polegała na konstruowaniu narodów na pod-
stawie zastanego materiału etnicznego. Paradoksem tego procesu było to, 
że był on realizowany przez władze radzieckie, odbierane przez miejscową 
ludność jako władze kolonialne. 

Szczególną rolę odegrała terytorializacja etniczności, której celem było 
„unarodowienie” i „upaństwowienie” grup miejscowej ludności. Można za-
ryzykować stwierdzenie, że podział narodowo-terytorialny dokonany przez 
władzę radziecką przyczynił się w dużym stopniu do powstania współczes-
nych państw w regionie i konsolidacji ich narodów tytularnych. W tamtym 
okresie bardzo popularna wśród miejscowej inteligencji była idea turkiestań-
ska, której celem było utworzenie wspólnego państwa niezależnego od Rosji 
jako ojczyzny wszystkich zbiorowości etnicznych w Azji Centralnej pocho-
dzenia turkijskiego. Żadna z miejscowych zbiorowości i wspólnot nie była 
na tyle silna, aby samodzielnie przekształcić się w naród i stworzyć własne 
państwo. Idea turkiestańska miała zapewne charakter doraźny i taktyczny. We 
wspólnym państwie wkrótce mogłyby dojść do głosu etniczne i regionalne 
partykularyzmy, ale ich rezultatu nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć. 
Gdyby władza radziecka uwzględniając tę jednoczącą koncepcję, utworzyła 
jedną republikę turkiestańską, to niewykluczone, że dokonałaby się w jej gra-
nicach konsolidacja wieloetnicznego narodu. 

Do połowy lat 30. XX w. ukształtował się podział narodowo-terytorialny 
regionu, który przetrwał do końca istnienia ZSRR. Podział ten odpowiadał 
hierarchii radzieckich zbiorowości i wspólnot etnonarodowych. Narodom 
tytularnym republik związkowych i autonomicznych przypisano najwyższy 
status – narodów26. Odpowiedź na pytanie, dlaczego akurat te, a nie inne 
zbiorowości – Kazachowie, Kirgizi, Tadżycy, Turkmeni, Uzbecy27 – i w ta-
kiej kolejności uzyskały swoje republiki związkowe, nie jest jednoznaczna28. 
Problematyczna jest również odpowiedź na pytanie, dlaczego w ten, a nie 
inny sposób wytyczano granice między republikami, rezultatem czego na ich 

26  Hierarchię tę uzupełniały: narodowości (народность), do których zaliczono grupy 
tytularne obwodów i okręgów autonomicznych, a także zbiorowości zamieszkujące zwarcie 
i mające swoje piśmiennictwo, grupy narodowościowe (национальные группы), współcześ-
nie określane jako diaspora, które miały swoje historyczne ojczyzny poza granicami ZSRR, 
nazywane również mniejszościami narodowymi oraz grupy etnografi czne (этнографические 
группы), do których zaliczano zbiorowości plemienne. W późniejszym okresie dwie pierwsze 
grupy zastąpiono jedną – narody i narodowości. Taka klasyfi kacja etniczna istniała do rozwią-
zania ZSRR. 

27  W grupie narodów tytularnych w Azji Centralnej znaleźli się również Karakałpacy, któ-
rym przyznano republikę autonomiczną. 

28  Szerzej na ten temat: A. Wierzbicki, Etnopolityka…, dz. cyt., s. 277. 
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terytorium, a obecnie na terytorium suwerennych państw znalazły się liczne 
mniejszości, oderwane od swoich „historycznych ojczyzn”29. 

Republiki związkowe dysponowały atrybutami suwerennego państwa, ta-
kimi jak republikańskie organy władzy (Rada Najwyższa, Rada Ministrów, 
republikańska organizacja partyjna), obywatelstwo (pokrywające się z oby-
watelstwem ZSRR – każdy obywatel danej republiki był jednocześnie obywa-
telem ZSRR), herb, fl aga i hymn państwowy wyrażające specyfi kę narodową 
oraz stolicę. Instytucje suwerenności narodowej miały fasadowy charakter; 
republiki związkowe były niesuwerennymi organizmami politycznymi, a re-
alna władza należała do scentralizowanej partii komunistycznej, która miała 
w republikach jedynie terytorialne oddziały. Jak podsumował Rogers Bruba-
ker: „Etnokulturowe narody otrzymały terytoria, ale nie otrzymały władzy do 
rządzenia nimi”30.

W radzieckiej polityce narodowościowej występowały dwie z pozoru wza-
jemnie wykluczające się, ale w istocie uzupełniające się tendencje. Utworze-
nie republik związkowych i nadanie ich zbiorowościom tytularnym statusu 
narodów z jednej strony było rezultatem unifi kującej sowietyzacji, a z dru-
giej strony sprzyjało procesom narodotwórczym – rozwojowi, konsolidacji 
i umacnianiu związków etniczności z władzą i terytorium, próbom instytucjo-
nalizacji etniczności jako kategorii politycznej, kształtowaniu politycznych 
i kulturalnych elit narodowych. Władza i nauka radziecka kierując się euro-
pejskim sposobem myślenia, stworzyła nową, obcą dotychczas dla miejsco-
wej ludności jakość – identyfi kację narodową. Zbiorowości etniczne regionu 
zostały wyposażone w atrybuty narodowe – terytorium uważane za własne, 
konstytucję, aparat państwowy, języki literackie, wielosetletnią historię i co-
dzienne obyczaje odróżniające je od siebie. Alfabetyzacja i rozwój szkolni-

29  Arne Haugen zwraca uwagę, że podział narodowo-terytorialny Azji Centralnej był rezul-
tatem wielu kompromisów, w tym między komunistami reprezentującymi odmienne zbiorowo-
ści etnonarodowe. Różne były powody zawierania kompromisów – od próśb danego plemienia 
o przyłączeniu do określonej jednostki narodowej na skutek pokrewieństwa genealogicznego, 
językowego czy kulturowego po argumenty związane z kontrolą nad systemem irygacyjnym 
czy koniecznością otrzymania do swojej dyspozycji ośrodka miejskiego. „Ambicją władzy ra-
dzieckiej było stworzenie jednostek odpowiadających granicom etnografi cznym w regionie. 
Nie dlatego, że uznawano jednorodne wspólnoty za podstawowe cele same w sobie, ale ze 
względu na funkcje, które, jak wierzyli, mogą pełnić takie jednostki w rozwoju społecznym, 
gospodarczym i politycznym. W konsekwencji zasada narodowo-etnografi czna została zrów-
noważona z innymi interesami w celu ułatwienia administrowania i rządzenia oraz uniknięcia 
destrukcyjnego konfl iktu politycznego i podziałów”. A. Haugen, The Establishment…, dz. cyt., 
s. 209–210. 

30  Zob.: R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w No-
wej Europie, Warszawa–Kraków 1998, s. 59. 
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ctwa sprzyjały szybkiemu rozprzestrzenianiu europejskiego sposobu rozu-
mienia narodu i jego nakładaniu się na tradycyjne rodzaje identyfi kacji. W re-
gionie świadomość tego procesu jest do dzisiaj bardzo silna. Ocenia się, że 
okres radziecki odegrał pozytywną rolę w konsolidacji narodów tytularnych, 
a państwowość radziecka, mimo jej ograniczeń, była etapem stanowienia pro-
topaństwa31. Kirgistański historyk Nur Omarow stwierdził wprost: „W tym 
sensie współczesny etnos kirgiski może być tylko wdzięczny władzy Rad, 
dzięki której zdołał nie tylko przetrwać, ale i umocnił się na swoim rdzen-
nym terytorium osiedlenia”32. Nie brakuje również zupełnie przeciwstawnych 
opinii: „gdyby nie długotrwała kolonizacja Kazachstanu przez carską Rosję, 
a następnie przez Rosję Radziecką, to w Kazachstanie mógłby ewolucyjnie 
sformować się naród kazachski”33. Nie jesteśmy jednak w stanie tego obiek-
tywnie zweryfi kować. Należy przyjąć, że „prawda leży po środku” i władza 
radziecka nie doprowadziła ani do całkowitego ukształtowania, ani też do za-
niku narodów. 

Konstruowanie narodów w ZSRR, podobnie jak w Imperium Rosyjskim, 
odbywało się m.in. w ramach analizowania i opracowywania wyników spi-
sów ludności, z tym że w ZSRR odbywało się to na znacznie większą skalę 
i bardziej systematycznie. Na obszarach, na których najbardziej rozpowszech-
nione były identyfi kacje rodowo-plemienne czy klanowo-terytorialne, zale-
cano rachmistrzom spisowym, aby ukierunkowywali lub wręcz poprawiali 
odpowiedzi respondentów34. W ten sposób m.in. następowało tam „zderzenie 
tradycji z modernizacją”. Radzieccy uczeni byli przekonani, że trudności jed-
nostek z określeniem swojej narodowości były przejawem realnie istniejącej, 
ale niewystarczająco rozwiniętej świadomości narodowej. Zadaniem władzy 
było więc jej ujawnienie35. Konsolidacja narodów tytularnych doprowadziła 

31  А. Мусабаева, Кыргызский национализм, проблемы нациестроительства 
и проект будущего, [w:] М. Ларюэль, А. Курманова (red.), Центральная Азия-25. Мысли 
о прошлом, проекция будущего. Сборник эссе из Центральной Азии, Программа изучения 
Центральной Азии Институт европейских, российских и евразийских исследований 
Школа международных отношений им. Эллиотта Университет Дж. Вашингтона, март 
2017, s. 41. 

32  Н. Омаров, Суверенная этнократия» и поиски национальной идентичности, htt-
ps://kginkz.clan.su/publ/3-1-0-46 [dostęp: 19.03.2021]. 

33  А. Сарым, О нациестроительстве в Казахстане, [w:] М. Ларюэль, А. Курманова 
(red.), Центральная…, dz. cyt., s. 50. 

34  Na początku radzieckiego procesu narodotwórczego, w spisie ludności w 1926 r. in-
struowano rachmistrzów spisowych, aby np. wszystkich, którzy nazwą się jako członkowie 
określonych plemion kazachskich, zapisywać jako Kazachowie. 

35  W aułach, które funkcjonowały według przednarodowych zasad, zamieniano dawne 
terminy nowymi – narodowymi. W ten sposób chociażby „naród kazachski” stał się w wyob-
rażeniu koczowników rozszerzonym aułem lub rodem, którego każdy członek odczuwał więź 
z innymi członkami, wzmocnioną tradycyjnymi instytucjami i niewywołującą wewnętrznego 
sprzeciwu.
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w ZSRR do zaniku w spisie ludności takich grup, jak Kipczacy36 czy Sarto-
wie37, którzy na podstawie kryterium języka pojawili się w spisie przed rewo-
lucją październikową. 

Budząca kontrowersje i niejednoznaczne oceny polityka narodowościo-
wa ZSRR doprowadziła w Azji Centralnej w dużym stopniu do konsolidacji 
tytularnych wspólnot narodowych. Możliwość przyspieszenia, a jednocześ-
nie zwieńczenia tego procesu pojawiła się wraz z powstaniem suwerennych 
państw w regionie. 

Suwerenizacja wspólnot narodowych 
Dzięki rozwiązaniu ZSRR proces państwotwórczy w Azji Centralnej 

wkroczył w nową fazę. Fakt ten przyjęto w regionie z zaskoczeniem i po-
czątkowo z dystansem. Teoretycznie zaistniały okoliczności sprzyjające po-
wstaniu państw narodowych. Wkrótce okazało się, że nie jest to możliwe 
w krótkim okresie i jest uzależnione od wielu czynników, źródła których się-
gają bliższej i dalszej przeszłości. Po pierwsze, był to przede wszystkim brak 
występowania zasady kongruencji, tj. zgodności granic etnicznych z grani-
cami politycznymi odziedziczonymi po radzieckich republikach związko-
wych. Skutkiem tego było zwarte zamieszkiwanie niektórych narodowości 
na terytoriach graniczących z ich historycznymi ojczyznami (Rosjanie, Uz-
becy, Tadżycy). Inne z kolei nie miały w swoich historycznych ojczyznach 
suwerennych państw uznanych za narodowe, ale odczuwały więź z rodakami 
zamieszkującymi terytorium sąsiedniego państwa. Nieobce były im marze-
nia utworzenia własnego organizmu politycznego jednoczącego obszary ich 
zwartego zamieszkiwania (Ujgurzy). Po drugie, obecność licznej ludności 
rosyjskiej, mającej swoje aspiracje polityczne i kulturowe, która stała się 
mniejszością w nowych państwach, stwarzała problem (najbardziej istotny 
w Kazachstanie i Kirgistanie, częściowo w Uzbekistanie). I wreszcie po trze-
cie, wraz z rozpadaniem się ZSRR następowała mobilizacja etniczna w re-
gionie, która nie sprzyjała konsolidacji i integracji zróżnicowanej etnicznie 
ludności. Niepełna konsolidacja narodów tytularnych, składających się ze 
struktur rodowo-plemiennych, klanowych czy etnoregionalnych, może być 
również wskazana jako kolejna przyczyna trudności w procesie państwo- 
i narodotwórczym. 

Konieczność uzyskania prawnomiędzynarodowego oraz politycznego 
uznania, a także dążenie do przezwyciężenia kolonialnej spuścizny wymu-
szały na nowych państwach poszukiwanie wariantów procesu państwo- i na-

36  Plemię o tym etnonimie występuje wśród ludności kazachskiej, kirgiskiej i uzbeckiej. 
Jako odrębna grupa zasymilowali się z Uzbekami bądź z Kirgizami. 

37  Zaliczani do Uzbeków. 
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rodotwórczego najbardziej odpowiednich do miejscowych warunków. Mimo 
niejednolitości etnicznej, w tym koncentracji określonych wspólnot etnonaro-
dowych na zwartych obszarach, żadne z państw nie zdecydowało się ofi cjalnie 
na wprowadzenie federalizmu, zachowując unitarny charakter. Przyjęto nowe 
ustawy zasadnicze, których treść nawiązywała do rozwiązań liberalno-demo-
kratycznych przyjętych w państwach zachodnich38. Nakładała się jednak na nie 
praktyka wynikająca z cech regionalnej kultury politycznej. Należało również 
zdecydować, jak poradzić sobie z wieloetniczną strukturą ludności. Stosując 
europejskie koncepcje procesu narodotwórczego, można rozważać wybór 
między wariantami narodu politycznego i narodu etnokulturowego. Obie kon-
cepcje różnią się rolą wspólnoty tytularnej w tym procesie i rodzajem relacji 
z pozostałą ludnością. Koncepcja narodu politycznego zakłada konsolidację 
wokół narodu tytularnego na zasadzie akulturacji, gdzie wspólnoty nietytular-
ne, przyswajając cechy dominującej grupy, zachowują własne dystynktywne 
cechy kulturowe, a jednocześnie dysponują pełnią praw obywatelskich i po-
litycznych. W przypadku narodu etnokulturowego konstytucyjnym gwaran-
cjom statusu jednostki jako pełnoprawnego obywatela towarzyszy asymilacja, 
w wyniku której następuje utrata dystynktywnych cech kulturowych danej 
grupy na rzecz innej, tytularnej. W obu wypadkach jest to związane z władzą 
i relacją między grupą „silniejszą” a „słabszą”, przy czym grupą „silniejszą” 
nie musi być grupa sprawująca władzę i liczniejsza demografi cznie, czego 
przykładem jest Kazachstan. Koncepcja narodu politycznego mimo deklaro-
wanej akulturacji jest często uważana za ukrytą asymilację39. 

W Azji Centralnej trudno doszukiwać się modelowej realizacji obu kon-
cepcji. Kazachstan i Kirgistan ze względu na sferę deklaracji, a nade wszystko 
ze względu na nie zawsze konsekwentnie wprowadzane w życie rozwiązania 
w zakresie etnopolityki są najbliższe koncepcji narodu politycznego40. Oba 
państwa, a w szczególności Kazachstan, są przykładem interesujących rela-
cji między grupą „silniejszą” a grupą „słabszą”. W sferze politycznej grupą 
„silniejszą” stali się Kazachowie jako naród tytularny. Natomiast w sferze 
kultury sytuacja w zasadzie nie zmieniła się od rozwiązania ZSRR. Mimo po-
dejmowanych wysiłków ze strony rządzących, nadal dominują język rosyjski 

38  Szerzej na ten temat: T. Bodio, T. Mołdawa, Konstytucje państw Azji Centralnej. Trady-
cje i współczesność, Warszawa 2007. 

39  Zob.: Y-M. Davenel, E. Yim, Minority Assimilation and Nation-Building in Kazakhstan, 
[w:] R. Isaacs, A. Polese (red.), Nation-Building and Identity in the Post-Soviet Space. New 
Tools and Approaches, London–New York 2016, s. 46–64.

40  Na ten temat pisze wielu autorów zachodnich i nie tylko, m.in. R. Isaacs, A. Polese, Be-
tween „imagined”…, dz. cyt.; K.M. Rees, N.W. Williams, Explaining Kazakhstani identity: su-
praethnic identity, ethnicity, language, and citizenship, „Nationalities Papers” 2017, vol. 45, nr 5, 
s. 815–839; Ö. Kesici, The Dilemma in the Nation-Building Process. The Kazakh or Kazakhstani 
Nation?, „Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe” 2011, vol. 10, nr 1, s. 31–58.
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i kultura rosyjska oraz rosyjskojęzyczna przestrzeń informacyjna. Środowisko 
wiejskie zachowuje wprawdzie tradycyjny, etniczny charakter, ale o rozwoju 
państwa i jego kulturowym obliczu decyduje przestrzeń miejska, a ta pozostaje 
rosyjskokulturowa. Początkowo, u progu suwerenności wynikało to z poten-
cjału demografi cznego Rosjan. W późniejszym okresie na znaczeniu zyskiwa-
ły inne czynniki. Politolog kazachstański Rustem Kadyrżanow sformułował 
hipotezę, że przyczyną tego stanu rzeczy jest niejawna, właściwie milcząca 
umowa społeczna między Kazachami i Rosjanami o swoistym „podziale sfer 
wpływów”. Kazachowie mieli zachować dominację w sferze polityczno-pań-
stwowej, oddając pierwszeństwo Rosjanom w sferze kulturalno-językowej41. 
W rzeczywistości w Kazachstanie dąży się do zachowania równowagi między 
tożsamością etniczną narodu tytularnego (kazachską) i tożsamością obywa-
telską (kazachstańską) niezależną od narodowości. Z jednej strony państwo 
sprzyja rozwojowi języka kazachskiego i kultury kazachskiej, wzmacniając 
tożsamość tytularną i jednocześnie dążąc do tego, aby stały się one dostępne 
i pożądane przez wszystkich obywateli. Z drugiej strony koncepcja narodu 
Kazachstanu zakłada równość wszystkich obywateli Kazachstanu niezależnie 
od ich przynależności etnicznej, kulturowej czy religijnej42. 

Pozostając przy europejskich koncepcjach narodu, gdyby sporządzić swo-
istą oś między narodami politycznym i etnokulturowym, to na przeciwległych 
biegunach znalazłyby się Kazachstan (najbliżej narodu politycznego) i Turk-
menistan (najbliżej narodu etnokulturowego). Pozostałe państwa sytuowałyby 
się pomiędzy nimi w następującej kolejności – od narodu politycznego do 
narodu etnokulturowego – Kirgistan, Uzbekistan43 i Tadżykistan: 

naród polityczny naród etnokulturowy
Kazachstan       Kirgistan       Uzbekistan       Tadżykistan      Turkmenistan

Opozycją wobec koncepcji kazachstańskiej jest turkmeński wariant pro-
cesu państwo- i narodotwórczego, czemu wiele uwagi poświęcił w swoich 
pracach Tadeusz Bodio44. Rdzeniem państwa i narodu „nowych Turkmenów” 
miało być jedno z ugrupowań plemienno-terytorialnych zjednoczone wokół 

41  Zob.: Р. Кадыржанов, Межэтническая стабильность и национальная консолидация 
в Казахстане, [w:] З. Шаукенова, Национальная консолидация Казахстана: проблемы 
и перспективы. Сборник материалов круглого стола (г. Алматы, 28 марта), Алматы 2013, 
s. 20–24. 

42  Zob.: Р. Кадыржанов, Этнокультурный символизм и национальная идентичность 
Казахстана, Алматы 2014, s. 9–10.

43  Narody tytularne – Uzbecy i Tadżycy zostały ukształtowane w tradycji życia osiadłego.
44  Zob.: T. Bodio, Układy klanowe jako mechanizm polityki, [w:] B. Kaczmarek (red.), 

Metafory polityki 3, Warszawa 2005; T. Bodio, Przywództwo i elity polityczne, [w:] T. Bodio 
(red.). Turkmenistan. Historia, społeczeństwo, polityka, Warszawa 2005. 
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wywodzącego się z niego prezydenta jako jego „ojca”, „założyciela” czy „bo-
hatera Turkmenistanu”45. Ten wariant jest najbliższy europejskiej koncepcji 
narodu etnokulturowego. Stosując europejską terminologię, warto jednak 
zwrócić uwagę na dwa problemy. Po pierwsze, koncepcje narodu polityczne-
go i narodu kulturowego mają teoretyczny charakter. W rzeczywistości etno-
politycznej każdy naród potrzebuje terytorium, władzy politycznej i homoge-
nizacji kulturowej dla swojego istnienia. Zatem obie koncepcje przenikają się 
wzajemnie. Po drugie, w tradycji europejskiej wspólnota narodowa składa się 
z równoprawnych w sensie prawnym i politycznym jednostek podzielających 
tę samą kulturę. W Azji Centralnej to nie indywiduum mimo konstytucyjnych 
gwarancji praw i wolności obywatelskich jest podmiotem procesów społecz-
no-politycznych, lecz jednostka trybalna (ród, plemię, żuz, klan terytorialny), 
do której należy przedstawiciel narodu tytularnego. Lojalność i solidarność 
w stosunku do jednostki trybalnej ma charakter nadrzędny wobec lojalności 
obywatelskiej i narodowej. Rzeczywiste funkcjonowanie tytularnych wspól-
not narodowych w regionie w istocie ma charakter formalny i nieformalny, 
przejawiając wyraźne „zderzenie tradycji z modernizacją”. Naród central-
noazjatycki to w istocie wspólnota składająca się nie tyle z formalnie rów-
noprawnych obywateli skonsolidowanych prawami politycznymi i wspólną 
kulturą, ile z ugrupowań rodowych, plemiennych czy etnoterytorialnych, two-
rzących swoiste nieformalne „uwarstwienie” trybalne, na które w wyniku mo-
dernizacji może się nakładać uwarstwienie społeczne. Podmiotowość członka 
takiego narodu określa nie tyle formalny status prawny, co przynależność do 
określonego ugrupowania trybalnego. Status jednostki, jej podmiotowość za-
leżą więc od jej przynależności rodowo-plemiennej bądź klanowej. Jednostka 
przynależy do narodu nie bezpośrednio, lecz tylko poprzez ród, plemię czy 
klan terytorialny. Bez nieformalnych powiązań trybalnych jednostka nie liczy 
się jako członek wspólnoty narodowej oraz jest bezsilna w rywalizacji o do-
stęp do cenionych i pożądanych dóbr (władza polityczna, wiedza, dostatek 
materialny). 

Istnienie nieformalnych struktur trybalnych wewnątrz tytularnych wspól-
not narodowych w Azji Centralnej z jednej strony jest przejawem tradycji, 
ponieważ są one często charakterystyczne tylko i wyłącznie dla nich. Jest to 
szczególnie widoczne we władzy politycznej sprawowanej w praktyce przez 
przedstawicieli dominującego ugrupowania trybalnego. Z drugiej strony, 
wychodząc naprzeciw wyzwaniom modernizacyjnym, pokazuje to dążenie 
do konsolidacji, nawet jeżeli ma ona tylko pozorny charakter. Solidarność 
rodowo-plemienna jest bowiem przejawem nieznanego dotąd nacjonalizmu. 
Istotą kompozycji struktur władzy jest podział stanowisk między określony-

45  Zob.: S. Horák, A. Polese, Personality Cults and Nation-Building in Turkmenistan, [w:] 
R. Isaacs, A. Polese (red.), Nation-Building…, dz. cyt., s. 168–169. 
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mi rodami, plemionami czy żuzami (w przypadku Kazachów) i ograniczenie 
dostępu do nich przedstawicielom nietytularnych narodowości. Procesy naro-
dotwórcze w Azji Centralnej są ściśle związane z konsolidacją władzy i słu-
żą jej legitymizacji na podstawie konstruowania – „wynajdywania” tradycji 
w przypadku ich braku. Rządzące etnokratyczne elity narodów tytularnych 
reprezentują nie tyle suwerena, co własne ugrupowania rodowo-plemienne 
lub terytorialne, z których się wywodzą46. Ich przynależność narodowa su-
geruje jednak, że reprezentują cały naród tytularny. Etnokratyzm jest – jak 
zauważa Tadeusz Bodio – specyfi czną odmianą autorytaryzmu47. „Charak-
teryzuje przede wszystkim społeczeństwa tradycyjne, ale w praktyce etno-
kratyzm i autorytaryzm wzajemnie przenikają się, tworząc swoistą hybrydę 
ustrojową. W autorytarno-etnokratycznych reżimach dominuje prymat praw 
narodu tytularnego nad prawami człowieka i wolnością wszystkich obywateli. 
Etnokratyzm tworzy barierę budowy społeczeństw obywatelskich, stanowiąc 
negację demokracji, w której standardem są dialog, równe prawa narodów 
i grup etnicznych oraz balans ich interesów”48.

Przewaga w uwarstwieniu społecznym struktur formalnych nad nieformal-
nymi lub odwrotnie jest uzależniona od stopnia zaawansowania modernizacji, 
utożsamianej z budową narodu politycznego. Nawet tam, gdzie ten proces jest 
najbardziej zaawansowany i uwarstwienie społeczne na podstawie kryteriów 
formalnych zdobywa przewagę nad nieformalnym „uwarstwieniem” trybal-
nym, pamięć społeczna o pochodzeniu rodowo-plemiennym lub klanowo-te-
rytorialnym pozostaje trwała. Ukazuje to osobliwości procesów narodotwór-
czych w regionie i istotę „zderzenia tradycji z modernizacją”.

Zakończenie
We wszystkich poddanych analizie epokach – od Imperium Rosyjskiego 

do suwerennych państw – zbiorowości etniczne w Azji Centralnej stawały 
w obliczu „zderzenia tradycji z modernizacją”. Gdy wydawało się, że przewa-
gę w tymże „zderzeniu” zyskała modernizacja, tradycja – ofi cjalnie tłumiona 
przez dziesięciolecia władzy radzieckiej – powróciła ze zdwojoną siłą w okre-

46  Interesujący jest fakt, że elity te ukształtowane w radzieckim aparacie władzy zamieniły 
marksizm-leninizm na nacjonalizm służący budowie państwa narodowego. Szerzej na ten temat 
m.in.: M. Laruelle, Wiedergeburt per Dekret. Nationsbildung in Zetralasien, [w:] Machtmosaik 
Zentralasien. Traditionen, Restriktionen, Aspirationen, „Osteuropa” 2007, nr 8–9; R. Isaacs, 
A. Polese, Introduction: Nation-Building in the Post-Soviet Space. Old, New and Changing 
Tools, [w:] R. Isaacs, A. Polese (red.), Nation-Building…, dz. cyt., s. 8–9.

47  T. Bodio, Etnokracja i etnoelity w Azji Centralnej, [w:] T. Bodio, W. Jakubowski (red.), 
Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, seria: „Władza, Elity, Przywództwo”, t. 2, War-
szawa 2010, s. 22.

48  Tamże, s. 227.
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sie suwerenizacji, nadając regionalną specyfi kę procesowi państwo- i narodo-
twórczemu. Określenie, kiedy powstaje i czym jest naród, zależy od różnych 
kryteriów i podejścia badacza. Współcześnie najczęściej przyjmuje się per-
spektywę konstruktywistyczną. Odwoływanie się przez elity do odwieczności 
ich wspólnot narodowych, uznanie za ich bezpośrednie źródło pradawnych 
zbiorowości etnicznych, paradoksalnie oznacza triumf tej perspektywy, po-
nieważ niezwykle trudno jednoznacznie pozytywnie zweryfi kować ciągłość 
między ich przeszłością i współczesnością. Dowodzi to „zderzenia tradycji 
z modernizacją”. Nawet jeżeli nie w pełni przyjmujemy konstruktywizm za 
perspektywę stosowną do rzeczywistości centralnoazjatyckiej, nie ulega wąt-
pliwości, że próby odgórnego konstruowania narodów w regionie rozpoczę-
ły się jeszcze przed rewolucją październikową i zostały zainicjowane przez 
obcą władzę imperialną, a kontynuowane były ze zwielokrotnioną dynamiką 
w okresie radzieckim. Poradziecka suwerenizacja przyniosła kolejną jakoś-
ciową zmianę w tym procesie. Nadal próby te mają charakter odgórny, z tą 
jednak różnicą, że są sterowane przez władzę występującą w imieniu suwe-
rena.

W trzech badanych okresach nastąpiła ewolucja zbiorowości etnicznych 
w regionie – od ugrupowań rodowo-plemiennych poprzez etnosy do wspólnot 
narodowych. Stąd w rzeczywistości najbardziej właściwe, także w stosunku do 
wspólnot narodowych w regionie, jest założenie, że narody ani nie są wieczne 
i dane z góry, ani też nie są wyłącznie konstruowane. Są natomiast, jak podkre-
śla Andrzej Walicki, produktem historii, kształtującym się w długotrwałym pro-
cesie narodotwórczym, określonym przez wiele czynników obiektywnych i su-
biektywnych49. Jeśli przyjąć, że naród powstaje wtedy, gdy pojawia się solidar-
ność społeczna i integracja członków danej zbiorowości, tożsamość zbiorowa, 
czyli uznanie istnienia grupy przez jej członków, oraz samookreślenie się grupy 
jako naród50, odpowiedź na pytanie, czy te kryteria zostały spełnione wśród ty-
tularnych wspólnot narodowych w Azji Centralnej, pozostaje nadal otwarte, ale 
bliższe pozytywnej weryfi kacji niż kilkadziesiąt lat temu. Podobnie – jeśli przy-
jąć, że wspólnota narodowa składa się z dwóch elementów – wspólnego dzie-
dzictwa kulturowego jako źródła wzajemnej troski oraz poczucia lojalności51. 
Decyduje o tym odwoływanie się na poziomie makro do wspólnej etnogenezy 
i poczucia bycia wspólnotą złączoną wspólnym etnonimem mimo wertykalnych 
i horyzontalnych podziałów rodowo-plemiennych i klanowo-terytorialnych. Na 

49  „Naród, tak jak rynek […], powstaje dzięki procesom spontanicznej selekcji, przysto-
sowania i ewolucji, a nie w rezultacie świadomej «konstrukcji»”. A. Walicki, Naród. Nacjona-
lizm. Patriotyzm, Kraków 2009, s. 412–414. 

50  Zob.: C. Calhoun, Nacjonalizm, Warszawa 2007, s. 12. 
51  Zob.: Б. Як, Национализм и моральная психология сообщества, Москва 2017, s. 143 

(oryg.: B. Yack, Nationalism and Moral Psychology of Community, Chicago–London 2012). 
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Paradoksy konsolidacji zbiorowości etnicznych i wspólnot narodowych w Azji Centralnej  

poziomie mikro wymagana jest natomiast znajomość genealogii co najmniej do 
siódmego pokolenia wstecz oraz poczucie solidarności i odpowiedzialności za 
członków tych zbiorowości, wchodzących w skład tytularnych wspólnot naro-
dowych i określających ich regionalną osobliwość. 
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Post-Soviet Ethno-Demographic 
Dynamics and Nation-Building 
in Kazakhstan

Introduction

T he demographic approach, which aims to study socio-political processes 
under the infl uence of demographic proportions in a multi-ethnic so-

ciety, is widespread in social cognition. The demographic changes that took 
place after the collapse of the USSR in a number of post-Soviet states contrib-
uted to the widespread use of this approach in post-Soviet research. This re-
search is related to studying the dominance of the titular nation, in particular, 
the dominance of the language of the titular nation. This ethnic dominance is 
examined in the context of the social space of post-Soviet societies under the 
infl uence of various factors, among which the demographic factor is central. 
Kazakhstan stands out among the post-Soviet states that have experienced 
signifi cant demographic changes over the years of independence. Here, in 
the post-Soviet period, the titular nation has become a signifi cant majority 
of the multi-ethnic population in the country as a whole, including cities and 
most of the regions. In this regard, the question arises about the infl uence of 
post-Soviet ethno-demographic dynamics on the cultural integration of ethnic 
groups in Kazakhstan. In other words, is it possible to assert the existence of 
a direct correlation between the titular nation’s growth within the Kazakhstani 
population and the establishment of culturally integrating ethnic groups based 
on the Kazakh language and culture? A similar correlation is evident in many 
post-Soviet states, primarily in Central Asia and the Caucasus. This correla-
tion is one of the main goals of the post-Soviet model of nation-building, and 
Kazakhstan is striving to achieve it in its national policy. In Kazakhstan itself, 
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there are discussions about how the post-Soviet ethno-demographic dynamics 
affect the cultural integration of a multi-ethnic society. Our article contributes 
to this discussion and offers its own view regarding the issue of the infl uence 
of post-Soviet ethno-demographic dynamics on culturally integrating ethnic 
groups in Kazakhstan.

The main research method in this article is a demographic approach that 
focuses on the study of culturally integrating ethnic groups in polyethnic Ka-
zakhstan under the infl uence of changes in ethno-demographic proportions 
during the post-Soviet period. The theory of nation-building and its projection 
onto post-Soviet realities plays a large role in this work. Based on the prox-
imity of the concepts of nation-building and national integration, the article 
focuses on the cultural integration of ethnic groups in Kazakhstan.

On the Concept of Culturally Integrating Ethnic 
Groups

Before proceeding with the disclosure of the article’s stated purpose, we 
would like to briefl y describe the concept of culturally integrating ethnic 
groups and the peculiarities of its manifestation in Kazakhstan. The cultural 
integration of ethnic groups signifi es a method of existence for a multi-ethnic 
society, in which one of the languages and the culture associated with it are 
common for all ethnic groups. This allows ethnic groups to coexist, understand 
each other and, on this basis, interact with each other. Without this interaction 
of linguistically and culturally diverse ethnic groups on the basis of a common 
language and culture, the existence of a multi-ethnic society is impossible. 
A society that is not integrated on the basis of a common language and culture 
will inevitably fall apart, or it will be in a state of permanent confl ict as ethnic 
and social groups vie for dominance in the linguistic and cultural sphere.

The existence of a common language and its respective culture for all the 
constituent ethnic groups of a culturally integrated multi-ethnic society means 
a special position in this society for the ethnic group whose language all other 
ethnic groups speak. This position can be characterized as dominant, which 
is to say that the ethnic group whose language is used by all other groups 
dominates in a multi-ethnic society. Consequently, other ethnic groups are in 
a subordinate position in the cultural and linguistic sphere in relation to the 
one ethnic group whose language and culture they are forcibly or voluntarily 
adopting. In short, the cultural integration of a society presupposes dominant 
and subordinate relationships between various ethnic and social groups.

This defi nition and description of the cultural integration of ethnic groups 
implies a special signifi cance for language and linguistic relations, which eth-
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nic groups become drawn into during the process of culturally integrating 
a multi-ethnic society. Language is a cultural and symbolic code that unites 
people in social communities. Modern societies consist of many social groups, 
each of which can possess their own language. To transform a conglomerate 
of social collectives into a single community, the language of one of them 
must become common for all groups. This transformation represents cultural 
integration, in which specifi cally cultural-linguistic integration is critical.

From the assertions indicated above it stands to reason that the cultural 
integration of a multi-ethnic society based on one language and culture is of 
great importance for the nation-building of this society. Without cultural in-
tegration based on one language and culture, it is impossible to build a single 
nation out of a multi-ethnic community. Here we take ‘nation’ to mean the 
unity of political and cultural communities within a certain territory. Ernest 
Gellner, a classic fi gure of the theory of nation and nationalism, defi nes a na-
tion as a community that arises on the basis of culture and its convergence 
with political units. In these conditions, people want to be politically united 
with those, and only with those, who belong to the same culture. Accordingly, 
states seek to align their borders with the borders of their cultures and to pro-
tect and introduce their cultures within the limits of their power1.

The Main Forms of Cultural integration 
of Ethnic Groups in Kazakhstan

Having considered the concept of cultural integration in general terms, we 
now want to address the situation regarding the cultural integration of ethnic 
groups in modern Kazakhstan. Taking a fi rst glance at this process, we see 
that in Kazakhstan today there are in fact two cultural integrations of ethnic 
groups occurring. One of these integrations is based on the Russian language 
and Russian-Soviet culture, while the other is based on the Kazakh language 
and culture. A comparison of these two integrations shows that the main cul-
tural integration is based on the Russian language, since it covers all ethnic 
groups and the main social spheres of Kazakhstani society. Cultural integra-
tion based on the Kazakh language and culture is of secondary importance, 
having a more limited social base represented by the Kazakh ethnic group and 
part of the Turkic-speaking ethnic groups of Kazakhstan. The use of the Ka-
zakh language in various spheres of society also demonstrates less coverage 
and pervasive depth in comparison with the Russian language.

The cultural integration of ethnic groups based on the Russian language 
and Russian-Soviet culture took shape in Kazakhstan during the Soviet pe-

1  Э. Геллнер, Нации и национализм, Москва1991, s. 126–127.
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riod, as a result of the internationalism policy of the communist regime. The 
ideological nature of the regime’s national policy aimed to form Soviet soci-
ety as a “new historical community of the people.” This goal was achieved 
through a policy with the main slogan, “The fl ourishing and rapprochement of 
Soviet nations.” It is obvious that the „rapprochement” of nations was carried 
out on the basis of the Russian language and Soviet culture, the foundation of 
which consisted of the language and culture of the Russian people. Therefore, 
we defi ne the culture of the Soviet period as Russian-Soviet. The introduction 
and dissemination of Russian language and culture among the Soviet peoples 
was, in fact, nothing more than a Russifi cation policy carried out by the com-
munist regime. This policy led to the Russifi cation of many peoples within the 
Soviet Union, some of the most Russifi ed among them being Kazakhs. 

The cultural integration of ethnic groups based on the Kazakh language and 
culture has already become a post-Soviet phenomenon. Nationally integrating 
the remnants of the Soviet people into the civil nation of sovereign, multi-
ethnic Kazakhstan has been carried out based on the model of nation-building 
in post-Soviet states. Politically, a post-Soviet nation should be made up of all 
nationalities living there since Soviet times, who have now become citizens 
of the newly independent states. However, culturally, the basis of a nation’s 
formation in the post-Soviet states is no longer the Russian language and Rus-
sian-Soviet culture, but the language and culture of the titular nation, which 
are given decisive importance within the framework of the post-Soviet model 
of nation-building.

The decisive importance of a titular nation’s language and culture in the 
nation-building model of post-Soviet states is determined by the fact that, in 
the public consciousness of these states, as in Soviet times, the ethno-cultural 
awareness of the nation dominates. A nation is understood as, fi rst and fore-
most, a titular nation with its respective language and culture, which should be 
aware of and embrace non-titular ethnic groups in interethnic communication. 
The idea of a civil nation as a multi-ethnic community based on citizenship 
common to all ethnic groups is not widely understood in post-Soviet society. 
The appropriate terminology has not even been developed to express this idea 
in the realm of public consciousness. Such a community is called a “nation2,” 
and in particular in Kazakhstan it is called the “Kazakh nation.” However, the 
importance of a “nation” in this sense is fully understood by the society and, 
primarily, by the authorities, because maintaining the “nation” means main-
taining interethnic stability and security of a post-Soviet society.

Due to various historical, political, and social reasons, maintaining in-
terethnic societal stability and security is of fundamental importance for Ka-

2  Народ can be translated as „nation,” „people,” or „folk”.
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zakhstan. The government’s policy to maintain interethnic stability and so-
cial security was called the “Kazakhstani Model of Interethnic Harmony and 
Peace.” In many ways, this harmony and stability has been achieved through 
communication and interaction of ethnic groups in the Russian language. Indi-
cating the large role that Russian has played in the formation of a civil nation 
in Kazakhstan, the country’s fi rst president, Nursultan Nazarbayev, empha-
sized in 2004 that Russian unites our nation3.

Nevertheless, despite the noticeable progress in the expansion of Kazakh 
within the multi-ethnic society, Russian still occupies a dominant position in 
the cultural integration of ethnic groups in Kazakhstan. If in Soviet times the 
Russian language had full state and political support throughout the USSR, 
then in post-Soviet times it does not benefi t from that same support in Kaza-
khstan. At the same time, it would be wrong to say that the Russian language 
does not have some state support in Kazakhstan. For the state, support for the 
Russian language is of paramount importance for strengthening interethnic 
stability and social security. The government in Kazakhstan primarily sup-
ports the state language, but at the same time does not neglect support for 
Russian and other languages in the country. This is one of the main points 
of the language policy in Kazakhstan. In 2017, Elbasy pointed to the great 
role of Russian in the development of the Kazakh people. We „will not forget 
Russian language and culture. This is impossible for the Kazakhs. Expanding 
our views of the world occurs through the Russian language. Through Rus-
sian, we have learned global culture, global progress, and global technology. 
Therefore, it will always stay with us. Russia is our big neighbor, our God-
given neighbor, and we will always be beside it, we will always cooperate, we 
will be partners”4.

In other post-Soviet countries, in particular the states of Central Asia and 
Transcaucasia, Russian is gradually disappearing from the social and cultural 
arena, having lost political support from the authorities under new conditions. 
In these countries, the main role in the cultural integration of ethnic groups 
is now played by the language of the titular nation. However, a similar state 
policy to promote the language of the titular nation so that it replaces Russian 
as the basis for culturally integrating ethnic groups has not achieved great suc-
cess in Kazakhstan. Here, as before, the main role in the cultural integration of 
ethnic groups is played by Russian, while the integrating role of the Kazakh 

3  Президент Казахстана считает, что внедрение государственного языка долж-
но происходить поэтапно, https://www.kt.kz/rus/state/prezident_kazahstana_schitaet_
chto_vnedrenie_gosudarstvennogo_jazika_dolzhno_prohoditj_poetapno_dopolnennaja_
versija_1153413029.html [dostęp: 6.05.2021].

4  Президент в Шымкенте поднял вопросы латиницы, трехъязычия и пошутил 
о советском лозунге, https://otyrar.kz/2017/04/prezident-v-shymkente-podnyal-voprosy-lati-
nicy-trexyazychiya-i-poshutil-o-sovetskom-lozunge/ [dostęp: 27.04.2017].
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language seems more limited. Kazakh does not go beyond the Kazakh ethnic 
group and a small portion of other Turkic ethnic groups, for whom knowledge 
of Kazakh is not diffi cult due to the proximity of the languages.

Here we can conclude that, unlike most other post-Soviet countries, state 
support for the language of the titular nation is not a decisive factor in es-
tablishing this language as the basis for culturally integrating ethnic groups. 
Therefore, it is necessary to analyze other factors that could conclusively 
reveal the remaining integration potential of Russian and the limited possi-
bilities of Kazakh with regards to the cultural integration of ethnic groups. 
Among these factors, attention should be paid to social factors infl uencing the 
relationship and interaction of ethnic groups in society, including interethnic 
relations and the use of language in terms of dominance and subordination. 

The Demographic Factor and Russian Language 
Dominance during the Soviet Period

Among the cultural integration factors relating to ethnic groups, experts 
often turn to demography, seeing it as an explanation for the current situation 
in Kazakhstan’s cultural and linguistic spheres. During the Soviet period, the 
connection between the size of the main ethnic groups in Kazakhstan and 
the predominance of the Russian language seemed more obvious. As is well 
known, demographic changes during the Soviet period in Kazakhstan were 
associated with industrialization, the development of virgin lands, the deploy-
ment of military units and testing sites, and other processes. This activity con-
tributed to a sharp increase in the number of Russians and other Slavic peoples 
who were mobilized by the communist regime to carry out these programs. 
This led to a sharp increase in the number of Russians in Kazakhstan from 
1 275 700 (20,6% of the population) in 1926 to 5 521 900 (42,4% of the popu-
lation) in 1970, a fourfold increase in just over forty years5. 

The Kazakh people became the victims of revolutionary upheavals and 
civil war, collectivization campaigns, forced sedentarization from 1917 to 
1930, repressions of Stalin’s regime, and heavy losses during the Second 
World War. This led to a signifi cant reduction in the number of Kazakhs from 
3 627 600 in 1926 (58,5% of the population) to 2 327 700 in 1939 (37,8% of 
the population). It should be added that, during the Second World War, the 
Stalinist regime deported more than 1 million people of various nationalities 
to Kazakhstan who were accused of collaborating with the occupiers. This led 

5  Всесоюзная перепись населения 1926 г., t. 8: Казахская АССР, Москва 1928, s. 15–46; 
Статистический сборник по отдельным показателям всесоюзных переписей населения 
1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг., Алма-Ата 1991, s. 7–70. 
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to a further decrease in the proportion of Kazakhs relative to the total popula-
tion of Kazakhstan. As a result, although the total number of Kazakhs over the 
twenty-year period from 1939 to 1959 increased by half a million people, their 
percentage in the total population of Kazakhstan during this period, as a result 
of these demographic changes, decreased from 37,8% to 30,0%. 

Since the 1960s, ethnic proportion trends in Kazakhstan’s population 
have been reversed, showing an increase in the percentage of Kazakhs and 
a decrease in the percentage of Russians. According to the 1989 census, for 
three decades these trends led to a slight absolute and relative preponderance 
of Kazakhs over Russians: 6 534 600 Kazakhs (39,7% of the population) and 
6 227 500 Russians (37,8% of the population)6.

However, the demographic structure of the Kazakh and Russian popula-
tions in Soviet times differed signifi cantly, given that the rural population 
dominated among Kazakhs, while the urban population was more prevalent 
among Russians. Kazakhs, as in pre-revolutionary times, were mainly en-
gaged in animal husbandry, namely in sheep, camel, and horse breeding.

Russians in cities mainly worked in industrial production. Few Kazakhs 
were employed in the industrial sector, meaning they constituted a minority 
of the population in cities. Thus, in the regional center of eastern Kazakhstan, 
the city of Ust-Kamenogorsk, according to the 1970 census Kazakhs ac-
counted for only 5,6% of the city’s population, while Russians accounted for 
86,5%7. A similar situation with minor variations was observed in other large 
Kazakhstani cities during the Soviet era. Regionally in northern, eastern, and 
central Kazakhstan, the rural population also experienced a predominance of 
Russians over Kazakhs. At the same time, the predominance of Kazakhs over 
Russians was noticeable in the southern and western regions of the republic.

The demographic dominance of Russians led to signifi cant Russifi cation of 
Kazakhs and other non-Russian peoples during the Soviet period. Russifi cation 
began in Kazakhstan in the 1930s with the beginning of industrialization in the 
republic. Russifi cation was also facilitated during these years by the commu-
nist regime’s departure from the policy of korenization (nativization), which 
aimed to support the languages and cultures of the indigenous peoples of the 
Soviet republics. Later, in the 1940s and subsequent years, the Russifi cation 
of Kazakhs and other peoples of Kazakhstan intensifi ed, eventually becoming 
the norm of urban life. With growth in the urbanization of Kazakhs during the 
1970s-1980s, the level of their linguistic Russifi cation also increased. 

Brian Silver researched the Russifi cation of Soviet peoples in the 1960s 
and 1970s. He noted that among some peoples, Russifi cation had reached such 

6  Статистический сборник…, dz. cyt. 
7  A. Алексеенко, Место встречи Усть-Каменогорск: два мира, два образа жизни 

в поисках взаимодействия и сотрудничества, Астана–Алматы 2016, s. 71–72.
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a degree of complete assimilation that their nationalities listed in their pass-
ports had changed. According to Silver’s classifi cation, the peoples of Central 
Asia, or, as it was known at that time, Central Asia and Kazakhstan, were not 
counted as Russifi ed Soviet peoples8. In our opinion, this assessment by Sil-
ver was due to the fact that the peoples of these regions lived mainly in rural 
areas, where the Russian language covered a much smaller population than in 
cities.

However, Silver’s assessment of Central Asian peoples during the Soviet 
period as non-Russifi ed was less relevant to the Kazakhs than to other in-
digenous people of the region. Kazakhstan had a higher level of industriali-
zation; thus, the number of urban residents always exceeded the number of 
rural residents. The cities themselves were also larger here than other regions 
in Central Asia, meaning that the level of urbanization was generally higher 
among Kazakhs than other Central Asian peoples. Additionally, the growth 
rate of urban residents among Kazakhs in the 1970s and 80s was higher than 
in other republics of the region. During this period the growth of urbanization 
contributed to the Russifi cation of Kazakhs, as more Kazakhs were moving 
into cities, thereby becoming more immersed in the Russian-speaking world. 
Kazakhstan’s situation was contrary to that of other Central Asian republics, 
where a steady departure of Russians led to a yearly decrease in their percent-
age relative to the total population.

During the Soviet period in Kazakhstan, one could observe a direct cor-
relation between the demographic proportions of ethnic groups and the spread 
of languages. This naturally concerns cities and the north-eastern regions of 
the republic. The numerical dominance of Russians in cities corresponded to 
the dominance of the Russian language among all nationalities. This signi-
fi ed the dominance of Russian and Russian-Soviet culture over the cultural 
integration of ethnic groups, which would determine the socio-cultural face of 
Kazakhstan as a modern industrial society.

Features of the Relationship between Post-Soviet 
Demography and the Cultural Integration 
of Ethnic Groups in Kazakhstan

Post-Soviet Kazakhstan has seen a fundamentally different demographic 
situation develop compared to that of the Soviet period. This situation is as-
sociated with rather rapid and noticeable changes in the demographic pro-
portions of Kazakhs and Russians; therefore, it is quite justifi able to speak 

8  B. Silver, Language policy and the linguistic Russifi cation of Soviet nationalities, [w:] 
J. Azrael (red.), Soviet Nationality Policies and Practices, New York 1978, s. 79. 
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in terms of post-Soviet ethno-demographic dynamics. Three key features of 
these dynamics can be identifi ed:
1) Growth in the absolute and relative number of Kazakhs in the population 

of Kazakhstan;
2) Reduction of the absolute and relative number of Russians in the popula-

tion of Kazakhstan;
3) Internal migration of Kazakhs from rural areas to cities.

All three features are in one way or another associated with migration, which 
gives demographic changes in post-Soviet Kazakhstan a dynamic nature. Al-
though the absolute and relative growth in the number of Kazakhs has largely 
been infl uenced by their high birth rate, the policy of encouraging the return 
of ethnic Kazakhs to their historical homeland contributed to an additional in-
crease in the number of Kazakhs in the country by about one million.

The second feature of ethno-demographic changes in post-Soviet Kaza-
khstan is also associated with migration, more precisely, with the emigration of 
Russians from the country. This emigration became especially widespread in the 
1990s, as a result of which the number of Russians decreased from 6 227 500 in 
1989 (37,8% of the population) to 4 479 600 in 1999 (29,9% of the population)9. 
Of course, the decline in the number of Russians in Kazakhstan cannot be at-
tributed to emigration alone. The low birth rate among Russians, which is as-
sociated with their high average age as well as the fact that the vast majority 
of them live in cities, also plays a role in this process. As a result of these and 
other factors, the number of Russians in Kazakhstan by 2009 had decreased to 
3 793 800, which amounted to 23,7% of the country’s population10.

Finally, the third feature of post-Soviet demography is also associated with 
migration, although in this case it is not external, but the internal migration 
of Kazakhs from rural areas to cities in Kazakhstan. This migration led to 
a sharp increase in the number of Kazakhs in cities. In 2004, the percentage 
of Kazakhs in the urban population of Kazakhstan was 48,5%, while Rus-
sians accounted for 37%. If we compare these fi gures with the data of the last 
Soviet census of 1989, we will see a 20% increase in the number of Kazakhs 
in the urban population of Kazakhstan by 2004, up from 28,7% in 1989. The 
proportion of Russians during the same period decreased in Kazakhstani cities 
by 14.3%11.

9  Национальный состав населения Республики Казахстан, t. 1: Итоги переписи 
населения 1999 г. в Республике Казахстан, Алматы 2000, s. 6–8. 

10  Национальный состав, вероисповедание и владение языками в Республике Казахс-
тан. Итоги национальной переписи населения 2009 г. в Республике Казахстан. Статис-
тический сборник, Астана 2010, s. 4–6. 

11  Демографический ежегодник Казахстана 2004, Алматы 2004, s. 5–7.



538

Rustem Kadyrzhanov 

Especially impressive is the growth in the number of Kazakhs in cities, 
which had been quite low during the Soviet period. Among these cities is the 
regional center of East Kazakhstan, Ust-Kamenogorsk. Here, due to the low 
starting point, the number of Kazakhs over a 25-year period from 1989 to 
2014 increased almost fourfold, from 34 097 to 124 910. This means that the 
proportion of Kazakhs in the city’s population increased from 10,6% in 1989 
to 38,3% in 201412.

Ust-Kamenogorsk in Soviet times was considered one of the most „Rus-
sian” cities in Kazakhstan. Throughout the twentieth century, Russians ac-
counted for more than 80% of the population. Even at the end of Soviet rule, 
Russians comprised 81,5% of the city’s population in Ust-Kamenogorsk, while 
Kazakhs made up 10,6%, almost 8 times more Russians than Kazakhs. How-
ever, by 2014, the picture had changed markedly as a result of the movement 
of Kazakhs from rural areas in eastern Kazakhstan to cities. This led to an 
increase in the proportion of Kazakhs in the regional center to 38% in 2014, 
while the number of Russians by that time had decreased to 58%. Although 
the number of Russians still exceeds the number of Kazakhs, it is now only 
by 1,5 times. Nevertheless, future trends in demographic change may lead to 
an equal number of Kazakhs and Russians in Ust-Kamenogorsk. In the longer 
term, the regional center of eastern Kazakhstan may see a greater prevalence of 
Kazakhs over Russians, as is the case in many of the country’s other cities.

In Ust-Kamenogorsk, post-Soviet ethno-demographic dynamics led to the 
meeting of, as Kazakh demographer and historian Alexander Alekseenko de-
fi ned it, “two worlds,” Kazakh and Russian13. This same “meeting” is taking 
place today not only in Ust-Kamenogorsk, but also in most of the country’s 
other cities, both large and small. In cities in the southern and western parts of 
Kazakhstan, the Kazakh population dominates over the Russian population, 
meaning that the Kazakhs have become a demographic majority, and the Rus-
sians, accordingly, a demographic minority.

Based on this, many experts predicted that cities in southern and western 
Kazakhstan, in particular Almaty, the country’s largest city, would become 
Kazakh-speaking. Their predictions were based on the correlation between 
the ethno-demographic factor regarding the size of the community’s ethnic 
majority and the language that dominates it. The credibility of this view is 
facilitated, in particular, by the Soviet experience and the experience of most 
post-Soviet states, where the dominant language is the language of the demo-
graphically dominant titular nation.

The reality of modern Kazakhstan, however, is inconsistent with these 
predictions. It can be confi dently argued that Almaty, like other large cities 

12  A. Алексеенко, Место встречи…, dz. cyt, s. 72.
13  Tamże.
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in Kazakhstan, remains generally Russian-speaking. Despite the fact that the 
majority or a large part (almost half) of the population of Kazakhstani cit-
ies today are Kazakhs, Russian still dominates the urban social space. As in 
Soviet times when Kazakhs were a minority in cities, the Russian language is 
also widely used in interethnic communication, in enterprises and organiza-
tions, urban transport, administrative communication, and in written signage. 
As William Fierman notes, Russian continues to overshadow Kazakh in most 
cities in post-Soviet Kazakhstan, despite a signifi cant increase in their Kazakh 
population14.

We believe that the most important condition for the language transformation 
in Kazakhstan is that the Kazakhs themselves speak Kazakh. However, this is 
not currently observed in the Kazakh ethnic community when taken as a whole 
to include both its urban and rural parts. Among urban Kazakhs of the second 
and third generations, almost everyone knows Kazakh suffi ciently enough to 
express their ideas and communicate in the social space. Many of them gradu-
ated from Kazakh schools, however, they prefer to communicate in Russian.

Today Kazakhs can be considered the largest Russian-speaking non-Slavic 
nation in the world. This suggests that the cultural and linguistic Russifi ca-
tion of Kazakhs is still being reproduced in post-Soviet conditions. This is, 
in our opinion, the decisive reason for the Russian-language dominance over 
the cultural integration of ethnic groups. In other post-Soviet states, where the 
titular nations were much less Russifi ed during Soviet times, the language of 
the titular nation today dominates in both society and the cultural integration 
of ethnic groups. From the point of view of other states, the situation in Ka-
zakhstan seems to be a violation of the norm, the norm being the dominance 
of the language and culture of the titular nation in the social sphere of post-
Soviet societies. The designation of the Kazakh language as the state language 
of Kazakhstan is nothing more than a desire to comply with this norm. How-
ever, unlike the states of Central Asia and the Caucasus where the language of 
the titular nation holds a real position in government and a functional role in 
society, the linguistic norm of the titular nation as the state language in Kaza-
khstan essentially remains nothing more than a formal declaration.

For the sake of fairness, it should be noted that the titular nations of Central 
Asian and Caucasian post-Soviet states, which are considered an example of 
nation-building for Kazakhstan, have not experienced the impact of Russian 
on the same scale and for the same duration as Kazakhs have. The Kazakhs 
underwent a particularly strong Russifi cation during the Soviet period of their 
history. This was due in no small part to the demographic catastrophes that 
Kazakhs experienced throughout the Soviet period.

14  W. Fierman, Language vitality and paths to revival: contrasting cases of Azerbaijan 
and Kazakhstan, „International Journal of Social Linguistics” 2009, nr 198, s. 92.
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W. Fierman, comparing the experience of linguistic transformation in Ka-
zakhstan and Azerbaijan, indicates the difference in the current situations of 
both countries. If in Azerbaijan the titular language dominates in the linguis-
tic space, and Russian is spoken by a minority, then in Kazakhstan Russian 
occupies a dominant position while Kazakh remains in the background. In 
his opinion, the reason for this is the inertia of socio-cultural factors that has 
persisted in Kazakhstan since Soviet times15. Among these factors, the leading 
one is the Russifi cation of the indigenous Kazakh population and other ethnic 
groups in the country.

It should be noted that among the post-Soviet states, Kazakhstan is not the 
only country with a highly Russifi ed population. These states include Belarus, 
Ukraine, and to a certain extent, Kyrgyzstan. Of these states, authorities in 
Ukraine and Kyrgyzstan are pursuing a policy of maintaining and promot-
ing the language of the titular nation, as well as the de-Russifi cation of the 
language sphere. This is the policy of post-Soviet nation-building, which is 
based on the language of the titular nation. Kazakhstan also adheres to this 
same nation-building policy. In this regard, Belarus stands apart: there are two 
offi cial languages - the titular language and Russian. Additionally, Belarus’ 
policy of supporting the titular language is quite weak, and there is absolutely 
no de-Russifi cation of the linguistic sphere.

Aneta Pavlenko, a researcher examining the linguistic situation in the post-
Soviet space, identifi es four factors that complicate the break from Russifi -
cation and therefore complicate language policy in many post-Soviet states. 
These factors are: 1) a large proportion of the population of these states speak-
ing only Russian; 2) Russifi cation of the titular nation; 3) a multi-ethnic popu-
lation using Russian as the language of interethnic communication; 4) func-
tional limitations of some titular languages16.

In our opinion, the language situation in Kazakhstan corresponds to these 
four factors. Firstly, in Kazakhstan there is a rather large proportion of the 
population that only speaks Russian, as they do not know any other language. 
In addition to the Russians themselves, these include Ukrainians, Belarusians, 
Germans, Koreans, and a number of other ethnic groups. Together, they make 
up a signifi cant portion of the population of Kazakhstan. Secondly, the Ka-
zakhs, as we have indicated, are characterized by a high level of Russifi ca-
tion. This allows them to be classifi ed as the largest Russifi ed nation of non-
Slavic origin. Thirdly, given the previous two reasons, Russian is effectively 
the language of interethnic communication in Kazakhstan’s multi-ethnic so-

15  Tamże, s. 98.
16  A. Pavlenko, Multilingualism in post-Soviet countries. Language revival, language re-

moval, and sociolinguistic theory’, [w:] A. Pavlenko (red.), Multilingualism in Post-Soviet Co-
untries, Bristol–Buffalo–Toronto 2008, s. 10. 
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ciety. Fourthly, Kazakh receives little professional utilization and therefore is 
functionally limited in the spheres of technology, business, and many others. 
Although, purely in terms of its linguistic potential, Kazakh is quite ready for 
application in these and other spheres.

In our opinion, one should not overestimate the explanatory potential of the 
demographic factor when analyzing the situational dynamics of Kazakhstan’s 
cultural and linguistic spheres from the Soviet period to the present. In the 
post-Soviet period, the relationship between the size of the main ethnic groups 
and the spread of the Russian and Kazakh languages is not entirely obvious. 
Therefore, the demographic factor does not hold universal signifi cance in ex-
plaining the cultural and linguistic situation in Kazakhstan. At the same time, 
the demographic factor should not be neglected, as taken together with other 
factors it can explain, to a certain extent, ongoing changes in Kazakhstani so-
ciety. On the basis of these changes, one can understand the country’s trends 
in the cultural integration of ethnic groups in the near and long term. 

Conclusion
Based on the results of the analysis carried out in this article, the following 

fundamental conclusions can be made:
1.  The policy of supporting and promoting the state language in various so-

cial spheres does not ensure, as practice shows, the cultural integration of 
ethnic groups based on the Kazakh language and culture. In modern Ka-
zakhstan, the cultural integration of ethnic groups on the basis of the Rus-
sian language, which has been established since Soviet times, continues to 
persist.

2.  Although the ethno-demographic dynamics established over the years of 
independence correspond to the logical ethnic processes in the post-Soviet 
space, they do not, however, directly affect the cultural integration of eth-
nic groups based on the Kazakh language and culture. Unlike a number 
of other post-Soviet states, in modern Kazakhstan there is no direct cor-
relation between the demographic dominance of the titular nation and the 
cultural integration of ethnic groups based on the titular language and cul-
ture.

3.  One of the main reasons for the absence of a direct correlation between 
post-Soviet ethno-demographic dynamics and culturally integrating ethnic 
groups based on the Kazakh language is the inertia of socio-cultural factors 
that have persisted since Soviet times, among which the Russifi cation of 
ethnic groups, including Kazakhs, plays a key role.
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ВАЛЕНТИНА КУРГАНСКАЯ, 
ВЛАДИМИР ДУНАЕВ

Концептуальное 
моделирование менеджмента 
казахстанской идентичности: 
социологически-
-политологический анализ1

Понятие и функции концептуального 
моделирования менеджмента идентичности

К онцептуальная модель – это схематичное описание сложного объ-
екта, процесса, явления. При построении концептуальной модели 

социально-политического менеджмента национальной идентичности из 
множества переменных отбираются некоторые параметры („управляю-
щие параметры” или „параметры порядка”) идентификационных про-
цессов, через анализ состояния и динамику изменения которых разра-
батываются наиболее вероятные сценарии, выявляется спектр возмож-
ностей, очерчиваются зоны рисков, определяются стратегические цели и 
тактические задачи управленческих воздействий. Выявление этих пара-
метров, их кластеризация и ранжирование, установление их предельно-
критических значений, определение критериев и оснований выбора клю-
чевых эмпирических индикаторов – первоочередная задача концептуаль-

1  Это исследование проводилось в рамках программно-целевого финансирования КН 
МОН РК („Исследование культуры и ценностей общества в контексте стратегии устой-
чивого развития Казахстана”).
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ного моделирования. Различными сборками управляющих параметров 
(экономических, социально-психологических, нормативно-ценностных, 
идеологических, политических, культурных, духовно-нравственных) 
определяются альтернативные, конкурирующие, взаимодополняющие и 
т.д. модели национальной идентичности.

В повседневной политической практике по большей части мы имеем 
дело с ситуационным управлением, т.е. с набором стандартных ситуаций 
и апробированных рецептов, предписывающих определённые действия 
в этих ситуациях. Этот набор типизированных поведенческих реакций, 
ментальных структур и культурных символов является основным инс-
трументарием нормативно-теоретического моделирования и социально-
го конструирования идентичности. Опора на линейный тип мышления 
с присущими ему ситуационными стандартами, логикой прецедентов и 
критериями целерациональности политических институтов и действий 
определяет господствующий подход к политическому менеджменту про-
цессами гражданской и этнокультурной идентификации. Однако при 
построении концептуальных моделей управления этой сферой, в разра-
ботках стратегии и тактики формирования общеказахстанской идентич-
ности необходимо использовать методологию нелинейного моделиро-
вания процессов самоорганизации сложных динамических систем. Под 
управлением такого рода системами понимается не нормативная регу-
ляция, но создание условий для их развития. „Нормативное регулирова-
ние, – отмечает Зигмунт Бауман, – было громоздким, сложным и доро-
гостоящим механизмом, примитивным, экономически нерациональным 
и разорительным по современным меркам”2. Соответственно возникает 
необходимость применения инновационных информационно-коммуни-
кативных и иных социальных технологий „мягких” управленческих воз-
действий на процессы национальной идентификации.

Как было показано авторами настоящей статьи, политико-идеологичес-
кое управление процессами формирования общеказахстанской идентич-
ности до сих пор выстраивается по модели чередования тактических схем, 
актуализирующих либо этнокультурные, либо гражданско-политические 
устои казахстанской государственности3. Этот подход доказал свою приме-
нимость в качестве парадигмы ситуационного управления, позволяющего 
вести достаточно эффективную превенцию рисков радикализации иден-
тификационных процессов. Однако проведённый анализ подвёл авторов к 
следующим выводам: 1) модели контекстуально-ситуационного управле-
ния не могут подменить собой принципы и методы достижения стратеги-

2 З. Бауман, Индивидуализированное общество, Москва 2005, s. 45.
3  Формирование казахстанской идентичности в контексте задач модернизации об-

щественного сознания: книга 1, Алматы 2018, s. 125–180.
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ческих задач политики идентичности: духовного обновления и модерни-
зации общественного сознания; 2) пролонгация этой модели социальной 
инженерии идентичности чревата закреплением в общественном созна-
нии представлений о механическом, внешнем характере взаимодействия 
элементов этнокультурной, этнолингвистической, этноконфессиональной 
и т.д. идентификации с элементами гражданской идентификации.

Таким образом, главным целевым ориентиром при построении кон-
цептуальной модели социально-политического менеджмента процессов 
формирования общеказахстанской идентичности должна стать направлен-
ность этой модели на реализацию в общественном сознании казахстанцев 
установки на восприятие общенациональной казахстанской идентичнос-
ти как органического единства политико-правовой общности граждан и 
нравственной, культурно-ценностной общности соотечественников.

Основные компоненты проблемно-
содержательного поля политики идентичности

Современные национальные государства вынужденно отказались от 
внушительного списка интегрирующих функций, присущих им в недав-
нем прошлом. В том числе, от идеологической мобилизации и от куль-
турной политики, то есть от формирования иерархий культурных симво-
лов и ценностей. „Современный политический суверенитет государств 
есть лишь слабая тень многогранной – политической, экономической, 
военной и культурной – автономии держав прошлого”4. Осознание это-
го обстоятельства массовым сознанием ведёт к делегитимации власти, к 
кризису системы политического управления. В условиях перманентного 
кризиса институционального строя социума переформатирование тра-
диционной политики в политику идентичности – оптимальный, чуть ли 
не единственный вариант легитимации правящих кланов и обслужива-
ющего их бюрократического аппарата, а потому и гарантия сохранения 
источников их сверхдоходов и коррупционных схем.

В современном мире разворот к политике идентичности универсален, 
он происходит и в консолидированных либеральных демократиях, и в 
авторитарно-тоталитарных режимах традиционалистских обществ. Тем 
самым теряет принципиальность различие атомизированных и социал-
органических связей, отношений вещной и личной зависимости. Этими 
различиями обуславливается применение различных социально-поли-
тических технологий и моделей политики идентичности, но не само её 
наличие и функции.

4   З. Бауман, Индивидуализированное…, dz. cyt., s. LII. 
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Создание отечественной социально-гуманитарной теорией целостной, 
системной научно-философской концепции модернизации казахстанско-
го общества до сих пор остаётся задачей не только не решённой, но по 
многим параметрам даже адекватно не сформулированной. Между тем 
наличие именно такой концепции является непременным условием и ос-
нованием мировоззренчески и методологически релевантной разработки 
моделей политического управления идентификационными процессами. 
Тем не менее, можно выделить ряд основных элементов и структур про-
блемно-содержательного поля социально-политического менеджмента 
процессов формирования общеказахстанской идентичности:
1.  Современное казахстанское общество является обществом сегменти-

рованным. Оно представляет собой сложное сочетание во многом раз-
нонаправленных интересов различных групп: этнических, возрастных, 
профессиональных, конфессиональных, экономических, финансовых, 
властных. Социоэкономические, социально-статусные, культурные, 
образовательные и прочие разрывы существенно сдерживают воспро-
изводство разными социальными стратами парадигмы единства, пре-
допределяя различие групповых интересов, и соответственно – разли-
чие нормативно-ценностных контекстов идентичности. 

2.  Отсутствие у граждан достаточных знаний и навыков жизни в условиях 
либерализации; неразвитость институтов и ценностей гражданского об-
щества; социальная апатия; неумение самоидентифицироваться в новом 
социальном пространстве жизнедеятельности проявились во многом как 
следствия деидеологизации, которая наступила в результате трансфор-
мации прежних политических ценностей. В настоящее время социоло-
гическими опросами фиксируется такие преобладающие качества поли-
тического сознания казахстанцев, как аморфность и амбивалентность, 
в связи с чем сограждане не всегда готовы и могут различить пределы 
и уяснить критерии основополагающих демократических принципов: 
свободы слова, свободы вероисповедания, прав человека, толерантного 
отношения к иммигрантам, равного статуса женщин и др. 

3.  Трансформация установок менталитета и формирование развитой 
гражданской культуры не совершается столь энергично, как того тре-
буют процессы социальной, политической, экономической и духов-
ной модернизации Казахстана. Это происходит в силу разных причин, 
среди которых важно выделить:
а)  демонтаж мировоззренческой составляющей учебно-воспитатель-

ного процесса;
б)  практическое отсутствие в отечественных СМИ материалов по-

литико- и культурно-просветительского характера, адресованных 
массовому потребителю информации;
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в)  снижение (по сравнению с периодом недавнего прошлого) интере-
са к партийно-политическому процессу;

г)  неразвитость институтов гражданского общества, в которых сов-
ременный уровень политической социализации оказывается до-
ступен различным категориям населения.

В таких условиях возрастает риск утраты обеспечения государством 
единства политических, идеологических, организационных и воспита-
тельных факторов формирования общеказахстанской идентичности.
4.  Наличие в обществе альтернативных позиций по актуальным воп-

росам политического процесса, сосуществование официальной, го-
сударственной и „свободной” (по сути, оппозиционной) прессы от-
крывают для граждан возможность свободного выбора суждений и 
убеждений. Однако в условиях идеологического хаоса многократно 
возрастает риск экстремизации гражданского сознания, в том числе 
на основе экспансии псевдорелигиозных (нетрадиционных, ориента-
листских, харизматических, экстремистских) организаций в Казахс-
тан. Их активное распространение способствует размыванию и казах-
ской, и казахстанской идентичности в форме отрицания традицион-
ных, общих для казахстанского народа ценностей. 

5.  Казахстанское общество, благодаря государственной политике откры-
тости и геополитическому статусу государства с многовекторной вне-
шней политикой, испытывает влияние глобальных наднациональных 
институтов (ТНК, Интернета, массовой культуры и т.д.) не только на 
экономическую, но и на культурную, духовную стороны, на социаль-
ную инфраструктуру и жизненный уклад в целом, включая транс-
формацию ценностно-ориентированных институтов семьи, межлич-
ностных и межгрупповых коммуникаций. Это влияние проявляется в 
формировании особого типа маргинальной идентичности личности, 
не включённой в традиционные формы культурной адаптации (в се-
мье, в системе образования, в сфере профессиональной занятости, в 
группах дружеского общения и др.).

6.  Неравномерность регионального развития, увеличение разрыва в усло-
виях и качестве жизни различных социальных групп служат фактором 
деформации социумной целостности, влияют на обострение обще-
ственных противоречий и создают внутренние угрозы стабильности.

7.  В условиях утраты системой образования воспитывающего потен-
циала, а другими институтами социализации (в частности – полити-
ческими партиями) – технологий воспроизводства убеждений, интен-
сивнее стали проявляться ослабление преемственности поколений, 
возрастание массовой маргинализации, утрата чувства гражданского 
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единства. В обществе отсутствует система просвещения как способа 
донесения до массового сознания базовых гуманистических и обще-
ственно-политических ценностей.

Выявление и тематизация основных проблем, в контексте решения 
которых должна происходить модернизация общественного сознания, 
служит вместе с тем основанием для определения тактических задач, 
стратегических направлений и первоочередных приоритетов политики 
идентичности.

Оценка населением и экспертами политики 
модернизации общественного сознания 
и формирования казахстанской идентичности5

Неотъемлемой составной частью системного кризиса современной 
цивилизации является кризис общественного сознания. Этот кризис в 
современном обществе, претерпевающем радикальные преобразования, 
является многоликим и всеобъемлющим. Кризисно-катастрофический 
сценарий трансформации общественного сознания влечёт за собой „раз-
лад человека с самим собой, с социальными институтами, в деятельность 
которых он вовлечён, с социальными организациями, в рамках которых 
он функционирует, с официальными группами, членом которых он явля-
ется, т.е. со всем микро-, мезо- и макромиром”6.

Жaн Тощенко рисует впечатляющую панораму аномалий или мета-
морфоз общественного сознания, различных видов деформированного, 
искажённого восприятия действительности, перерастающих в аналогич-
ные виды неадекватного, отклоняющегося, деструктивного поведения. 
В современном мире человек, не замечая этого, исповедует взаимоис-
ключающие мнения, идеи, ценности, нормы с одинаковым доверием к 
каждому из контрадикторных положений. Соответственно идентифика-
ционные процессы в такого рода расколотом, разбалансированном со-
знании включают в себя не просто противоречивые, некогерентные и т.д. 
позиции, но взаимоисключающие, антагонистические убеждения и идеи, 
установки и ориентации: космополитические и националистические, 
религиозные и атеистические, трудовые и потребительские. Поэтому 

5 В статье использованы данные социологического исследования, проведённого в 
2020 г. Центром бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований 
BISAM CENTRAL ASIA по заказу Института философии, политологии и религиоведения 
КН МОН РК.

6  Ж. Тощенко, Парадоксальный человек: монография, Москва 2008, s. 8.
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в решении задач формирования общеказахстанской идентичности столь 
важна стратегия модернизации общественного сознания, направленная 
на его духовное оздоровление.

Как показали результаты социологического исследования, более по-
ловины (56,1%) экспертов считают, что в Казахстане происходит модер-
низация общественного сознания. Однако значительная доля (43,9%) 
опрошенных экспертов не видят признаков модернизационных измене-
ний в менталитете казахстанцев. При этом в отношении эффективности 
программ модернизации общественного сознания критический настрой 
большинства экспертов проявляется вполне определённо. Согласно дан-
ным социологического опроса, позиции экспертов относительно эффек-
тивности реализации государственных программ по модернизации об-
щественного сознания распределились следующим образом – 40,1% рес-
пондентов высказались за полную либо частичную эффективность этих 
программ, 52,4% – за их полную либо частичную неэффективность. При 
этом показательным является профессиональный срез выборки – табли-
ца 1–2. 

Таблица 1. С Вашей точки зрения, насколько эффективно в Казахстане 
реализуется программа по модернизации общественного сознания? (%)

Достаточно эффективно 9,3
Скорее эффективно 30,8
Скорее не эффективно 34,6
Абсолютно не эффективно 17,8
Затрудняюсь ответить 7,5
Источник: Социологическое исследование, проведённое в 2020 г. Центром бизнес-
информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM CENTRAL ASIA 
по заказу Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК.

Таблица 2. С Вашей точки зрения, насколько эффективно в Казахстане ре-
ализуется программа по модернизации общественного сознания? Профес-
сиональный срез выборки (%)

Достаточно и скорее 
эффективно

Абсолютно и скорее 
неэффективно

Преподаватели и ученые 
(в том числе преподающие)

24,5 65,3

Религиозные деятели (включая 
теологов и преподавателей)

80,0 20,0

Другие специальности 44,2 48,8
Источник: Социологическое исследование, проведённое в 2020 г. Центром бизнес-
информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM CENTRAL ASIA 
по заказу Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК.
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Как видно, мнения учёных и преподавателей, с одной стороны, 
и религиозных деятелей, с другой стороны, оказались диаметрально 
противоположными. Это подтверждает вывод о том, что тенденции 
изменений общественного сознания развиваются преимущественно 
по вектору возрождения традиционных, – прежде всего религиоз-
ных, – ценностей и структур идентичности. Этот же вывод следует из 
данных анкетного опроса населения. Отвечая на вопрос о том, какая 
культура в большей степени формирует жизненные взгляды совре-
менных казахов, 46,7% респондентов указали на исламскую культу-
ру, 18,9% – на тюркскую, 18,4% – на советскую, и только 15,6% – на 
западную культуру. При этом возвращение к традиционализму вос-
принимается опрошенными преимущественно как положительное 
явление, способное помочь приспособиться к быстро меняющимся 
условиям жизни.

Экспертный опрос показал, что эксперты в целом невысоко оце-
нивают деятельность органов власти по реализации государственных 
и национальных программ, имеющих непосредственное отношение 
к задачам модернизации общественного сознания и формирования об-
щеказахстанской идентичности. Высоких оценок экспертов не заслу-
жило ни одно из таких важнейших направлений работы госорганов, 
как решение социально-экономических проблем, изучение населением 
государственного языка, религиозное просвещение, поддержка граж-
данских инициатив населения, воспитание культуры межэтнического 
общения.

Только около 1/5 части экспертов считают эффективными предпринятые 
органами власти меры по формированию гражданской идентичности насе-
ления республики и по формированию единой общеказахстанской культуры 
– двух базисных параметров становления общеказахстанской идентичности. 
При этом эффективность мер органов власти по возрождению националь-
ной культуры казахов и по развитию культуры других этнических групп РК 
экспертами расценивается гораздо выше – таблица 3.

Неэффективность программ модернизации общественного сознания 
проявляется, по мнению большинства экспертов, прежде всего в отсутс-
твии улучшения качества образования.

В субъективных иерархиях идентичностей казахстанская иден-
тичность („казахстанец”) делит высшую позицию с семейной („член 
своей семьи”), оставляя далеко позади все прочие формы идентич-
ности, включая этническую. Этнический приоритет в самоиденти-
фикации декларировали лишь 6% по всему массиву опрошенных – 
таблица 4.
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Таблица 3. Насколько эффективны следующие меры органов власти 
в реализации государственных и национальных программ? (%)

Регулирование языковых 
проблем

В целом эффективно 30,5
Недостаточно эффективно 36,2
Неэффективно 21,9
Вообще не занимается 4,8
Затрудняюсь ответить 6,7

Повышение уровня 
национального 
самосознания казахов 
(осознание себя как нации)

В целом эффективно 35,2
Недостаточно эффективно 30,5
Неэффективно 21,9
Вообще не занимается 4,8
Затрудняюсь ответить 7,6

 Возрождение 
национальной культуры 
казахов

В целом эффективно 38,1
Недостаточно эффективно 29,5
Неэффективно 23,8
Вообще не занимается 2,9
Затрудняюсь ответить 5,7

Развитие культуры других 
народов РК

В целом эффективно 31,4
Недостаточно эффективно 27,6
Неэффективно 30,5
Вообще не занимается 3,8
Затрудняюсь ответить 6,7

Регулирование 
миграционных процессов

В целом эффективно 20,0
Недостаточно эффективно 36,2
Неэффективно 22,9
Вообще не занимается 7,6
Затрудняюсь ответить 13,3

Формирование 
гражданской идентичности 
населения Республики 
(есть одна национальность 
- казахстанец)

В целом эффективно 22,9
Недостаточно эффективно 27,6
Неэффективно 29,5
Вообще не занимается 10,5
Затрудняюсь ответить 9,5

Формирование единой 
общеказахстанской 
культуры

В целом эффективно 19,0
Недостаточно эффективно 34,3
Неэффективно 27,6
Вообще не занимается 9,5
Затрудняюсь ответить 9,5

Источник: Социологическое исследование, проведённое в 2020 г. Центром бизнес-
информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM CENTRAL ASIA 
по заказу Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК.
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 Таблица 4. Кем для Вас важнее быть в первую очередь? (%)
Казахи Русские Другие Всего

Казахстанец 35,5 29,8 34,1 34,1
Представитель своего этноса, нации 8,0 1,0 5,8 6,3
Член своей семьи 32,7 37,7 30,0 33,4
Представитель своей профессии 1,6 1,3 3,1 1,7
Член коллектива (учебного, трудового) 0,4 0,5 0,0 0,4
Представитель общины, конфессии 1,4 0,0 3,1 1,3
Друг 5,3 8,1 7,2 6,1
Сосед 1,2 1,6 1,3 1,3
Житель города, поселка 2,0 4,7 1,3 2,5
Гражданин мира 10,5 13,9 12,1 11,4
У меня другое самовосприятие 0,9 0,8 0,9 0,9
Затрудняюсь ответить 0,4 0,5 0,9 0,5
Источник: Социологическое исследование, проведённое в 2020 г. Центром бизнес-
информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM CENTRAL ASIA 
по заказу Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК.

Однако при интерпретации данных, приведённых в таблице 1, резон-
но предположить, что респонденты выбирают вариант „казахстанец” 
как более широкую и ёмкую категорию, вбирающую в себя, в том чис-
ле, и этническую принадлежность. Такой вывод подтверждается и тем, 
что для наиболее значительной части респондентов статус казахстанца/
гражданина Казахстана ассоциируется с патриотическими чувствами и 
уважительным отношением к государству.

Существенная часть респондентов связывает гражданский статус с 
гарантиями безопасности и свободы личности со стороны государства. 
В то же время ответственность за судьбу государства занимает последнее 
место в перечне субъективно значимых для респондентов смыслов граж-
данской идентичности – таблица 5.

В Стратегии „Казахстан-2050. Новый политический курс состояв-
шегося государства” отмечается: „Общество и граждане должны быть 
непосредственно вовлечены в процесс принятия государственных ре-
шений и их реализацию”7. Этим же принципом руководствуется выдви-
нутая президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым концепция „слышаще-
го государства”8. Лишь при реальном политическом участии граждан 

7  Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А. Назарбаева 
народу Казахстана. Стратегия „Казахстан-2050”. Новый политический курс состояв-
шегося государства, „Казахстанская правда” 2012, 15 декабря.

8  Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 
„Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казах-
стана”, https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudar-
stva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana [dostęp: 18.05.2021]. 
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в текущих государственных делах как основном способе построения и 
укрепления национальной идентичности современного национального 
государства9 только и может формироваться ответственность граждан за 
судьбу государства – важнейший критерий „квалифицированной граж-
данственности”. Однако актуализация этого критерия в общественном 
сознании казахстанцев сталкивается с макроструктурными барьерами, 
препятствующими реальному включению граждан в процесс выработки 
и реализации государственной политики.

Современный казахстанский социум развивается по модели асиммет-
ричного субъектно-объектного взаимодействия политической системы и 
неполитической сферы – институтов и структур гражданского общества. 
Основным субъектом стратегического планирования, проектирования и 
управления процессами социальных преобразований остаётся государс-
тво, т.е. на деле – административно-бюрократический аппарат, который 
в своём нынешнем виде вовсе не заинтересован в существовании неза-
висимой от него сферы гражданской самодеятельности. В свою очередь, 
ценности, принципы и механизмы политического участия воспринима-
ются гражданами в той мере, в какой они укладываются в стремление 
индивидов и социальных групп к реализации их утилитарно-прагмати-
ческих интересов.

Становление общеказахстанской идентичности находится в сложной, 
диалектической связи с процессами этнокультурной идентификации. 
В социологическом исследовании 2020 г. получены данные, характери-
зующие общественное мнение относительно факторов внутриэтничес-
кой консолидации (таблица 6).

9  W. Zhuojun, H. Hualing, National Identity in the Era of Globalization. Crisis and Re-
construction, „Social Sciences in China” 2014, vol. 35, nr 2, s. 142.

Таблица 5. Что для Вас, прежде всего, значит быть гражданином Казахстана? (%)

Казахи Русские Другие Всего
Уважать и соблюдать законы государства 26,9 32,7 35,0 29,1
Иметь в лице государства гаранта 
свободы моей личности, имущества и 
действий, не нарушающих законы

16,9 23,3 23,3 19,1

Любить свою страну, народ 31,0 20,4 18,8 27,3
Знать и уважать обычаи, традиции 
казахов и других этносов, 
проживающих в стране

16,6 13,1 14,3 15,6

Быть ответственным за судьбу государства 7,9 8,1 5,4 7,7
Источник: Социологическое исследование, проведённое в 2020 г. Центром бизнес-
информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM CENTRAL ASIA 
по заказу Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК.
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Таблица 6. Что больше всего объединяет людей Вашей национальности? (%)

Культура 47,0
История, общие предки 33,2
Язык 28,4
Религия 25,7
Территория проживания 23,5
Готовность помочь в сложных житейских ситуациях 17,6
Схожие черты характера и поведения 13,0
Общие трудности, невзгоды 11,2
Затрудняюсь ответить 1,2
Источник: Социологическое исследование, проведённое в 2020 г. Центром бизнес-
информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM CENTRAL ASIA 
по заказу Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК.

В ответах экспертов на данный вопрос не наблюдается серьёзных от-
личий от ответов респондентов из числа рядовых казахстанцев. Одной из 
особенностей, характерной для экспертной группы, является отведение 
ими более значительной роли истории и языку как факторам консолида-
ции людей одной национальности (47,7% и 40,2% соответственно). Дру-
гим отличием в распределении ответов между экспертами и населением 
является то, что, по мнению первых, общая территория проживания ока-
зывает большее влияние на консолидацию, чем религия.

В проведении эффективной этнополитики, направленной на форми-
рование общеказахстанской идентичности, важно иметь чёткое пред-
ставление о факторах, разъединяющих людей разной этнической при-
надлежности. Социологическую информацию по этому вопросу дают 
ответы населения и экспертов на соответствующий вопрос – таблица 7. 

Как следует из представленных данных, у респондентов, принимав-
ших участие в опросе населения, и у экспертов сформировались несколь-
ко отличающиеся друг от друга иерархии причин разобщённости людей 
разных национальностей. Стоит отметить, что ответы респондентов 
разнятся в зависимости от их этнической принадлежности. Например, 
такая причина, как необъективное освещение истории, чаще отмечалась 
респондентами из числа этнических русских и представителями других 
национальностей. Также стоит отметить, что респондентами из числа 
этнических русских и представителей других национальностей к ТОП-5 
факторов, влияющих на межнациональную разобщённость, было отне-
сено требование привилегий для своей национальности. Вполне возмож-
но, что это объясняется достаточно часто встречающимся стереотипом о 
привилегированном положении этнических казахов в ряде социальных 
сфер. Основную причину межэтнических конфликтов эксперты усмат-
ривают в коррумпированности местной власти – таблица 8.
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Таблица 8. Время от времени в определённых регионах нашей страны про-
исходят конфликты, в которых участвуют различные национальности. С 
Вашей точки зрения, в чём основная причина таких конфликтов? (%)

В отсутствии у отдельных представителей этносов культуры 
межэтнического общения

6,5

В недостаточно эффективной работе Ассамблеи народа 
Казахстана и этнокультурных объединений

16,8

В коррупционном поведении местной власти, которая отдает 
предпочтение определенным этническим группам при 
распределении ресурсов

39,3

В действиях отдельных неформальных лидеров, которые 
провоцируют массы

25,2

Затрудняюсь ответить 10,3
Источник: Социологическое исследование, проведённое в 2020 г. Центром бизнес-
информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM CENTRAL ASIA 
по заказу Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК.

Цель, принципы, критерии эффективности 
управления формированием казахстанской 
идентичности
Цель политики идентичности предельно ясна. Эта цель – социальная, 

политическая, культурная, духовная консолидация казахстанского обще-
ства. Настоятельно требующая своего решения проблема заключается в 
путях, методах и технологиях достижения этой цели.

Таблица 7. Что больше всего разъединяет людей разной национальности? (%)

Население Эксперты
Незнание культуры друг друга (традиций, обычаев 
и пр.).

33,6 29,0

Незнание языка друг друга 26,1 27,1
Различия в менталитете 25,7 51,4
Необъективное освещение истории отношений 
между народами в учебниках, СМИ, научной 
литературе и т.д..

20,4 41,1

Стремление представить свою религию лучше других 17,7 30,8
Требования привилегий для своей национальности 16,1 39,3
Территориальные претензии народов друг к другу 8,9 18,7
Другое 1,4 1,8
Затрудняюсь ответить 6,7 0,9
Источник: Социологическое исследование, проведённое в 2020 г. Центром бизнес-
информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM CENTRAL ASIA 
по заказу Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК.
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Анализ литературных источников и самостоятельные исследования 
авторов позволяют сделать вывод о том, что в построении и реализации 
концептуальной модели социально-политического менеджмента обще-
казахстанской идентичности следует руководствоваться следующими 
принципами:

1. Принцип безусловного приоритета ориентации менеджмента 
идентичности на ценности и смыслы духовно-личностного развития 
над утилитарно-прагматическими целями управленческих воздействий. 
Этот принцип задаёт масштаб и критерий этической оценки политики 
идентичности.

К сожалению, современные геополитические реалии диктуют проти-
воположную модель соотношения духовно-личностного и национального: 
„Когда самое дурное для человека переносится на коллективные реальнос-
ти, признанные идеальными и сверхличными, то оно становится хорошим 
и даже превращается в долг. Эгоизм, корысть, самомнение, гордость, воля 
к могуществу, ненависть к другим, насилие – всё делается добродетелью, 
когда переносится с личности на национальное целое”10.

Кроме того, данный принцип означает преодоление многообразных 
форм редукционизма в определении целевых ориентиров и критериев 
эффективности управления идентификационными процессами. В пер-
вую очередь – преодоления экономического и политического редукци-
онизма.

2. Принцип свободы выбора идентичности.
3. Принцип воздействия не на идентичность как таковую, а на со-

циальные условия и контексты её формирования. Конкретизацией этого 
принципа является стратегия формирования общеказахстанской культуры 
как основы конвергенции гражданской и этнической идентичности. В об-
щеказахстанской культуре гражданские и этнокультурные модели нации 
являются полюсами или аттракторами процесса самоорганизации еди-
ной общенациональной казахстанской идентичности, формирующейся на 
своём собственном основании, как новое системное качество социума. 

4. Принцип кооперации субъекта и объекта управления.
5. Принцип социальной ответственности за близкие и отдалённые 

последствия принятия управленческих решений.
6. Принцип стимулирования рефлексивной активности объекта уп-

равления. Управление рефлексивными структурами идентичности не 
может строиться на основе их директивно-нормативного регулирования. 
Управление идентификационными процессами должно осуществляться 
посредством создания комплекса условий для актуализации собственно-

10  Н. Бердяев, Царство Духа и царство Кесаря, Москва 1995, s. 99.
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го рефлексивного потенциала саморегулирования, саморазвития объекта 
управления.

7. Принцип создания информационной базы управления как инстру-
ментария навигации по субъективным онтологиям национальных, эт-
нокультурных картин мира. Идентичность мультикультурного, полиэт-
нического социума включает в себя сетевую структуру взаимодействия 
„национальных образов мира”11, присущих различным этнокультурным 
общностям. Соответственно, политика идентичности должна прово-
диться с учётом специфики конкретных целевых групп, выявляемой на 
основе постоянно действующего мониторинга.

8. Принцип встраивания контекстуально-ситуационных задач в стра-
тегические приоритеты политики идентичности. При всей своей очевид-
ности этого принципа его практическая реализация крайне сложна. 

9. Принцип информационной безопасности, обеспечения индивиду-
альной и групповой защищённости от манипуляторных воздействий.

10. Принцип синергии традиций и инноваций.
11. Принцип нелинейности принятия решений. Человеческие отно-

шения носят крайне нелинейный характер, „Нелинейна всегда и задача 
принятия решения, выбора”12.

Экспертам был задан вопрос о критериях или показателях эффектив-
ности управления процессами формирования общеказахстанской иден-
тичности. Их ответы представлены на таблице 9.

Основываясь на результатах экспертного опроса, можно представить 
следующий комплекс ранжированных по степени их важности критери-
ев, применимых к оценке эффективности социально-политического уп-
равления процессами формирования общеказахстанской идентичности:

–  подотчётность органов власти, в том числе финансовая, по реали-
зации программ перед населением;

–  наличие и эффективность работы механизмов по предотвращению 
конфликтов;

–  наличие /отсутствие конфликтного потенциала в отношениях меж-
ду этническими группами;

–  информационное обеспечение национальной политики (работа 
сайтов Домов дружбы, блогеров, местных радио, СМИ, ТВ и др.);

–  наличие инфраструктуры для проведения этнополитики (Домов 
дружбы, Домов этнокультурных объединений с наличием кружков 
по изучению государственного и родного языков и т.д.);

11  Г. Гачев, Национальные образы мира. Евразия – космос кочевника, земледельца и 
горца, Москва 1999.

12  В. Буданов, Методология синергетики в постнеклассической науке и в образова-
нии, Изд. 3-е дополн, Москва 2009, s. 55.
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–  участие всех этнических групп в принятии решений местными ор-
ганами власти;

–  уровень адаптации мигрантов; 
Кроме того, важными критериями представляются:

1. Доминирующий тип гражданской идентичности:
а)  „квалифицированная гражданственность” (компетентность в ре-

ализации гражданских прав и свобод, гражданская активность и 
ответственность);

б)  „паспортная” гражданская идентичность, гражданство как пассив-
ное подданство.

5. Степень распространения радикальных, экстремистских форм этни-
ческой и религиозной идентичности.
В исследовании феномена идентификации и в управлении иденти-

фикационными процессами следует обращать внимание не только и не 
столько на социальные группы, сколько на качество связи между людь-
ми, – на то, какую форму в стране или в отдельном регионе приобрета-
ет (укрепляет, сохраняет, ослабляет, утрачивает) социокультурное про-

Таблица 9. Какие показатели должны быть положены в оценку эффектив-
ности модели управления процессами формирования общеказахстанской 
идентичности? (%)

Обяза-
тельно

Жела-
тельно

Нет необхо-
димости

Затрудня-
юсь отве-
тить

Информационное обеспечение 
национальной политики 55,1 28 15 1,9

Наличие инфраструктуры для 
проведения этнополитики 35,5 47,7 15 1,9

Подотчётность органов власти 
перед населением 68,2 19,6 10,3 1,9

Наличие/отсутствие конфлик-
тного потенциала в межэтни-
ческих отношениях

52,3 30,8 8,4 8,4

Наличие и эффективность 
механизмов предотвращения 
конфликтов

63,6 25,2 8,4 2,8

Участие всех этнических 
групп в принятии решений 
местных органов власти

43,9 29,0 21,5 5,6

Уровень адаптации мигрантов 33,6 35,5 17,8 13,1
Источник: Социологическое исследование, проведённое в 2020 г. Центром бизнес-
информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM CENTRAL ASIA 
по заказу Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК.
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странство взаимодействий отдельных групп или кластеров гражданского 
общества в результате политико-управленческих воздействий. Наиболее 
общей формой моделирования этого пространства является бинарная оп-
позиция: консолидация (внутригрупповая и межгрупповая) – разобщён-
ность (внутригрупповая и межгрупповая). Однако для более эффектив-
ного, адресного управления нужна более детализированная схема оценки 
внутри- и межгрупповых отношений. Эта схема может быть построена 
по следующей шкале: консолидация (ценностно-смысловая общность, 
единство целей); конвергенция (партнёрство, кооперация, согласование 
интересов, позиций); взаимное безразличие; конкуренция; конфронта-
ция (конфликт, взаимное неприятие, враждебность).

При этом в мониторинге состояния и динамики изменения социо-
культурного пространства идентичности отдельных групп или кластеров 
гражданского общества следует руководствоваться важным указанием 
Пьера Бурдьё о том, что субъективной логике идентификации свойствен-
но преобразовывать ничтожные различия в контрадикторные противопо-
ложности: „В социальном пространстве минимум объективной дистан-
ции может совпадать с максимумом субъективной: помимо прочего, это 
оттого, что наиболее близкий «сосед» более всего и угрожает социальной 
идентичности […] в процессе взаимоподгонки надежд и возможностей 
именно ближайшее соседство становится главной ареной субъективных 
притязаний […] вполне может статься, что социальное соседство, где 
локализуется последнее оставшееся различие, является также и точкой 
сильнейшего социального напряжения”13.

Инновационные социально-политические 
технологии менеджмента идентичности

Результатом фундаментальных изменений социальной реальности в 
эпоху глобализации стали не только радикальные технические и геопо-
литические изменения, но и трансформация системных свойств соци-
ального мира. Морфологически этот процесс выражается в переходе к 
сетевой организации общества.

Глобальная сеть Интернета послужила основанием взрывного ускоре-
ния процессов восполнения (и вытеснения) традиционных социальных 
структур (жёстких, долговременных, централизованных, иерархических 
и т.д.) сетевой морфологией с присущими ей формами социальных свя-
зей (слабых, горизонтальных, ситуативных и т.д.). Используя сетевые ин-
формационно-коммуникативные технологии конструирования „онлайн 

13  П. Бурдьё, Практический смысл, Санкт-Петербург 2001, s. 272.
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социальности”, пользователи Интернета создают референтные группы 
сетевые „как бы сообщества”14, в том числе с необычными мировоззрен-
ческими представлениями и политико-идеологическими установками, с 
весьма далёкими от общепринятых нормативно-ценностными комплек-
сами, „личностными образцами” (Мария Оссовская) и культурно-пове-
денческими стереотипами (правилами онлайн общения).

Происходящая в глобальном масштабе виртуализация важнейших со-
циально-политических институтов влечёт за собой превращение глобаль-
ной компьютерной сети в онтологически и структурно приоритетную 
область социального конструирования реальности. Формируется такой 
онтологический диспозитив реального и виртуального пространства, в 
рамках которого виртуальное таким образом встроено в „первопорядко-
вую” („константную”) реальность, что обеспечивает себе практически 
полный контроль над ней. Диагностированное Жаном Бодрийяром ис-
чезновение, „имплозия” социального купируется „киберпротезировани-
ем”, „компьютерной симуляцией” институционального строя общества. 
Главным инструментом такого киберпротезирования выступают техно-
логии социального конструирования реальности через виртуализацию 
пространства формирования личностной и групповой идентичности.

Мануэль Кастельс отмечает: „коренная трансформация социаль-
ности в сложных обществах сопровождалась заменой пространствен-
ных сообществ сетями в качестве основных форм социальности”15. С 
М. Кастельсом солидарна значительная часть авторов, анализирующих 
структурные особенности современного типа социальности. Например, 
Александр Назарчук пишет: „Если раньше сети представляли собой 
сегмент в целом несетевого мира, то сегодня всё, что не является сетя-
ми или ещё не является сетями, образует маргинализирующуюся часть 
мира, обречённого быть сетевым”16. Лариса Колесова предлагает интер-
претировать переход современного общества к сетевой организации как 
возникновение новой, сетевой социально-экономической (добавим – и 
духовной) формации17. Словом, современный мир – это мир, откочевав-
ший из Галактики Гуттенберга в Галактику Цукерберга. 

Традиционные понятия социального института, социального дейс-
твия, классовой структуры, социальной системы и прочие категории 

14  З. Бауман, Индивидуализированное…, dz. cyt., s. 117.
15  М. Кастельс, Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и об-

ществе, Екатеринбург 2004, s. 154.
16  А. Назарчук, Сетевое общество и его философское осмысление, „Вопросы фило-

софии” 2008, nr 7, s. 70.
17  С. Колесова. Антропология сети. Проблемы и перспективы, w: Сайт С.П. Кур-

дюмова „Синергетика”, http://spkurdyumov.ru/networks/antropologiya-seti-problemy-i-per-
spektivy/ [dostęp: 29.04.2017].
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социальной теории, сформированные в рамках классической парадигмы 
системно-иерархического построения объекта исследования, не могут ха-
рактеризовать логико-семантическую структуру и особенности функци-
онирования сетевого общества. Восполнение, а по ряду принципиально 
значимых параметров и вытеснение традиционных форм социальности 
её сетевыми формами означало переход к принципиально новому типу 
социальной комплексности. Глобальные сети, формирующие в наши 
дни условия повседневного социального бытия личности и социальных 
групп, находятся за пределами досягаемости и возможности эффектив-
ных действий любых политических институтов, заключённых в рамки 
национальных государств. „Кажется, уже все сделано для того, чтобы и 
глобализация условий жизни, и «фрагментированность», атомизация и 
приватизация повседневных усилий стали бы самоподдерживающими-
ся и увековечивающими друг друга. Именно на этом фоне должны изу-
чаться как логика, так и повальная нелогичность современных «проблем 
идентичности» и действий, которые вызываются ими к жизни”18.

Социальные институты как совокупности норм, регулирующих вза-
имодействие людей в той или иной сфере жизнедеятельности и встра-
ивающих это взаимодействие в систему социальных ролей и статусов, 
на протяжении XIX и большей части XX в. существовали автономно от 
индивидов. В идеологеме сетевого информационного общества объек-
ты и процессы рассматриваются как базы данных и пакеты сообщений, 
образующие единую информационно-коммуникативную сеть. „Галак-
тика Цукерберга” онтологически устроена по модели монадологии 
Лейбница, в которой каждая монада виртуально воплощает и несёт в 
себе весь универсум, не будучи актуально связана с другими монада-
ми. „Сотовый телефон, предлагающий независимость даже от кабель-
ных сетей и разъёмов, нанёс завершающий удар по тем претензиям на 
духовную общность, которые могла бы предъявить пространственная 
близость”19.

В сетевом мире изменяется характер, механизм формирования и даже 
социальный и личностный смысл идентичности. М. Кастельс пишет: „В 
мире, пронизанном глобальными потоками богатств, власти и образов, 
поиск идентичности, коллективной или индивидуальной, приписанной 
или сконструированной, становится фундаментальным источником со-
циальных смыслов. Это не новый тренд, ибо идентичность, особенно 
религиозная и этническая идентичность, лежала у корней значения с 
начала человеческого общества. Однако в исторический период, харак-
теризуемый широко распространённым деструктурированием организа-

18  З. Бауман, Индивидуализированное…, dz. cyt., s. 188.
19  Tamże, s. 48.
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ций, делегитимизацией институтов, угасанием крупных общественных 
движений и эфемерностью культурных проявлений, идентичность ста-
новится главным, а иногда и единственным источником смыслов. Люди 
всё чаще организуют свои смыслы не вокруг того, что они делают, но на 
основе того, кем они являются, или своих представлений о том, кем они 
являются”20. В свою очередь, представления людей о том, кем они яв-
ляются, приобретают специфические особенности в виртуальном мире 
сетевых коммуникаций.

Марри Шрофф и Аннабель Фордхэм предлагают для описания того, 
как представлен человек, его личность и идентичность в виртуальном 
мире сетевых коммуникаций использовать термин „цифровая тень”21. 
Однако эта тень такого рода, что она может приобрести известную 
независимость и даже власть над отбрасывающим её человеком. В 
формировании своего цифрового аватара индивид не скован большей 
частью запретов и норм, каким он вынужден следовать в своей офлайн 
жизни. „Окно Овертона” в пространстве виртуальной коммуникации 
распахнуто настежь для реализации фантазий и прихотей, освобожде-
ния от комплексов и фобий, рискованных экспериментов и свободной 
игры с различными версиями-аватарами собственной идентичности. В 
виртуальном мире формируются новые личностные качества, всплы-
вают на поверхность многие аспекты личности, дотоле скрытые от неё 
самой. 

Способы, с помощью которых мы взаимодействуем, говорим, читаем, 
думаем и обсуждаем наши побуждения и цели в Интернете, значитель-
но отличаются от способов, которыми мы осуществляем эти действия в 
автономном режиме. „Однако ничто не может быть более примечатель-
ным, как то, что наши онлайн-черты бессознательно импортируются в 
нашу офлайн-жизнь (...) и наша офлайн-персона всё больше напоминает 
наш аватар”22. По мнению Элиаса Абуджауда, лишь немногие способ-
ны аккуратно разделять две сферы своего жизненного мира: онлайн и 
офлайн, виртуальную и реальную. „Однако для остальных из нас это 
разделение уже невозможно, и мы живём в чём-то, напоминающем мут-
ную эмульсию, экзистенциальный эквивалент хорошо перемешанного 
винегрета”23. 

Таким образом, в современном мире с его мозаично-сетевой морфоло-
20  M. Castells, The Rise of the Network Society, 2nd edition with a new preface, vol. I: The 

Information Age: Economy, Society, and Culture (Information Age Series), Oxford 2010, s. 3.
21  M. Shroff, A. Fordham, „Do you know who I am”? – exploring identity and privacy, 

„Information Polity” 2010, vol. 15, nr 4, s. 303.
22  E. Aboujaoude. Virtually You: The Dangerous Powers of the E-Personality, New York

–London 2012, s. 9.
23  Tamże, s. 20.
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гией множественность культурных моделей идентичности перетекает во 
множественную онлайн и офлайн Эго-идентичность как составляющую 
нового типа ментальности – сетевой ментальности. Для политической 
антропологии сети наиболее важной характеристикой сетевой менталь-
ности, генерирующей ценности и смыслы политической идентификации, 
является то, что сеть – принципиальный антагонист жёстких структур и 
иерархий: „Сеть насыщена протестом как таковым, но особенно протес-
том против структуры, какой бы она не была – собственно властной или 
имеющей какое-то доминирование”24.

Указанные особенности сетевой морфологии политической иденти-
фикации должны в полной мере учитываться в концептуальных моделях 
социально-политического менеджмента идентичности. 

Для значительной части населения ряда стран современного мира Ин-
тернет из системы навигации по информационным массивам превратил-
ся в привычную, насущно необходимую среду обитания. Современный 
человек зарабатывает и тратит деньги, лечится, развлекается, слушает 
проповеди, участвует в голосовании, покупает товары с помощью циф-
ровых технологий, не покидая помещения, что казалось невозможным 
ещё пару десятилетий назад. 

Расширяет свои границы Интернет и в Казахстане. Данные социоло-
гического исследования свидетельствуют о том, что Интернет оказыва-
ет намного большее влияние на формирование общественного мнения 
по внутриполитическим вопросам, чем традиционные СМИ – см. таб-
лица 10,11. 

Таблица 10. Какой источник информации сильнее всего влияет на Ваше 
мнение по вопросу о межнациональных отношениях в Казахстане? (насе-
ление) (%)

Телевидение 27,2
Печатные СМИ 2,9
Интернет-издания 25,2
Социальные сети 26,1
Мессенджеры 4,3
Ни один из перечисленных 11,7
Затрудняюсь ответить 2,7
Источник: Социологическое исследование, проведённое в 2020 г. Центром бизнес-
информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM CENTRAL ASIA 
по заказу Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК.

24  Л. Колесова, Антропология сети…, dz. cyt.
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Таблица 11. Какой из основных источников информации сильнее всего 
влияет на мнение казахстанцев по следующим вопросам (эксперты) (%)

По вопросам 
межэтничес-
ких отношений

Телевидение (различные телевизионные каналы) 23,9
Печатные СМИ (газеты, журналы и т.д.) 4,8
Интернет-издания (новостные сайты, аналитические 
сайты, Ютуб)

27,7

Социальные сети (Инстаграм, ВКонтакте, МойМир, 
Одноклассники, Фейсбук)

23,4

Мессенджеры (Вотсап, Телеграм) 17,0
Ни один из перечисленных 1,1
Затрудняюсь ответить 2,1

По вопросам 
межрелигиоз-
ных отноше-
ний

Телевидение (различные телевизионные каналы) 20,1
Печатные СМИ (газеты, журналы и т.д.) 10,1
Интернет-издания (новостные сайты, аналитические 
сайты, Ютуб)

27,0

Социальные сети (Инстаграм, ВКонтакте, МойМир, 
Одноклассники, Фейсбук)

22,2

Мессенджеры (Вотсап, Телеграм) 16,4
Ни один из перечисленных 1,1
Затрудняюсь ответить 3,2

По внутрипо-
литическим 
вопросам

Телевидение (различные телевизионные каналы) 21,4
Печатные СМИ (газеты, журналы и т.д.) 9,9
Интернет-издания (новостные сайты, аналитические 
сайты, Ютуб)

28,1

Социальные сети (Инстаграм, ВКонтакте, МойМир, 
Одноклассники, Фейсбук)

21,9

Мессенджеры (Вотсап, Телеграм) 15,6
Ни один из перечисленных 1,0
Затрудняюсь ответить 2,1

По вопросам 
развития язы-
ковой поли-
тики

Телевидение (различные телевизионные каналы) 25,7
Печатные СМИ (газеты, журналы и т.д.) 12,0
Интернет-издания (новостные сайты, аналитические 
сайты, Ютуб)

25,1

Социальные сети (Инстаграм, ВКонтакте, МойМир, 
Одноклассники, Фейсбук)

19,4

Мессенджеры (Вотсап, Телеграм) 12,6
Ни один из перечисленных 1,6
Затрудняюсь ответить 3,7

Источник: Социологическое исследование, проведённое в 2020 г. Центром бизнес-
информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM CENTRAL ASIA 
по заказу Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК.



565

Концептуальное моделирование менеджмента казахстанской идентичности…

Скорее всего, помимо такого очевидного фактора, как интеграция Ин-
тернета в нашу повседневную жизнь, предпочтение в сторону Интернет-
ресурсов связано с тем, что традиционные средства массовой информа-
ции зачастую не рискуют публиковать острый материал, посвящённый 
межнациональным отношениям. На основе ответов экспертов можно 
сделать вывод, что чаще всего резонансные материалы по проблемам 
межэтнических отношений в Казахстане можно встретить в Интернет-
ресурсах – 76,6%, в то время как меньше всего они афишируются теле-
видением – 36,4%. 

Социологический опрос подтвердил предварительную гипотезу о 
том, что степень влияния конкретного источника информации разнится 
в зависимости от возрастной группы респондентов. Так, например, сте-
пень влияния телевидения растёт с возрастом респондентов, в то время 
как обратно-пропорциональная зависимость характерна для такого ин-
формационного ресурса, как социальные сети – таблица 12.

Таблица 12. Степень влияния телевидения и социальных сетей на мнения 
респондентов по вопросам межэтнических отношений (население, возрас-
тной срез) (%)

Телевидение Социальные сети
18–24 15,50 38,40
25–34 20,60 32,60
35–44 24,40 23,90
45–54 31,40 18,90
55–65 46,90 15,30

Источник: Социологическое исследование, проведённое в 2020 г. Центром бизнес-
информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM CENTRAL ASIA 
по заказу Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК. 

Как показал экспертный опрос, именно в Интернете циркулирует на-
ибольшее количество негативно окрашенной информации по теме меж-
национальных отношений – таблица 13.

Позитивная интенция на этнокультурное разнообразие, стремление к 
социальной консолидации, которыми традиционно отличался казахстан-
ский социум, сменились в социальных сетях жёстким противостоянием 
этносов. Государство пытается противостоять фейковым информацион-
ным потокам, угрожающим миру и стабильности в стране. До 2 тыс. уве-
личить количество грантов по „информационной безопасности” поручил 
президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по реализации госп-
рограммы „Цифровой Казахстан”. Президент дал поручение правитель-
ству совместно с правоохранительными органами обеспечить эффектив-
ную защиту информационных ресурсов и „цифрового суверенитета” в 
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целом. По заявлению главы государства, следует продолжить работу по 
созданию 10 оперативных центров информационной безопасности25.

Повестка модернизационных преобразований общественного созна-
ния и механизмы поддержания коллективной идентичности должны 
быть гибкими и способными оперативно реагировать на обозначившиеся 
тенденции изменений в социально-психологических установках различ-
ных социальных групп казахстанского общества. Для этого необходимо 
вести постоянно действующий мониторинг социальных настроений, в 
том числе мониторинг социальных сетей, рассматривая его как важней-
шую составную часть модели социально-политического менеджмента 
идентичности.

25  До 2 тыс. увеличить количество грантов по «информационной безопасности» 
поручил Токаев. https://zonakz.net/2020/03/04/do-2-tys-uvelichit-kolichestvo-grantov-po-
informacionnoj-bezopasnosti-poruchil-tokaev/ [dostęp: 20.04.2021].

Таблица 13. Как часто Вы встречаете в медийном пространстве страны 
материалы по теме межнациональных отношений, которые препятствуют 
объединению казахстанского общества? (%)

Телевидение Печатные издания Интернет
Не встречаю 
вообще

36,4 29,9 15,9

Изредка 33,6 35,5 33,6
Достаточно часто 10,3 15 43
Не пользуюсь 
этим источником

9,3 11,2 1,9

Затрудняюсь 
ответить

10,3 8,4 5,6

Источник: Социологическое исследование, проведённое в 2020 г. Центром бизнес-
информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM CENTRAL ASIA 
по заказу Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК. 
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„Казахоязычная” 
и „русскоязычная” 
идентичности: проблематика 
взаимодействия 
и категориальной 
институциализации1

Р ассматривая проблематику институциализации «казахоязычной» и 
«русскоязычной» идентичностей в контексте тридцати лет станов-

ления политики нациестроительства независимого Казахстана, следует 
выделить два периода. На первом этапе с 1991 года по 2007-2010 гг. перед 
молодым казахстанским государством возникла проблема определения 
этнической идентичности титульного этноса и других этнических групп, 
в один момент лишившихся советской идентичности. Отсчет второго 
этапа национального строительства можно датировать началом пяти-
летнего периода, в который входят: процесс придания Ассамблее народа 
Казахстана конституционного статуса в 2007-2008 гг., обнародование и 
обсуждение Национальной доктрины Республики Казахстан в 2010 г., 
принятие Стратегии „Казахстан-2050” в 2012 г. Казахстанский прези-
дент и правительство столкнулись с непростой проблемой формирова-
ния объединительной идеологии нациестроительства, что осложнялось 
грузом советского наследия, спецификой полиэтничного общества, в ко-

1  Работа выполнена при финансовой поддержке Комитета науки МОН РК, гранто-
вый проект No AP09259790 (Publikacja zrealizowana przy wsparciu fi nansowym Komitetu 
Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Kazachstanu, grant nr AR09259790). 
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тором еще в советский период сформировались два коммуникационных 
и идентификационных пространства – „казахоязычное” и „русскоязыч-
ное”. В контексте исследования особенностей их становления, взаимо-
действия и развития, следует обратиться к вопросу истории формирова-
ния феномена мультикультурности в Казахстане.

Краткий экскурс в историю формирования 
мультикультурного общества в Казахстане 

 Мультикультурное общество в Казахской степи начало формиро-
ваться около 150 лет назад, начиная с первых, русских, украинских, уй-
гурских, дунганских переселенческих волн. Особенно активно процесс 
трансформации казахского традиционного социума в полиэтническое, 
поликонфессиональное и поликультурное общество осуществлялся в 
Казахстане в советский период истории – 30-80 гг. XX века. Коллективи-
зация и голод 30-х гг., депортации народов 40-х гг. и освоение целинных 
земель 50-х гг., кардинально изменили этнодемографическую структуру 
общества, а автохтонный этнос – казахи, оказались в меньшинстве на 
своей исконной насельнической территории Казахстана. 

После голода 30-х гг. перепись населения 1939 г. впервые зафиксиро-
вала количество казахов менее половины от всего населения Казахской 
ССР и составило 37,8%, русских – 40%. В 1959 г. после освоения целин-
ных земель и мощного притока населения из европейской части СССР, 
русских стало 42,7%, а казахов – 30%, что составило менее трети от все-
го населения республики и зафиксировало пиковый показатель мини-
мального процента титульного этноса за всю историю страны. И только 
в 1989 г., за два года до обретения независимости, за счет более высокой 
рождаемости и начала обратных миграционных процессов европейс-
ких этносов за пределы страны, число казахов составило 39,7%, незна-
чительно превысив количество русского населения – 37,8%2. Процесс 
становления титульной казахоязычной идентичности, вошедший в свою 
активную фазу, начиная с декабрьских событий в Алма-Ате 1986 года и 
подавленный союзным Центром, возобновился в период „перестройки” 
в 1989 году с принятием Закона Казахской ССР О языках, придавшем 
казахскому языку статус единственного государственного языка. 

Провозглашение независимости страны в 1991 году придало мощ-
нейший импульс процессам переосмысления и переопределения этно-
культурной и языковой идентификации всех казахстанских этнических 

2  Статистический сборник по отдельным показателям Всесоюзных переписей на-
селения 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг., Алма-Ата 1991, s. 7–70. 
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групп: казахов, постоянно ощущавших двойственность своего противо-
речивого „титульно-подчиненного” статуса; русских, всегда привычно 
чувствовавших свою востребованность и повсеместное превосходство 
„первых среди равных”; других русскоязычных казахстанских этносов 
– украинцев, белорусов, немцев, евреев, поляков и др., многие из ко-
торых в пятой графе советского паспорта были записаны „русскими”; 
многих казахских репатриантов, возвратившихся из Узбекистана на ис-
торическую родину, будучи записанными в советское время „узбеками”; 
турков-месхетинцев, которых советская власть не только насильственно 
депортировала в Казахстан, но и лишила этнической идентичности, пов-
семестно записав „азербайджанцами”; и др.

Общеизвестно, что процесс формирования ценностного каркаса со-
ветской надэтнической идентичности осуществлялся на основе политики 
советизации и русификации титульных этносов союзных и автономных 
республик Союза ССР. В этом процессе объединительную функцию не-
сли русско-советская идеология опиравшаяся на ценности „кодекса стро-
ителей коммунизма”, а также, русский язык как язык межнационального 
общения, интегрирующий все этносы в гомогенную общность советских 
граждан. При этом в процессе советского строительства в социокультур-
ном и политическом пространстве Казахской Cоветской Cоциалистичес-
кой Республики оформились два идентификационных конгломерата – 
„казахоязычный”, представленный казахским населением, традиционно 
проживавшим в аулах и районных центрах страны и „русскоязычный”, 
представленный полиэтническим населением столицы того времени – Ал-
ма-Ата, областными центрами и малыми промышленными городами.

Русскоязычные в Казахстане, накануне распада СССР составляли 
достаточно пестрый этнический, расовый и религиозный конгломерат, 
в первую очередь – этнические русские, затем украинцы, немцы, бело-
русы, евреи, татары, корейцы, поляки. Русскоязычные городские казахи 
представляли собой очень солидную в количественном отношении груп-
пу, численность которой было крайне сложно определить из-за того, что 
в советских переписях населения последних десятилетий существова-
ния СССР подавляющее большинство казахов, свыше 97 %, заявляло о 
казахском языке как о родном и основном языке коммуникации, хотя уче-
ные приводят данные, которые говорят о другом. В середине 1990-х гг. 
только 51,1% всего населения страны владели казахским языком, из них 
25,3% казахов владели им слабо либо не владели совсем3. В повседнев-

3  Zob.: M. Аренов, C. Калмыков, Современная языковая ситуация в Республике Ка-
захстан. По результатам социологического исследования, „Саясат” 1997, nr 1; У. Фиер-
ман, Поворот языкового сдвига в Казахстане, „Этнографическое обозрение” 2005, nr 6, 
s. 49–71.
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ных жизненных коммуникациях крупных и в основном русскоязычных 
казахстанских городов, только 35% урбанизированных молодых казахов 
предпочитает использовать казахский язык, как на работе, так и внутри 
семьи4.

Русифицированные казахи представляли собой промежуточную 
группу между русскоязычными и казахоязычными, поскольку в этни-
ческом и символическо-языковом плане однозначно ассоциировали 
себя с титульным этносом, тогда как в ценностном, культурном и прак-
тически-языковом аспектах идентификации могли быть с полным ос-
нованием отнесены к урбанизированному русскоязычному населению 
городов Казахстана. 

Руководство уже независимого Казахстана, озабоченное тенденциями  
поляризации, изоляции и эмиграции этносоциальных групп в 90-е гг. 20 
века, инициировало в начале 2000-х гг. институциональные изменения в 
собственной этнополитике5, пытаясь стимулировать сближение и боль-
шее взаимодействие этнических групп страны в стремлении получить 
мультипликативный эффект стимулирующий общественную интегра-
цию. Следует заметить, что такая политика дала свои плоды, особенно в 
крупных городах, в которых и сегодня продолжают формироваться уни-
кальные мультикультурные сообщества с новыми культурными грани-
цами. А. Алексеенко известный казахстанский демограф из Усть-Каме-
ногорска считает, что „в настоящее время в городском населении Казах-
стана формируются новые границы, лишающиеся этнического маркера. 
Обретает все более зримые очертания социальный слой, не имеющий 
аналога в истории городского пространства Казахстана. Суверенное со-
существование здесь казахов и русских постепенно приводит к тому, что 
восприятие социально-экономических, социокультурных проблем лишь 
через этничность отходит на второй план”6. 

4  Э. Сулейменова, Очерк языковой политики и языковой ситуации в Казахстане, 
„Russian Language Journal” 2009, vol. 59, s. 29.

5  „Институциональные инвестиции” второго этапа нациестроительства включали в 
себя: придание Ассамблее народа Казахстана (АНК) конституционного статуса в 2007 г., 
когда Ассамблее было обеспечено гарантированное парламентское представительство;  в 
2008 году принят Закон Республики Казахстан Об Ассамблее народа Казахстана, кото-
рый определил нормативные правовые основы ее деятельности в сфере межэтнических 
отношений; трансформировано название АНК – с Ассамблеи народов Казахстана на Ас-
самблею народа Казахстана, объявлена Доктрина национального единства Республики 
Казахстан в 2010 г. 

6  А. Алексеенко, Ж. Аубакирова, Эволюции социокультурных границ в казахстанс-
ком городском пространстве, [w:] Национальное строительство и этнополитика в сов-
ременном Казахстане. Сборник материалов международной научно-практической кон-
ференции, Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, Алматы 
2020, s. 12–17, s. 15.



571

„Казахоязычная” и „русскоязычная” идентичности: проблематика взаимодействия…

Происходит ли на самом деле сближение русскоязычного и казахо-
язычного полюсов национального сознания в единый казахстанский 
сплав, кристаллизация которого стала первостепенной задачей государс-
тва? Каковы реальные механизмы притяжения/отталкивания двух основ-
ных идентификационных конгломератов идентичности – русскоязычно-
го и казахоязычного в пространстве меняющегося политического, соци-
ально-культурного, демографического и языкового ландшафта крупных 
городов РК, ставших магнитами и площадками социализации молодежи 
и формирования новой казахстанской идентичности? 

Можно согласиться с мнением авторитетного американского исследо-
вателя Казахстана и Центральной Азии М. Ларюэль, которая отмечает, 
что по вопросу казахстанской государственности было проведено мно-
жество исследований, но большинство исследований по национальному 
строительству были посвящены 1990-м годам. „Мы пропустили многие 
изменения в 2000-х годах: демографические изменения и их последс-
твия, миграцию из села в город и рождение казахскоязычного городско-
го мира, а также растущую региональную дифференциацию. Мы также 
упустили культурную трансформацию, которую эти эволюции принес-
ли… Очевидно, что все казахстанскость находится на спаде, а казахс-
кость растет. Это критический элемент перехода от постсоветской эпо-
хи к пост-постсоветской эпохе”7. Очевидно, что проблемы формирова-
ния нового мультикультурного облика казахстанских городов, в которых 
зарождается новая би- и три-лингвальная межкультурная идентичность 
с очень постепенным, но неуклонным ростом казахскости, пока недоста-
точно изучена в разных научных и общественных дискурсах. 

Процесс так называемой казахизации по-своему уникален и в то же 
время технологии культурной и политической национализации имеют 
достаточно общих черт с постсоветскими странами, особенно, в которых 
сформировались крупные русские (русскоязычные) диаспоры. Возника-
ет вопрос: в чем специфика процесса казахизации как совокупности раз-
личных дискурсов и политических практик постсоветского Казахстана, 
выбравшего целью национального строительства государство-нацию и 
определяемое западным научно-исследовательским дискурсом как „на-
ционализирующееся” государство?8 Каким образом совокупность этих 
дискурсивных политических практик влияет на взаимоотношение рус-
скоязычной и казахоязычной идентичности в контексте официального 

7  М. Ларюэль, Нациестроительство в Казахстане: политика и общество в дви-
жении, CAA Network, 16 февраля, 2018, https://caa-network.org/archives/12407 [dostęp: 
20.04.2021]. 

8  Термин „национализирующееся” государство введен в научный оборот Роджерсом 
Брубейкером и относится к посткоммунистическим странам Европы и бывшего СССР.
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дискурса казахского государства по формированию общеказахстанской 
идентичности?

В сфере конструирования пространства партикуляризации группо-
вых идентичностей и формирования казахстанской идентичности, на 
наш взгляд, существует несколько ключевых действующих дискурсов: 1) 
официальный государственный дискурс, направленный на объединение 
этносоциальных групп казахстанского общества и формирование единой 
казахстанской идентичности. Его формируют провластные идеологи, 
аналитики и эксперты; 2) дискурс задаваемый как провластными руко-
водителями этнокультурных объединений в составе Ассамблеи народа 
Казахстана, так и этнокультурными предпринимателями9 более крити-
чески настроенными и позволяющими себе дозированную критику госу-
дарственной политики; 3) научно-теоретический дискурс, определяемый 
дискуссиями и исследованиями в пространстве западного методологи-
ческого подхода к изучению процессов казахоязычной, русскоязычной 
и общеказахстанской идентичности; 4) интеллектуальный этнополити-
ческий дискурс формируемый казахстанским научным сообществом; 
5) гражданский дискурс формируемый „снизу” – менее всего артикули-
рованный и изученный, задаваемый повседневными субъективными ус-
тановками и социальными практиками обычных граждан.

Официальный государственный 
этнополитический дискурс

На первом этапе нациестроительства в 1991–2007 гг., полным ходом 
осуществлялся этнокультурный идентификационный ренессанс, ини-
циирующий дифференциацию и переопределение групповой идентич-
ности всех этносов Казахстана. На практике процесс переопределения 
и самоидентификации таил в себе потенциальную опасность самоизо-
ляции и латентной сегрегации этнических групп, как русскоязычных не 
владеющих казахским языком, так и не владеющих русским языком ка-
захоязычных.

Фрагментация общественного сознания и выход из под контроля госу-
дарства центробежных этнополитических дискурсов не входил в планы 
властных структур во главе с президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым. 
Руководством государства было принято решение о переносе столицы 
на север страны в Акмолу. Север страны населенный преимущественно 

9  В западной литературе к этническим предпринимателям как акторам этнополити-
ческого дискурса применяются термины „антрепренеры”, „менеджеры” или просто „на-
ционалисты”.
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этническими русскими и русифицированными этносами европейского 
происхождения представлял собой благодатную почву для формирова-
ния консолидированной русскоязычной идентичности, потенциально 
способной к самоорганизации и формированию требований политичес-
кого характера, вплоть до самых радикальных. Вопрос лояльности рус-
скоязычных (за исключением русскоязычных казахов), не артикулируе-
мый официально, возник во второй половине 80-х гг.10, развился в 90-х 
гг.11 и до настоящего времени не снят с политической повестки дня12.

В целях недопущения центробежных процессов, государство в лице 
его лидера Н.А. Назарбаева, в противовес фрагментирующим и сегрега-
ционным тенденциям ставившим под сомнение унитарное устройство 
Республики Казахстан, в 1995 году создало институт Ассамблеи народов 
Казахстана (АНК) и приняло новую Конституцию. Из текста новой ре-
дакции исчезли слова из прежней Конституции 1993 года: „Республика 
Казахстан как форма государственности самоопределившейся казахской 
нации”, могущие потенциально провоцировать сепаратистские настрое-
ния и тенденции. При этом из прежней конституции в ее новую редак-
цию 1995 г. было перенесено и вновь утверждено определяющее и интег-
рирующее понятие „Мы – народ Казахстана”.

Упреждающие меры со стороны государства, направленные на ней-
трализацию угроз суверенитету включали в себя и политику открытых 
дверей для возвращения в страну оралманов (кандасов)13 – казахских эт-

10  Заметная активизация миграционных процессов русскоязычных в Российскую 
Федерацию, Германию и Израиль стала возможна благодаря атмосфере „перестройки”, 
инициированной генеральным секретарем КПСС М.С. Горбачевым. На миграционную 
активность русскоязычных, несомненно, оказали определенное влияние и декабрьские 
события в Алма-Ате 1986 г., оцененные Пленумом ЦК КПСС как проявления „казахского 
национализма”.

11  В 90-е гг. XX века большую активность в Казахстане приобрели русские и казачьи 
организации, выдвигавшие различные политические требования к руководству страны, 
начиная с требования придать государственный статус русскому языку, вплоть до отде-
ления восточных и северных областей РК на правах автономии, либо присоединения к 
Российской Федерации.

12  Ликвидации обоснованных опасений казахского большинства граждан страны 
относительно принадлежности северных территорий Казахстана и латентно разыгрыва-
емой при этом „русскоязычной карты” мешают регулярные провокационные заявления 
российских политиков разного ранга, начиная от маргинальных (Эдуард Лимонов) и за-
канчивая самыми высокопоставленными (Владимир Жириновский, Вячеслав Никонов 
и др.). 

13  В Казахстане решением Правительства в 2020 г. исключили из официального упо-
требления термин „оралман”. Так до 2020 г. называли этнических репатриантов – потом-
ков казахского населения бежавшего из страны от голода и репрессий советской власти в 
30-е гг. XX века. Правительством было принято решение согласно которому этнических 
казахов, проживавших за пределами Республики Казахстан на момент приобретения су-
веренитета, будут называть „кандас”.
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нических репатриантов, административную нейтрализацию казахских, 
русских и казачьих националистов, раскачивающих курс государства на 
единство и согласие всех социальных и этнических групп общества.

Второй этап оформления идеологии и технологий национального 
строительства вошел в свою завершающую стадию в 2015 г., когда пре-
зидентом Назарбаевым была утверждена Концепция укрепления и раз-
вития казахстанской идентичности и единства14, которая фактически 
закрепила основные постулаты Национальной доктрины РК, вызвав-
шей ранее недовольство видных представителей казахской обществен-
ности15. Таким образом, начиная с 2007 г. государство взяло активный 
курс на формирование общенациональной казахстанской идентичности 
на основе гражданских ценностей общенациональной патриотической 
идеи „Мəңгілік Ел” 16 и „Нации единого будущего”17. 

В процессе расширения и утверждения идеологии нациестроительс-
тва в официальном казахстанском этнополитическом дискурсе сформи-
ровался методологический императив исключающий из оборота любые 
оценки, постулаты и принципы, подчеркивающие разделение общества 
на социальные, этнические и другие группы. 

Преемственность курса Елбасы Н.А. Назарбаева на интеграцию в 
единую нацию всех этносоциальных групп Казахстана всячески под-
черкивает и демонстрирует второй президент РК К.К. Токаев. В своем 
недавнем интервью российской газете „Комсомольская правда” Токаев 
отметил: „Недавно в одном из зарубежных аналитических материалов 
я наткнулся на формулировку «русская диаспора в Казахстане». Пре-
дупредил наших идеологов и аналитиков ни в коем случае не приме-

14  Цель Концепции – укрепление и развитие казахстанской идентичности и единс-
тва, основанных на принципе гражданства и ценностях общенациональной патриотичес-
кой идеи „Мəңгілік Ел”.

15  В 2011 году 138 общественных деятелей и представителей интеллигенции вы-
ступили с открытым письмом к президенту Казахстана Н.А. Назарбаеву с требованием 
обратить внимание правительства и президента на положение государственного языка в 
стране. В этом же письме был выражен протест против положения Доктрины Националь-
ного единства – ввести в официальный оборот термин „казахстанская нация”.

16  Одной из важнейших задач Стратегии „Казахстан-2050” представленной в дека-
бре 2012 года в Послании Главы государства народу Казахстана и Концепции укрепле-
ния и развития казахстанской идентичности и единства 2015 года стало формирование 
общенациональной казахстанской идентичности на основе казахстанского патриотизма 
и гражданственности, в процессе чего „Казахский народ и государственный язык высту-
пают как объединяющее ядро развивающейся казахстанской гражданской общности”. 

17  В продолжение политики формирования общенациональной идентичности Пре-
зидент Казахстана Нурсултан Назарбаев обозначил „План нации – 100 шагов по реа-
лизации пяти институциональных реформ” на расширенном заседании Правительства в 
Астане 6 мая 2015 года. Четвертой институциональной реформой стало создание „Нации 
единого будущего”.
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нять такие выражения, в корне противоречащие истинному положению 
вещей”18. 

Управление общественного развития города Алматы „продвинулось” 
еще дальше в интерпретации государственного дискурса заявив: „Казах-
станские идеологи и аналитики никогда не используют понятия «диаспо-
ра» и «национальное меньшинство», поскольку это политически и соци-
ально неверные формулировки. […] Уникальная модель межэтнического 
согласия и отсутствие таких провокационных понятий как «националь-
ное меньшинство» позволяют Казахстану сохранить стабильность, мир 
и по-настоящему человеческие отношения между людьми19. 

Не вызывает сомнений, что стремление государственного дискурса 
не акцентировать внимание на разделительных линиях межкультурных 
границ в процессе конструирования единой нации совпадает с внутрен-
ним убеждением значительной части как казахского большинства, так и 
русскоязычных меньшинств, субъективно не согласных с причислением 
себя к меньшинствам. В социологическом опросе проведенном Бэрринг-
тоном в 2003 году в ответах на вопрос: Считаете ли вы себя националь-
ным меньшинством? в Беларуси и Украине 9,2 процента и 18,8 процента 
соответственно заявили, что они принадлежат к национальному мень-
шинству. Напротив, в Казахстане 59,3% и Кыргызстане и 67,0% этничес-
ких русских чувствовали себя именно так20. В отличие от славянских 
республик – Украины и Беларуси, в государствах Центральной Азии у 
русских есть чувство инаковости, которое усиливает чувство прина-
длежности к национальному меньшинству21. 

Исходя из своих стратегических целей, государственный дискурс 
не поддерживает подчеркивание „групповой инаковости” и тем более 
– „диаспоризацию” пространства этнополитики, резонно считая, что 
фрагментация общенациональной идентичности может повлечь за собой 
создание все более множащихся барьеров на пути консолидации поли-
тической нации в виде требований признания „инаковости”, пересмотра 
социальных и политических границ социума и возможных межэтничес-
ких конфликтов. 

Руководитель русско-славянского движения „Лад” М. Крамаренко 
подвергает критике позицию правительства в отношении непризнания 

18  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: В Казахстане нет понятия «на-
циональное меньшинство», „Комсомольская правда”, 3 июня 2020.

19  Один народ – одна страна. Почему в Казахстане нет понятия «национальное мень-
шинство», 29 июня 2020, https://informburo.kz/special/odin-narod-odna-strana-pochemu-v-
kazahstane-net-ponyatiya-nacionalnoe-menshinstvo.html [dostęp: 20.04.2021].

20  L.W. Barrington, E.S. Herron, B.D. Silver, The Motherland Is Calling. Views of Home-
land among Russians in the near Abroad, „World Politics” 2003, vol. 55, nr 2, s. 290–313.

21  Tamże, s. 300.
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существования диаспор. „Странным выглядит тезис об отсутствии в 
Казахстане каких-либо диаспор, хотя при этом в законе об АНК гово-
рится, что она занимается развитием связей с казахской диаспорой за 
рубежом”22. 

Выходит, что поощряя этнокультурную партикуляризацию мень-
шинств через создание этнокультурных объединений в составе Ассам-
блеи народа Казахстана и поддерживая процессы этнокультурной иден-
тификации, государство ставит себя в сложное двойственное положение, 
затрудняя этим преодоление центробежных тенденций изоляции этни-
ческих групп и формирование общенациональной идентичности. „Труд-
но строить общеказахстанскую идентичность, одновременно поощряя 
и подчеркивая этнокультурные различия”23. Тем не менее, до настоя-
щего времени политика, носящая название „Казахстанской модели об-
щественного согласия и общенационального единства Н.А. Назарбаева” 
приносит свои плоды, позволяя сохранять стабильность и мир в стране 
на протяжении 30 лет независимости.

               

Западный исследовательский дискурс
Западные исследователи, как правило, представляют конструктивист-

ско-инструментальный подход к изучению и интерпретации этнополити-
ческих процессов в постсоветских странах. Значительный импульс изу-
чению идентичности русскоязычных меньшинств и их сравнительный 
анализ в странах с самыми крупными русскими диаспорами – Эстонии, 
Латвии, Украине и Казахстане в середине 90-х гг. ХХ века придали ис-
следования Д. Лейтина24. Благодаря его работе „Identity in formation: The 
Russian-speaking populations in the near abroad” в международный иссле-
довательский этнополитический дискурс прочно вошел термин „Russian-
speaking populations”. Именно эта работа как и цикл статей Р. Брубейкера, 
посвященный постсоветским „национализирующимся государствам”25 

22  От сессии до сессии. Способна ли Ассамблея народа Казахстана к перезагрузке?, 
QMonitor, 5 Апреля, 2021, https://qmonitor.kz/politics/1271 [dostęp: 20.04.3021].

23  С. Джаксылыков, Отношение жителей северных регионов Казахстана к перспек-
тиве глубокой интеграции в Евразийский экономический союз: фактор гражданской и 
этнокультурной идентичности, Программа для молодых исследователей в области пуб-
личной политики Фонда Сорос-Казахстан 2016, s. 36, https://www.soros.kz/ru/relation_of_
inhabitants_of_northern_regions/ [dostęp: 20.04.2021]. 

24  D.D. Laitin, Identity in formation. The Russian-speaking populations in the near abro-
ad, London 1998.

25  R. Brubaker, Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New 
Europe. Cambridge 1996; R. Brubaker, The „Diaspora” Diaspora, „Ethnic and Racial Studies” 
2005, vol. 28, nr 1; R. Brubaker, Nationalizing states revisited: projects and processes of natio-
nalization in post-Soviet states, „Ethnic and Racial Studies” 2011, vol. 34, nr 11. 
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сфокусировали исследовательский интерес к тематике переопределения 
и формирования новых идентичностей в меняющихся социально-куль-
турных рамках и моделях, задаваемых национализирующим дискурсом 
постсоветских государств. 

Мнение западных ученых по данной тематике как обычно представля-
ет собой целый спектр взглядов и методологических подходов, начиная 
от крайне либеральных и западноцентристских, называющих казахстан-
ские этнические группы не иначе как „disempowered minorities”26 и до 
более сдержанных и менее категоричных оценок, которые, как правило, 
опираются на результаты социологических исследований. 

По мнению авторитетных западных научных источников, действи-
тельной целью казахстанского руководства поощряющего процессы 
само- и пере-идентификации этнических групп является нейтрализация 
формирования единой русскоязычной идентичности, способной артику-
лировать и отстаивать политические требования, вплоть до требований 
автономии. Шаги властей национализирующихся государств по под-
держке поиска этническими группами своих культурно-исторических 
корней, стимуляция интереса к традициям и языкам данных групп, рас-
сматривается западными учеными исключительно в инструментальных 
контекстах, как политические решения связанные с максимальной уни-
фикацией социальности меньшинств и ее сопряжением с государствен-
ным дискурсом в целях недопущения процессов этнополитической мо-
билизации. „Казахстанское государство стремилось воспрепятствовать 
объединению общей русскоязычной идентичности, поощряя этническое 
и языковое возрождение среди меньшинств, – отмечает Б. Дэйв, – а так-
же процесс этнической «переидентификации» среди подгрупп, имеющих 
широкую русскоязычную идентичность”27. 

Большой методологический авторитет и повсеместную цитируемость 
в анализе процессов этнополитической сферы постсоветских стран 
приобрела теория „национализирующихся государств” американского 
социолога Роджерса Брубейкера. Концепция национализирующего(ся) 
государства Брубейкера предполагает внедрение со стороны государства 
определенных компенсаторных и защитных механизмов в этнополити-
ческом пространстве формирования титульной идентичности, оказав-
шейся в ослабленном состоянии28. 

Не вдаваясь в пересказ концепции Брубейкера стоит отметить, что в 
казахстанском социокультурном и этнополитическом дискурсах сущест-

26  B. Dave, Kazakhstan: Ethnicity, Language and Power, London–New York 2007, s. 118–
139.

27  Tamże, s. 128.
28  R. Brubaker, Nationalizing states revisited…, dz. cyt., s. 1786.
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вует множество тенденций и факторов которые сложно объяснить наци-
онализирующими принципами, поскольку реальность носит, зачастую 
парадоксальный для западного исследователя социальный и культуро-
логический характер и не укладывается в привычные понятия, которы-
ми он их наделяет. Так, например, Брубейкер считает, что исследователи 
должны думать о диаспоре исключительно как о „категории практики 
[...] используемой для предъявления претензий”, поскольку диаспора „не 
столько описывает мир, сколько пытается его переделать”29. 

Возможно, что в анализе категории диаспоры применительно к цен-
тральноазиатскому региону Брубейкер несколько гиперболизирует инс-
трументальный, преобразовательный аспект изменений в обществен-
ном сознании населения присущий западному подходу и недостаточно 
учитывает влияние на сферу политики таких элементов традиционного 
сознания как этатизм, патернализм, фатализм, долготерпение и сакрали-
зация власти? Если принять во внимание эти элементы, во многих кон-
кретных случаях казахстанская политическая культура объясняет ответ 
диаспор, которые на самом деле „не столько пытаются переделать окру-
жающий мир, сколько пытаются его описать”. Диаспоры, особенно мало-
численные, фиксируют сложившуюся традицию и наличную ситуацию, 
предпочитая конформистские стратегии. По общему мнению „снизу”, 
культурные основания сильнее политической воли и их изменение (пе-
рекодировка) не зависит от индивидуальных усилий отдельных граждан. 
Тем не менее, государству приходится подстраиваться под стремления 
этносоциальных групп на практике осуществляя более замаскированные 
неформальные технологии нахождения компромиссов, устраивающих 
все стороны.

Д. Лейтин справедливо отмечает: „Люди используют преимущес-
тва своего разнообразного культурного репертуара и переделывают 
свои идентичности, чтобы они соответствовали кризисам, с которыми 
они сталкиваются. Аналогичным образом государственные субъекты 
стремятся сформировать культурные группы, чтобы лучше убедиться в 
возможности встречных требований, предъявляемых этими группами к 
государству. Из этой диалектики и здесь в центре внимания постсоветс-
кого пространства формируется новая культурная идентичность – русс-
коязычное население”30. 

Несомненно, что казахстанское государство предприняло целый ряд 
важнейших политических решений и шагов по казахизации, сравнимых 

29  R. Brubaker, The „Diaspora”…, dz. cyt., s. 12.
30  D.D. Laitin, The Cultural Elements of Ethnically Mixed States: Nationality Re-forma-

tion in the Soviet Successor States, [w:] G. Steinmetz (red.), State/Culture. State-Formation 
after the Cultural Turn, Ithaca–New York 1999, s. 292. 
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с принципами этнополитики национализирующегося государства Бру-
бейкера, который замечает, что официальный дискурс всячески подчер-
кивает полиэтнический характер Казахстана, но неформальные догово-
ренности и практики были и остаются сильно национализирующими31.

Суть термина „национализирующееся” государство имеет в разных 
странах свою специфику и в этом мы согласны с мнением Брубейкера, 
который как и Д. Лейтин считает, что наша задача объяснить эту разницу, 
уловить суть этих динамически меняющихся определений. К примеру в 
исследовании М. Блэкберна были проведены интервью с респондента-
ми из числа русскоязычной молодежи Казахстана, в которых отмечается, 
что они не оценили казахстанское государство в идеологическом плане 
как „национализирующее”. При этом он особо отмечает культурную спе-
цифику казахстанских русских, их отличие от российских32. Культур-
ные дистанции с коренным населением – казахами менее заметны и не 
так выражены, особенно у молодого поколения русскоязычных, чем это 
можно представить умозрительно, либо опираясь только лишь на один 
из этнополитических дискурсов, по-своему трактующих процессы при-
нятия/неприятия ими национализирующего влияния казахской культуры 
и государственного языка. 

Западными учеными, таким образом, актуализируется вопрос выявле-
ния специфики казахизации сквозь призму теории национализирующе-
гося государства. Сам Брубейкер предостерегает читателя от абсолюти-
зации предложенной им парадигмы, по его словам, всего лишь предлагая 
методологическую линзу с помощью которой можно выделить опреде-
ленные характерные и отличительные аспекты национализма и государс-
твенного строительства в государствах-преемниках СССР33.  

Оригинальные и более современные методологические подходы, раз-
вивающие анализ новейших аспектов проблемы национализации в Ка-
захстане и регионе ЦА и ее влияния на русскоязычную идентичность 
пытаются провести западные авторы миллениальной волны изучавшие: 
Блэкберн34 – молодежный дискурс, Шатц35 – клановые и родовые отно-
шения казахской элиты, Ческин36 – процессы языковой идентификации, 

31  R. Brubaker, Nationalizing states revisited…, dz. cyt., s. 1805. 
32  M. Blackburn, Discourses of Russian-speaking youth in Nazarbayev’s Kazakhstan: So-

viet legacies and responses to nation-building, „Cеntral Asian Survey” 2019, vol. 38, nr 2, 
s. 231. 

33  R. Brubaker, Nationalizing states revisited: projects and processes of nationalization in 
post-Soviet states, „Ethnic and Racial Studies” 2011, vol. 34, nr 11, s. 1807.

34  M. Blackburn, Discourses of Russian-speaking…, dz. cyt., s. 217–236.
35  E. Schatz, Modern Clan Politics. The Power of „Blood” in Kazakhstan and Beyond, 

Seattle 2005.
36  A. Cheskin, A. Kachuyevski, The Russian-Speaking Populations in the Post-Soviet 
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Айзекс37 – культурно-исторические нарративы и паттерны региональной 
масс-культуры, Ларюэль38 – соотношение „казахского”, „казахстанского” 
и „транснационального” дискурсов. Их объединяет ориентация на реак-
цию массового сознания как казахоязычных так и русскоязычных „сни-
зу”, тогда как у казахстанских авторов, как правило, ключевое внимание 
отводится роли и действиям главного актора на этнополитическом поле 
– государству39. 

Примером актуальности многомерного и многофакторного подхода к 
изучению проблем национального строительства является анализ мне-
ний руководителей некоторых этнокультурных объединений, позволяю-
щих себе критику государственного дискурса.

Дискурс казахстанских этнокультурных 
предпринимателей

Казахстанские этнокультурные лидеры конструируют свое видение 
этнополитических процессов, исходя из собственных представлений о 
том чьи интересы и в каких целях они представляют. К примеру цитата 
из заявления Республиканского Славянского движения “Лад” расширя-
ет наши представления о взглядах определенной части этнокультурных 
лидеров русских элит: „В самом широком смысле «Лад» представляет 
не только интересы русских и славян, считающих своей исторической 
родиной Россию, но и интересы граждан других национальностей, для 
которых русский язык и русская культура являются родными и близ-
кими40. Выходит, что руководители движения «Лад» считают себя вы-
разителями интересов не только казахстанских русских, но и других 

Space. Language, Politics and Identity, „Europe-Asia Studies” 2019, vol. 71, nr 1, s. 1–23.
37  R. Isaacs, A. Polese, Between „imagined” and „real” nationbuilding: identities and 

nationhood in post-Soviet Central Asia, „Nationalities Papers” 2015, vol. 43, nr 3, s. 371–382.
38  M. Laruelle, The Three Discursive Paradigms of State Identity in Kazakhstan: Ka-

zakhness, Kazakhstanness, and Transnationalism, [w:] M. Omelchieva (red.), Nationalism and 
Identity Construction in Central Asia. Dimensions, Dynamics, and Directions, Lanham 2015, 
s. 1–20.

39  Zob.: Р Кадыржанов, Этнокультурный символизм и национальная идентичность 
Казахстана, Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, Алматы 
2014; В. Курганская, В. Дунаев, К вопросу об этнополитической стратификации казах-
станского общества, [w:] Национальное строительство…, dz. cyt., s. 164–172; М. Шай-
кемелев, Казахская идентичность в контексте модернизации общества, Институт фило-
софии, политологии и религиоведения КН МОН РК, Алматы 2020. 

40  Заявление Республиканского Славянского движения „Лад” в Казахстане о со-
здании „новой” Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций (АРСК), https: 
//zonakz.net/ 2004/04/06/ заявление-республиканского-славянского движения «Лад» [do-
stęp: 6.04.2004].   
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местных славянских и неславянских диаспор, которые, выражаясь тер-
минологией современных российских властей причисляют себя к „Рус-
скому миру”.

Большинство ученых изучающих регион единодушны во мнении, что 
сложно выделить русскую диаспору как сплоченную группу, у которой 
присутствуют выраженные артикулированные интересы. Это скорее же-
лаемый взгляд на проблему пророссийски ориентированных этнокуль-
турных интерпретаторов, которые по-своему объясняют траектории 
формирования русскоязычной идентичности в Казахстане, трактуя в же-
лаемом направлении ее цели, ориентиры и ценности. „В Казахстане рус-
ские и казахи — это один почти народ. Во всяком случае те, для кого род-
ной русский – считает казахстанский общественный деятель Петр Своик. 
Очень важно, что воспитание и восприятие жизни происходит на одном 
и том же языке. И это казахстанских русских касается. Практически в 
той же степени, что и большинство казахов”41. 

Как считает руководитель республиканского славянского движения 
«Лад» Максим Крамаренко, между русскими Казахстана и России нет 
мировоззренческих различий, но ментально они отличаются. Исходя из 
своих наблюдений, он условно делит русских Казахстана на три группы. 
К первой группе он относит тех, кто родился в СССР, которые с нос-
тальгией вспоминают времена, когда русские были старшим братом. Эта 
группа болезненно воспринимает тенденции этнократизма в развитии 
Казахстана. Вторая группа — это те, кто родился в суверенном Казахс-
тане. Они воспринимают все происходящее как данность, лишены син-
дрома „старшего брата”, политически менее активны, чем их родители, 
предпочитают заниматься бизнесом. И третья группа. Появились те, кто 
пытается интегрироваться в более гомогенную этническую среду. Это 
молодые русские, близкие к элите районного и городского масштаба, 
имеющие родственные связи в казахской среде42. 

В целом можно согласиться с оценкой внутригрупповой дифференци-
ации этнических русских Казахстана данной Крамаренко. Наличие этих 
групп как раз демонстрирует неоднородность русскоязычной общины 
и ее внутреннюю дифференциацию по критериям признания/непризна-
ния политики государства в отношении формирования этнокультурного 
ядра нации в лице казахов, их культуры и языка. Взгляды самого М. Кра-
маренко на процессы идентификации и диаспоризации русскоязычной 
(русской) идентичности близки к мнению первой группы казахстанских 
русских и имеют свои специфические особенности, которые описаны 

41  Чем отличается казахский русский от русского россиянина? 365info.kz, 19 июня 
2018, [dostęp: 20.04.2004].   

42  Тamże.



582

Мухтарбек Шайкемелев  

Натальей Космарской – авторитетным российским социологом, многие 
годы изучающим регион Центральной Азии43. 

Она считает, что диаспоральный статус русскоязычным общинам 
приписывается творцами „диаспоризации” на основании ряда ключевых 
характеристик „настоящих” диаспор: этническая однородность; обост-
ренное переживание своей этничности; высокая степень сплоченности 
в виде „институтов русских общин”, а также управляемости и доверия к 
ее лидерам; социальная гомогенность, делающая возможным подобное 
единодушие; ориентация на этническую (историческую) родину в качес-
тве базового элемента идентичности и стремление с ней воссоединиться. 
При этом исследователям важно знать насколько „желаемое” соответс-
твует „действительному”, а сконструированное „сверху” соответствует 
положению дел „снизу”, то есть умонастроениям обычных людей.44 

Критические выпады в адрес государственной этнополитики время 
от времени позволяют себе и представители казахоязычной элиты как 
национал-патриоты, так и более умеренные, но одинаково недовольные 
темпами казахизации и в первую очередь – внедрения государственно-
го языка во все сферы жизнедеятельности государства. Они призывают 
склонить на свою сторону не только всю казахоязычную интеллигенцию, 
но и вернуть в лоно языка русскоязычных казахов45. При этом многие 
видные и уважаемые представители казахской элиты выражают несо-
гласие с крайними методами казахских националистов и форсированием 
языковой казахизации, считая, что в данном процессе не должно быть 
поспешности и принуждения46.

Соответственно, и в случае с дискурсивными оценками казахстанских 
русскоязычных антрепренеров совершенно очевидно, что М. Крамарен-
ко и русская организация „Лад”, которую он возглавляет, отражает ско-
рее мнения части казахстанских русских, ностальгирующих по ушедше-
му величию „великой державы” и утерянному статусу „старшего брата”. 
К примеру, данные полученные в опросах ученых подтверждают почти 
полное отсутствие интереса русских Центрального и Северного Казахс-
тана к перспективам диаспоризации: „Подчеркнем, что не только из уст 
молодежи, но и более старших респондентов (включая престарелых) 

43  Zob.: Н. Космарская, «Дети империи» в постсоветской Центральной Азии: адап-
тивные практики и ментальные сдвиги (русские в Киргизии 1992–2002), Москва 2006.

44  Тamże, s. 476–478.
45  Мухтар Шаханов: Вы все – против государственного языка!, „Время”. Обществен-

но-политическая газета Казахстана, 6 сентября 2011, https://time.kz/news/archive/2011/09/06/
muhtar-shahanov-vy-vse-protiv-gosudarstvennogo-yazyka! [dostęp: 20.04.2004].  

46  М. Григорян, Д. Каликулов., В Казахстане предложили изменить статус 
русского языка, Русская служба Би-би-си, 6 сентября 2011, https://www.bbc.com/russian/
international/2011/09/110906_kazakh_russian [dostęp: 20.04.2004].   
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можно услышать крайне скептические оценки перспективы консолида-
ции русскоязычных для взаимной поддержки, защиты своих интересов. 
Существующие этнокультурные центры и объединения воспринимают-
ся не более чем рядовые политические единицы, никак не выражающие 
реальные нужды русскоязычного населения, как существующие «сами 
для себя»”47. 

Неоднородность и различная степень общественной интеграции рус-
скоязычных, разный уровень сопереживания и ассоциации их значитель-
ной части с Казахстаном как с единственной родиной не вызывает сом-
нений. Но в казахстанском научном дискурсе в качестве теоретической 
основы исследования процессов конструирования идентичности прак-
тически не используются западные интроспективные методики опира-
ющиеся на социально-психологические теории. В качестве успешного 
примера можно привести взятые на вооружение эстонскими учеными 
методики анализа структуры идентичности (ISA), дающие конкретные 
представления о процессах интеграции русскоязычного меньшинства и 
эстоноязычного большинства48. С одной стороны подобные исследования 
направленные на изучение границ партикуляризации и диаспоризации 
этнополитического поля социума в постколониальном контексте не при-
ветствуются официальным казахстанским дискурсом. С другой стороны 
в собственно казахстанском научном дискурсе не существует традиций 
анализа и прикладного применения теорий, принимающих во внимание 
социально-психологические и когнитивные аспекты общественной ин-
теграции.

Дискурс казахстанских и российских ученых 
Действительно в контексте противоречивого отношения государс-

твенного дискурса к диаспоризации не совсем ясно на каких теорети-
ко-методологических принципах должны развиваться казахстанские 
гуманитарные (политические, исторические, социологические, социаль-
но-антропологические) исследования? Соответственно, в каком направ-
лении должны трансформироваться и совершенствоваться методики 
и результаты исследований, изучавших как новые и старые диаспоры в 
Казахстане, так и казахские – за рубежом, регулярно публиковавшиеся 

47  К. Григоричев, Проблемы русскоязычного населения Центрального Казахстана, 
„Диаспоры” 2006, nr 2, s. 171.

48  T. Tuisk, The Ethno-National Identity of Estonian and Russian Youth in Respect of their 
Primordialist or Situationalist Orientations, „Baltic Journal of European Studies” 2012, vol. 
2, nr 2, s. 124–159.
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в казахстанских научных источниках?49 Выходит, что непризнание госу-
дарством деления общества на группы (диаспоризации) формирует не 
только провластный экспертно-аналитический дискурс, но и вносит эле-
менты противоречивой дуальности и торможения в научную среду, пы-
тающуюся формировать собственное научное толкование и прочтение 
этнополитических процессов в стране.

Российские социологи изучавшие проблемы русскоязычных Цент-
рального и Северного Казахстана – в которых русские, по-прежнему со-
ставляют половину населения, считают, что говорить о выборе русско-
язычными Казахстана диаспоральной стратегии пока не представляется 
возможным. Одним из важнейших показателей диаспоральности той или 
иной общности является преобладание стратегии интеграции в иноэт-
ничную среду преимущественно через „общину”. А русскоязычная мо-
лодежь Казахстана, опирается в первую очередь не на групповые, а на 
индивидуальные усилия50. Ситуация с идентификацией и интеграцией 
в общество молодого поколения казахстанских русских, на наш взгляд 
имеет много сходств с процессом формирования субэтнической группы 
„европейских русских” в странах Балтии51. Русскоязычная молодежь 
Казахстана более толерантно, чем предыдущие поколения относится к 
национализации (казахизации) коммуникативного пространства, ориен-
тируясь, прежде всего на ценности которые формируются в космополи-
тической городской культуре.

Российский социолог Н. Космарская пытается показать на примере 
Кыргызстана, как постсоветские страны, привычно называемые в Рос-
сии этноцентристскими, а на Западе „национализирующимися” (Р. Бру-
бейкер), на уровне „снизу” представляют собой сложную мозаику под-
вижных социальных коалиций и привязанностей, обладающих яркой 
страновой спецификой. Н. Космарская резонно замечает, что, именно в 
этом направлении должны развиваться новые исследования центрально-
азиатских обществ52.

Казахстанский политолог Рустем Кадыржанов считает основной тен-
денцией эволюции национального строительства казахизацию нацио-
нальной идентичности. При этом он отмечает, что казахизацию нельзя 
понимать однобоко - только лишь как процесс внедрения казахского язы-

49  Zob.: Г. Мендикулова, Исторические судьбы казахской диаспоры. Происхождение 
и развитие, Алматы 1997; Г. Ким (red.), Диаспоры Казахстана: единство в многообразии: 
сборник статей, Алматы 2018.

50  К. Григоричев, Проблемы русскоязычного…, dz. cyt., s. 170.
51  Zob.: Р. Симонян, Т. Кочегарова, Русскоязычное население в странах Балтии, 

„Вестник МГИМО-Университета” 2010, nr 3(12), s. 60–77.
52  Н. Космарская, «Дети империи»…, dz. cyt.
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ка в те сферы где доминирует русский язык53. По его мнению, казахи-
зация – это процесс выхода на ведущие позиции в той или иной сфере 
общественной жизни казахского этноса и его языка, культуры и симво-
лов. В то же время он предлагает понимать казахизацию как ответ на 
русификацию советского периода в демографической, политической и 
языковой сферах54, т.е. в конструктивистском духе постулатов теории на-
ционализирующегося государства Р. Брубейкера.

Существование культурных границ между казахами и русскими про-
является в борьбе казахского и русского символизмов в символическом, 
духовном пространстве страны. В контексте взаимоотношения русско-
язычной и казахоязычной идентичностей большое значение приобретает 
изучение символов этничности и стоящих за ними ценностных устано-
вок, их взаимосвязь с межэтнической конкуренцией, внутренней готов-
ностью к конфликтам, использующей в качестве триггеров этнической 
мобилизации ту же языковую проблему. 

По мнению казахстанско-российского исследователя Игоря Савина в 
современном Казахстане мы видим негласный договор между казахами 
и русскими, своеобразный социальный контракт между ними о разде-
ле сфер влияния, где казахи принимают доминирование русских в куль-
турно-языковой сфере, а русские отдают казахам пальму первенства в 
политической сфере Казахстана. И. Савин отмечает, что „массовой мо-
билизации русского населения «против» казахов никогда не было в чем 
немалую роль сыграла невозможность видеть «других» или даже «чу-
жих» в городских казахах, поскольку в языковом культурном отношении 
они мало отличались”55.

Зарубежные56 и казахстанские57 социологи единодушно отмечают, что 
этнические русские считали и считают русскоязычных казахов „своими”, 
намного более близкими к русскоязычной идентичности, чем к казах-
ской. Этот признанный факт позволяет по-новому оценивать процессы 
диффузии и проницаемости межкультурных барьеров, ранее традицион-
но считавшихся более непроницаемыми в случае Казахстана, чем в сла-
вянских республиках постсоветского пространства. 

53  Р. Кадыржанов, Этнокультурный символизм…, dz. cyt., s. 50.
54  Таmże, s. 51.
55  И. Савин, Основные тенденции межэтнических отношений в современном Ка-

захстане, [w:] Национальное строительство…, dz. cyt., s. 232.
56  M. Blackburn, Discourses of Russian-speaking…, dz. cyt., s. 230.
57  А. Алексеенко, Место встречи Усть-Каменогорск: два мира, два образа жизни в 

поисках взаимодействия и сотрудничества, Астана-Алматы 2016, s. 57–71.
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Российские58, казахстанские59 и зарубежные60 ученые, также опреде-
ляют идентификационные стратегии весьма значительной части русс-
кого населения как трансграничную идентичность, гибридно ориенти-
рованную одновременно и на Казахстан и на Россию. Их дети, зачастую 
находятся в России для учебы, бизнеса и обустройства, а родители ос-
таются в Казахстане. При этом все члены семьи постоянно курсируют 
между двумя странами. Такая стратегия снимает опасность пригранич-
ного сепаратизма в северных регионах страны и сохраняет максималь-
ный комфорт русского населения61. С другой стороны такая гибридная 
стратегия вносит больше неопределенности и трудноразрешимых ди-
лемм для государства, ставя под сомнение лояльность трансграничных 
русскоязычных и входя в противоречие с конституционным принципом 
непризнания Казахстаном за гражданами республики гражданства дру-
гого государства.    

Казахстанский исследователь Серик Джаксылыков проведя опрос 
среди жителей севера Казахстана, граничащего с территорией России, 
где русскоязычное население хотя и незначительно, но преобладает, 
отмечает новые растущие границы социокультурных взаимоотноше-
ний русскоязычных и казахоязычных. „Кроме Запада, по мнению учас-
твовавших в дискуссиях русских, угрозу межнациональному согласию 
представляют «южане». Под последними понимаются казахи из южных 
регионов страны. То есть в восприятии русских граница между «свои-
ми» и «чужими» пролегает не столько вдоль казахстанско-российской 
государственной границы, сколько между «северянами» и «южанами» 
внутри Казахстана”62. 

Это тоже достаточно новая проблема для этнических русских и рус-
скоязычных севера Казахстана – появление в привычном политическом, 
социокультурном и коммуникативном (русскоязычном) пространстве ка-
захоязычных выходцев с юга страны. Южан представляют в подавляю-
щем большинстве казахоязычные казахи, а также казахстанские узбеки, 
что связано с госпрограммой переселения граждан страны из перенасе-

58  И. Савин, Основные тенденции…, dz. cyt.
59  А. Алексеенко, Место встречи Усть-Каменогорск…, dz. cyt.
60  M. Laruelle, The Three Discursive…, dz. cyt.
61  И. Савин, Основные тенденции…, dz. cyt.
62  С. Джаксылыков, Отношение жителей северных регионов Казахстана к перспек-

тиве глубокой интеграции в Евразийский экономический союз: фактор гражданской и 
этнокультурной идентичности. Программа для молодых исследователей в области пуб-
личной политики Фонда Сорос-Казахстан 2016, s. 31–32, https://www.soros.kz/ru/relation_
of_inhabitants_of_northern_regions/ [dostęp: 20.04.2004].   
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ленных регионов юга на север Казахстана, испытывающем колоссаль-
ный трудовой и кадровый дефицит63. 

Казахстанские исследователи Валентина Курганская и Владимир 
Дунаев видят первопричины и, одновременно последствия национали-
зации, в качественном изменении типа культурно-цивилизационного 
развития Казахстана. „Этот процесс сопровождается формированием 
противоречивого комплекса ценностных ориентаций массового полити-
ческого сознания населения, что объясняется тем, что дифференциро-
ванные интересы социальных групп не артикулированы политически и, 
соответственно, отсутствуют интегрирующие эти интересы политичес-
кие субъекты. Профсоюзы деградировали в политическом плане, а пар-
тии и политические движения не имеют достаточной социальной базы. 
В конечном счете, все «замыкается» на государстве, которое и является 
единственно значимым политическим актором”64. 

Государство по мнению многих казахстанских политологов является 
главным актором, идеологом и антрепренером на политической авансце-
не Казахстана65.

Дискурс казахстанских граждан (мнения „снизу”)
Можно согласиться с аргументацией западных ученых, которые счи-

тают, что в бытовой практике дискурсы этнокультурного и этнорасового 
разделения в Казахстане выражены контрастнее, чем в Украине и Бела-
руси. Большая межкультурная дистанция с русскоязычными выражается 
в казахском традиционном примордиалистском взгляде на этничность, 
неприятии межэтнических браков, совпадении религии и этничности 
для значительной части титульного населения и менее проницаемыми 
межкультурными границами, чем между славянскими этносами66. 

Осознание себя как меньшинства у русскоязычных происходит край-
не медленно из-за чувства принадлежности к большому русскоязычному 

63  Переселение казахстанцев ведется в рамках Государственной программы развития 
продуктивной занятости и массового предпринимательства „Енбек” 2017–2021 гг. из 
трудоизбыточных областей (Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, 
Кызылординская), а также из Нур-Султана и Шымкента на север Казахстана, страдающего 
от высоких показателей отрицательного сальдо внешней миграции.

64  В. Курганская, В. Дунаев, К вопросу об этнополитической…, dz. cyt., s. 164.
65  Р. Кадыржанов, Этнокультурный символизм…, dz. cyt.; В. Курганская, В. Дунаев, 

К вопросу об этнополитической…, dz. cyt.; М. Шайкемелев, Казахская идентичность в 
контексте модернизации общества, Институт философии, политологии и религиоведе-
ния КН МОН РК, Алматы 2020.

66  Zob.: Т. Исмагамбетов, Языковая идентичность казахстанцев: самопрезентация, 
реальность и тренды, [w:] Формирование казахстанской идентич ности в контексте 
задач модернизации общественного сознания: книга 2, Ал маты 2019, s. 308–312.
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ядру; ощущения солидарности с рускоязычными казахами против „не-
культурных” казахоязычных, прибывших в города из аулов, чему спо-
собствует восприятие себя как „высшей части” социального и культур-
ного слоя, в котором русскоязычные казахи находятся на одной стороне 
с русскоязычными меньшинствами67.

Что касается субъективных ощущений русскоязычных граждан как 
вернувшихся, так и оставшихся в России, то можно отметить, что они 
формируются в сторону все большего понимания осознания своей ина-
ковости, отличности от россиян на ментальном уровне. Все чаще „казах-
станские русские”, контактирующие с „российскими”, отмечают, что „в 
России – другие русские”, „русские Казахстана и русские России – это 
разные этносы”, „казахи мне ближе, чем российские русские”68. 

Изменившаяся структура городского населения Казахстана приво-
дит к тому, что казахи впервые в своей истории стали определять вектор 
развития городского пространства республики69. Таким образом, возни-
кают обоснованные предпосылки формирования нового социокультур-
ного пространства и новой социальности казахстанских полиэтничных 
городов, в которой оставшиеся русскоязычные более терпимы и готовы 
к сосуществованию и сотрудничеству с казахоязычными. Можно конс-
татировать, что процесс так называемой казахизации (национализации), 
после того как еще в 90-е гг. против нее „проголосовала ногами” боль-
шая часть непримиримых русскоязычных, в настоящее время протекает 
достаточно плавно, но и оценивается в разных дискурсах по-разному. 
Казахские националисты считают эти темпы крайне медленными и тре-
буют ускорения процесса казахизации во всех сферах жизнедеятельнос-
ти, начиная с языковой. Их поддерживают казахоязычные регионы юга 
и запада страны70. Русские националисты, напротив обеспокоены пусть 
и очень медленным, но все-таки сужением пространства функциониро-
вания русского языка, ревниво считая даже тему латинизации казахского 
языка „стремлением стать частью глобализирующегося общества во гла-
ве с англосаксами”71. Государство при этом выступает в роли верховного 
арбитра, административно нейтрализуя идеологию и влияние наиболее 
воинственно настроенных как казахоязычных, так и русскоязычных на-
ционалистов, могущих поставить под удар стабильность и согласие в 
стране. Таким образом, то, что на поверхности выглядит как национа-

67  M. Blackburn, Discourses of Russian-speaking…, dz. cyt., s. 228–231.
68  A. Алексеенко, Ж. Аубакирова, Эволюции социокультурных…, dz. cyt., s. 15.
69  A. Алексеенко, Место встречи Усть-Каменогорск…, dz. cyt., s. 131.
70  Т. Исмагамбетов, Языковая идентичность…, dz. cyt., s. 313.
71  Латинизация казахского алфавита никак не затронет русских, Интервью с М. 

Крамаренко, „Русский мир”, 03.11.2017, https://russkiymir.ru/news/232893/ [dostęp: 
6.04.2004].   
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лизация на самом деле более сложный процесс, что предполагает значи-
тельную внутриказахстанскую конкуренцию72. При этом вопросы русс-
коязычной идентичности изучены в западной науке значительно лучше, 
чем казахоязычной, что признается ведущими западными политологами, 
изучающими данный регион73. На наш взгляд, более пристальное внима-
ние стоит уделить изучению и обоснованию процесса казахизации как 
механизма достижения консенсусных соглашений различных дискурсов 
в контексте эволюции внутренних связей полиэтничного казахстанского 
социума. 

Заключение 
В Казахстане, как и в других полиэтничных постсоветских странах 

с большой русской диаспорой, идет процесс институциализации моде-
лей и границ идентификации и самоидентификации титульной группы 
(казахоязычные) и нетитульных (русскоязычных) групп. Со стороны 
государства идут процессы определения лояльности этносоциальных 
групп и соответственно, формирования новых технологий управления 
множественными идентичностями в сложном контексте создания новых 
политических, социокультурных и языковых сообществ. В отношении 
взаимодействия дискурсов „снизу” и „сверху”, формируемого государс-
твом и простыми гражданами возникает множество вопросов, актуали-
зирующих тезис президента K. Токаева о „слышащем государстве”74, ко-
торое должно своевременно реагировать на требования и предложения 
граждан. Недостаточность „обратной связи”, на наш взгляд, свидетель-
ствует не столько о „глухоте” и отсутствии реакции властей на запросы 
граждан, а скорее подтверждает мнение ученых об углубляющемся не-
соответствии официальных дискурсов, рассчитанных на внешнюю ауди-
торию и неформальных практик, осуществляемых в дискурсе реальной 
внутренней политики. 

В настоящий момент в крупных городах страны, которые формиру-
ют новый облик современной казахстанской идентичности, благода-
ря этнодемографическим, социальным, языковым и урбанистическим 
процессам формируются подвижные социокультурные границы, проле-
гающие не между этносами, а между русскоязычной и казахоязычной 

72  R. Brubaker, Nationalizing states…, dz. cyt., s. 1809.
73  M. Laruelle, The Three Discursive…, dz. cyt.
74  Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. 

Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания 
Казахстана, https://www.akorda.kz/ru/addresses/_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-
kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana [dostęp: 6.04.2004].   
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идентичностью. Эти границы поляризуют общество, образуя два полюса 
национальной идентичности, которые воспроизводятся в городском про-
странстве, сближаясь и отталкиваясь в тех или иных сферах, создавая 
и нивелируя аморфные и более статичные межгрупповые коалиции. В 
пространстве взаимодействия двух основных идентичностей возникает 
неожиданная ситуация: внутренние мигранты и репатрианты казахоя-
зычной идентичности вынуждены интегрироваться в мультикультурный, 
как правило, русскоязычный городской социум75, в котором интегриру-
ющим фактором является билингвальная среда76, и смешанная казахско-
русская (казахстанская) культура.

Городские урбанизированные пространства социума формируют на-
циональную идентичность с преобладанием в ней гражданских ценнос-
тей, постепенно оттесняя слабо интегрированные и этнически изолиро-
ванные моноязычные сообщества вчерашних жителей аулов на перифе-
рию процессов формирования новой идентичности. С другой стороны 
мегаполисы активно интегрируют в себя ту часть сельского казахского 
населения, которое готово аккультурироваться и социализироваться в го-
родской космополитической среде, активно впитывая в себя урбанизиро-
ванную билингвальную и поликультурную социальность.

Русскоязычная молодежь как представители нового поколения русс-
коязычной идентичности не так политизированы как старшее поколение, 
зачастую ностальгирующее по статусу „первого среди равных – старшего 
брата”. Они более терпимы (равнодушны?) к казахизации политического 
и коммуникативного пространства и более готовы к гражданской интег-
рации в полиэтнический социум мегаполисов за счет индивидуальных 
усилий, в отличие от их родителей предпочитающих коллективистские 
(общинные) механизмы, сформировавшиеся в советский период.

Происходит постепенное изменение в культурной и идеологической 
политике государства, которое очень осторожно и плавно смещает ак-
центы в сторону признания ведущей роли в процессе нациестроитель-
ства казахского языка и казахской культуры. При этом принципы муль-
тикультурализма направленные на сохранение этнической идентичнос-
ти входят в противоречие с принципами формирования национальной 
идентичности, строящейся на гражданских принципах. Воспроизводство 

75  Исключение составляют несколько крупных городов бывших в основном казахо-
язычными еще в советское время, благодаря численному преобладанию казахов – Кзыл-
Орда, Шымкент, Атырау и некоторые другие.

76  В двуязычной казахско-русской среде большей части крупных казахстанских 
городов, за исключением областных центров юго-запада Казахстана, русский язык, по-
прежнему остается ведущим языком бизнеса, финансово-экономической, банковской, 
законотворческой и судебной сфер, и частично – сферы образования.
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этой дилеммы в пространстве межэтнических взаимодействий заметно 
осложняет задачу государства по формированию единой нации.

Изучение процессов институциализации и взаимодействия русско-
язычной и казахоязычной идентичностей требует дальнейшего иссле-
дования межкультурных и межэтнических дистанций и границ, интрос-
пективных принципов социального включения/исключения этнических 
групп в социумное пространство титульного большинства казахоязыч-
ных, жизненные стратегии которых требуют дальнейшего, более де-
тального изучения. Подобный методологический подход до настоящего 
времени являлся прерогативой исключительно западной науки и конс-
труктивистских подходов. Дальнейшая неопределенность либо явное 
непризнание необходимости изучения межкультурных границ идентич-
ностей, стратегий национализации (казахизации) в контексте конструк-
тивистских и постколониальных дискурсов может привести казахстанс-
кие общественные науки в методологический тупик.      

Аксиоматично то, что современная казахская культура как и ранее не 
находится в вакууме и тенденции ее развития сильно зависят от более 
широкой социокультурной среды межэтнических контактов, в которой 
русскоязычные менее других этнических групп (в отличие от тюркоя-
зычных) склонны к принятию паттернов и моделей казахской традици-
онной культуры. Тем не менее, анализ совокупности официальных и 
неформальных дискурсивных практик свидетельствует, что внутрика-
захстанская конкуренция и элитный рекрутинг строятся не столько по 
этническому признаку, сколько по механизмам и поведенческим схемам 
диктуемым складывающейся городской, все более казахизирующейся 
средой. Готовность русскоязычных конкурировать на этом поле с казаха-
ми, сопряженная с принятием гибридных моделей с преобладанием „ка-
захскости” и знанием казахского языка дает им шанс интегрироваться не 
только в поликультурное общество, но и в казахстанскую властную пи-
рамиду. Но готовы ли элиты „русскоязычных” принять „правила игры” 
предлагаемые более многочисленными и заметно укрепляющимися „ка-
захоязычными” элитами?
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Религия и светскость в 
современном Казахстане: 
теоретико-методологические 
аспекты

Введение

С оотношение светскости и религии в современном Казахстане име-
ет несколько контекстов. Среди этих контекстов доминирующее 

значение имеет процесс уменьшения роли и значения религии в совре-
менном мире. Этот контекст имеет внешние и внутренние по отношению 
к религии аспекты. К внешним можно отнести: прагматизм; ориентацию 
на материальное благополучие; господство идеологии потребления; на-
растающий секуляризм; глобализм, несколько изменивший свои приори-
теты, но по-прежнему унифицирующий все и вся. Под влиянием этих 
очень мощных процессов религия теряет свои позиции: сужаются сферы 
ее воздействия; уменьшаются объемы веры и число верующих; религи-
озные ценности вытесняются либеральными и т.д. 

Внутренними аспектами (для Казахстана) выступают: постепенная 
переориентация политических элит с поддержки религии до безразличия 
к ней и даже некоторого опасения угроз, исходящих от ее радикализа-
ции; отказ от религии достаточно больших социальных групп, ранее де-
монстрирующих приверженность религии (как видим, мнимую привер-
женность); более глубокая интеграция в мировое сообщество, уже давно 
исповедывающего секулярные ценности; тиражирование негативного 
образа религии как несущей угрозу стабильности и миру. 
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Светскость, как форма отношения государства к религии, напротив, 
имеет в этих контекстах поддержку и питательную почву. Те процессы, 
какие снижают роль и значимость религии, ведут, вместе с тем, к росту 
объемов и значимости светских ценностей (и даже атеизма). Те контекс-
ты, какие перечислены нами в качестве негативных для религии, высту-
пают позитивными для светской идеологии. Это естественно: снижается 
роль религии – нарастает роль светских ценностей.

Это глобальная тенденция и в мире в целом, и в Казахстане. В Респуб-
лике Казахстан имеется несколько специфических моментов этого обще-
го процесса. Основной из них - соотношение светскости и религиозности 
в современном Казахстане характеризуется крайним динамизмом, и для 
предметного анализа в этой сфере необходимо учитывать множество конк-
ретных обстоятельств и условий. Важнейшие из них и рассмотрим ниже.

Светскость и ее проявления в Республике 
Казахстан

Республика Казахстан – светское государство. Светскость сегодня 
единственно оправданная форма отношений государства и религии в мно-
гоконфессиональных и полиэтнических обществах. Светскость оправда-
на по многим причинам. Есть и религиозный аспект в перечне этих при-
чин. Суть его состоит в следующем. Когда в государстве функционируют 
несколько (или, как в Казахстане много религий), то светскость позволя-
ет этим многим религиям сосуществовать в правовом пространстве на 
равных. Светскость ближайшим образом связана со свободой вероиспо-
ведания, как принципом, поддерживаемым и реализуемым Республикой 
Казахстан, и который предполагает, что казахстанцы свободно избирают 
религиозную или светскую системы ценностей. Этот выбор концептуали-
зирует ценностно-смысловые установки светскости и религиозности, как 
и государственно-конфессиональные отношения в целом.

Светскость в своей сущности не означает атеизма, хотя тенденции к 
атеизму в структуре светскости имеются. Светскость не есть форма про-
тивостояния религии. Светскость есть позиция государства по отноше-
нию к религии. Т.е., светскость не оппозиция религии, не ее отрицание, 
но система ценностей, выстроенная на внерелигиозной основе. Со свет-
скостью тесно связаны формы проявления свободы вероисповедания. 
Но зачастую светскость поминается именно как оппозиция религии. Или 
светскость, или религия. При таком понимании светскости она, действи-
тельно антипод религии. В этом случае правы те, кто утверждает, что 
светское государство является секулярным. 
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Традиционалисты мировых религий в чем-то солидаризуются с этим 
последним суждением. Предельно ясно это высказал в свое время архи-
епископ Римско-католической церкви Марсель Лефевр (до недавнего вре-
мени глава традиционалистского крыла Римско-католической церкви): 
„Свобода вероисповеданий подразумевает индифферентизм государс-
тва по отношению ко всем религиозным формам. Религиозная свобода 
с необходимостью означает государственный атеизм. Ибо государство, 
обязующееся признавать или поддерживать всех богов, на самом деле не 
признает никакого бога”1.

Между светскостью и атеизмом лежит секуляризм, как всеобщее вы-
теснение религии из общественного пространства. Светскость же, в от-
личие от атеизма, обязана предоставлять религиям право существовать и 
играть определенную роль в государстве и обществе. При этом в Казах-
стане, в частности, государство не поощряет явных преимуществ одной 
религии перед другими (хотя исторически определенные предпочтения 
исламу и православию отдает – не юридически, но фактически).

Светскость стала настолько естественна для современного мира, что 
сейчас уже и не помнят о том, что в свое время этот принцип считался абсо-
лютно атеистическим. Принятая во Франции в 1789 году Декларация прав 
человека и гражданина, в которой понятие Бога было заменено на понятие 
Верховного существа, устранила личностные отношения человека и Бога и 
по существу заложила основы светского государственного устройства2. 

Впоследствии принцип светскости развивался по нескольким направ-
лениям, оформляясь и организационно и содержательно. Важным эта-
пом его формирования стал перенос акцента в нравственном воспитании 
общества (что длительное время являлось прерогативой религии) на так 
называемую светскую мораль, на которую и былa возложена функция та-
кого воспитания. „Концепция светской морали акцентировала внимание 
на двух моментах: понятии человеческого достоинства, постулирующем 
фундаментальное равенство человеческих существ, и на понятии соли-
дарности, главным для которого являются связи, которые существуют 
между людьми во времени и пространстве. Связь между людьми, ранее 
гарантируемая религией, превратилась в неотъемлемую и автономную 
черту самой человеческой природы. В 1905 г. было ратифицировано (во 
Франции – А.К.) отделение церкви от государства, в результате чего был 
положен конец режиму признанных государством религий, обеспечена 

1  М. Лефевр, Они предали Его. От либерализма к отступничеству, Санкт-Петер-
бург 2007, s. 124.

2  Декларация прав человека и гражданина. Принята Учредительным собранием 
26 августа 1789 г., [w:] Французская Республика: Конституция и законодательные 
акты, Москва 1989, s. 26–29. 
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гарантия свободы совести и вероисповедания. Теперь, когда религии пе-
рестали быть чем-то вроде публичных служб и превратились в «частное 
дело», наступает эпоха их настоящей свободы”3. 

В мировом религиоведении выработана типология форм светскости в 
зависимости от характера взаимоотношений государства и религиозных 
объединений. К примеру, российский религиовед-юрист И.В. Понкин 
в своей работе Типология государств по критерию светскости обоб-
щил многочисленные подходы к анализу имеющихся типов светскос-
ти. Для Республики Казахстан представляет интерес две из нескольких 
рассмотренных И.В. Понкиным моделей светскости: преференциальная 
и идентификационная. „Преференциальная модель – модель светского 
государства, для которого характерны наиболее «мягкие» режимы отде-
ления религиозных объединений от государства, выделение одной или 
нескольких религий или представляющих их религиозных объединений 
с льготным режимом существования и деятельности”4. 

Еще в большей степени Казахстан близок идентификационной модели  
светского государства, „для которой характерны расширенное сотрудни-
чество с несколькими религиозными объединениями на основе партнерс-
тва государства и граждан в области гарантий, защиты и реализации их 
прав на национально-культурную и религиозную идентичность, партнерс-
тва государства и религиозных объединений, представляющих традицион-
ные религии, учет государством современной национально-культурной и 
религиозной идентичности граждан (…). Эта модель свойственна много-
национальным государствам, которые в свое время прошли исторический 
этап богоборческой власти и гонений на религию, поэтому исторические 
традиции здесь частично утеряны или частично реконструированы. (…) 
В отличие от преференциальной модели идентификационная  предпо-
лагает более обдуманные и целенаправленные партнерские взаимоотно-
шения государства, причем не с одним, а с несколькими религиозными 
объединениями, которые оказали значительное влияние на становление и 
развитие государственности, сыграли существенную историческую роль 
в развитии национального самосознания народов страны, способствовали 
формированию и развитию их традиционной духовности и культуры, со-
ставили часть национального духовного и культурного наследия и высту-
пают в качестве созидательной и объединяющей духовной силы общества, 
направленной на поддержание мира и стабильности”5. Обе приведенных 

3  Ж. Боберо, Светскость: французская исключительность или универсальная 
ценность?, https://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/403/35532 [dostęp: 23.04.2012].

4  И. Понкин, Типология государств по критерию светскости, http://lib.convdocs.
org/docs/index-204278.html [dostęp: 5. 01.2013]. 

5  Тamże.
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модели светскости характеризуются некоторым преимуществом традици-
онных религий при юридическом равенстве всех религий.

Ориентируясь на эти модели светскости, религиоведы разрабатывают 
конкретные механизмы реализации принципа светскости в Казахстане. 
При этом в практической реализации и конкретизации принципа светскос-
ти, на наш взгляд, следует исходить из нескольких, реально имеющихся 
в Казахстане факторов, определяющих религиозную ситуацию в стране. 
Это такие факторы как: традиции, особенно религиозные традиции; воз-
можности для маневра в отношениях государства и религиозных объеди-
нений в пределах избранной формы светскости; социально-политической 
и экономической ситуацией, которая является контекстом государственно-
конфессиональных отношений; наличных проблем в религиозной сфере. 

Имеется много специфичных, находящих обоснование в истории, форм 
взаимоотношений государства и религиозных объединений уже внутри 
собственно принципа светскости. В большинстве светских государств, 
как правило, одна-две религии имеют преимущественные права в сравне-
нии с другими. К числу таких государств относятся и классически демок-
ратические государства (Германия, Великобритания, Швеция, Норвегия 
и т.д.). Развиты и более частные формы взаимоотношения государства с 
теми или иными религиями и общинами верующих, такие, как например, 
подписание конкордатов, особых партнерских соглашений, договоров о 
сотрудничестве с теми или иными государственными ведомствами и т.п. 

Религиозные объединения со своей стороны также могут влиять на 
формирование модели светскости своими инициативами в данной об-
ласти. Причем религиозным объединениям не приходится действовать 
спонтанно, методом проб и ошибок. У всех крупных религий имеются 
свои социальные концепции. Эти концепции определяют основные при-
нципы отношения религиозных объединений с обществом и государс-
твом. Опираясь на социальные концепции, религии привносят свое ви-
дение наполнения принципа светскости конкретным содержанием. При 
этом происходит конкретизация принципа светскости со стороны рели-
гии, что важно для солидарного с государством видения специфики и 
содержания избранной модели светскости для Казахстана. 

Принцип светскости в Казахстане на практике реализуется достаточно 
четко: запрещены партии на религиозной основе; не признается юрис-
дикция религиозных судов; религиозные организации не имеют права 
отправлять религиозные церемонии в государственных органах, учреж-
дениях образования, здравоохранения; государственные служащие, ис-
полняя свои должностные обязанности, не имеют права внешним обра-
зом демонстрировать свою религиозную принадлежность. Вместе с тем 
государство активно взаимодействует с религиозными объединениями в 
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сфере социально-значимых программ, в частности в области духовного 
и нравственного воспитания, поддержания семьи, здравоохранения и т.д. 
При этом государство может постепенно перекладывать часть своих фун-
кций в сфере религии на гражданское общество по мере его развития в 
Казахстане. Определенную долю ответственности за поддержание мира и 
согласия в религиозной сфере берут на себя религиозными объединения-
ми. При этом государство снижает уровень опеки религиозных объедине-
ний во всех мелочах, сокращается и критика в его адрес в этой связи. 

Светский тип государства предполагает, что государство не вмеши-
вается во внутренние дела религиозных объединений, а религиозные 
объединения не вмешиваются в дела государства. Вместе с тем религия 
обладает таким статусом и таким содержанием, что вывести ее за скобки 
общественной, а нередко и государственной жизни практически невоз-
можно. Это можно сделать, только вытеснив религию на периферию и 
общества и государства, превратив ее в абсолютно частное дело верую-
щего человека, изгнав ее из системы ценностей современного человека 
и общества. Помимо этого, светскость, хотя и является достаточно обос-
нованным принципом выстраивания отношений государства и религи-
озных объединений в условиях многоконфессиональности, не достигает 
мировоззренческого уровня, оставаясь практическим принципом.

Светскость есть тип отношения государства к религии, а не мировоз-
зрение и не отношение человека к вере. Поэтому, когда мы напрямую со-
относим светскость и религию, мы впадаем в логическое противоречие: 
соотношение это сводит разные определенности – одна связана с Богом 
и верой в Него, а другая отображает отношение государства к религии. 
Упрощенно можно сказать: религиозное мировоззрение есть религия, 
а светскость – условие существования религии. Религиозное мировоз-
зрение и светскость лежат в разных плоскостях, и трудно со-измеримы. 
Сказанное не означает, что нельзя исследовать соотношение светскости 
и религии, исследовать его можно и нужно, но при анализе необходимо 
помнить, что эти понятия отображают разные данности. Отсюда следу-
ет, что нельзя рассматривать взаимосвязь светскости и религии в одно-
мерной плоскости; надо соотносить их по нескольким проявлениям: по 
результатам их функционирования в государстве; по влиянию на жизнь 
общества (например, на его консолидацию – что и будет сделано в дан-
ной статье ниже); по самочувствию религии. 

Религия в Республике Казахстан
Религия в Казахстане занимает значительное место в мировоззрении 

общества, но она не доминирует абсолютно; в РК довольно много неве-
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рующих и атеистов (верующих – примерно 60% от общего количества 
населения; атеистов – около 20%; сомневающихся и неопределившихся 
– около 20%). Можно утверждать, что в казахстанском обществе имеется 
мировоззренческий плюрализм. Казахстанцы, в целом, позитивно отно-
сятся к религии. В ряде социологических исследований, проведенных 
в 2020 году, было зафиксировано, что 70–75% респондентов отметили 
„положительную” (и „скорее положительную”) роль религии на жизнь 
казахстанского общества. Причем, по мнению респондентов именно тра-
диционные для Казахстана религии оказывают позитивное влияние на 
общество; (в отношении нетрадиционных для Казахстана религий рес-
понденты высказали сомнения).

В следующей таблице приведены общие сведения о количестве религи-
озных объединений в Республике Казахстан и их разбивка по областям.

„Удельный вес” религиозности среди казахстанцев стабильно высок, 
с тенденцией к незначительному понижению. Количество верующих в 
настоящее время достигло своего насыщения, и находится на одном и 
том же уровне. Если и имеется тренд на некоторое снижение объемов 
веры, то связано это с консолидацией религиозных групп, с внутри-
конфессиональными требованиями к повышению религиозной грамот-
ности и практического погружения в нормы веры. То есть, количество 
верующих не растет, возрастает их «качество». А вот нерелигиозное 
мировоззрение „обретает права гражданства”; атеисты и неверующие, 
ранее считавшие не вполне удобным позиционировать отсутствие ре-
лигиозности, теперь говорят о своем мировоззрении открыто. Тем са-
мым в общем мировоззренческом пространстве казахстанцев имеется 
тенденция на увеличение объемов и статуса нерелигиозного мировоз-
зрения. 

Возникает дилемма: за годы независимости Республики Казахстан 
религия существенно укоренилась в обществе, и хотя сейчас рели-
гиозность все еще бессистемна и фрагментаризована (неустойчива и 
конверсиональна), но она устоялaсь, и представляет собой сложивший-
ся феномен. Что касается нерелигиозного мировоззрения, то объемы, 
структура и содержание его не вполне ясны, и точно определить их не 
представляется возможным. В отношении структуры нерелигиознос-
ти населения можно предположить, что она состоит из мировоззрения 
атеистов (здесь имеется достаточная ясность), мировоззрения неверу-
ющих, но положительно относящихся к вере в Бога, мировоззрения аг-
ностиков (две последних группы демонстрируют расплывчатое миро-
воззрение). Суть дилеммы заключается тем самым в непроявленности 
соотношения объемов религиозного и нерелигиозного мировоззрений 
населения РК.
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Государство регламентирует общественную жизнь в ее ос новных про-
явлениях, а религия активно участвует в обществен ной жизни. Так что 
отделение религии от государства не избавля ет светское государство от 
необходимости выстраивать довольно сложную конфигурацию своих 
взаимоотношений с существую щими в данном государстве религиями. 
„Религия стала главным участником «политики идентичности». Религия 
становится ме стом этнического и культурного соперничества, а потому 
государ ства вовлекаются в управление религиями и тем самым неизбеж-
но отходят от традиционного для либерального подхода разделения го-
сударства и религии. Парадоксальным образом государство, принимаясь 
регулировать религию в публичном пространстве, де лает ее более значи-
мой и заметной”6. 

Очень часто крупные современные политики достаточно от кровенно 
высказывают убеждение в необходимости выведения религии „за скоб-
ки” актуальной политики и даже общественной жизни в ее важнейших 
проявлениях, ссылаясь на то, что религии, противостоя друг другу, уси-
ливают напряженность в мире и по вышают уровень угроз. „Спровоциро-
ванная на противостояние религия действительно обладает возможнос-
тями актуализации конфликта, но подчеркнем – именно спровоцирован-
ная. По сути своей религии нуждаются в безконфликтном мире, в мирной 
жиз ни более, чем какая-нибудь иная форма организации общества. Мир 
необходим религии потому, что он способствует достижению основной 
цели религии: духовному совершенствованию человека и общества, спа-
сению души для вечной жизни, что и является ко нечной целью религии. 
Поэтому религию не следует устранять из национальной, общественной, 
государственной и международной жизни, но, напротив, предоставлять 
религии возможность активно влиять на процессы во всех обозначенных 
сферах – только тогда можно будет продуктивно «использовать» гума-
нистический по тенциал религий, который в иных раскладах политичес-
ких сил вы глядит сомнительным”7. 

Религия – мощный источник генерирования идей в отношении обще-
ственного устройства. Но весь комплекс этих идей настолько отличается 
от доминирующей в мире стратегии выстраивания общественных отно-
шений, что для „обывателя” всегда является новостью то обстоятельс-
тво, что религия имеет свое очень глубокое видение смысла и содержа-
ния социальной жизни. 

6  Б. Тернер, Религия в постсекулярном обществе, „Государство. Религия. Церковь в 
России и за рубежом. Ежеквартальный научный жур нал” 2012, nr 2(30), s. 31.

7  А. Косиченко, Концептуальные проблемы религиозной идентичности и их прояв-
ление в современном Казахстане, w: Формирование казахстанской идентичности в кон-
тексте задач модернизации общественного сознания: книга 1, Алматы 2018, s. 210.
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Политическая элита Казахстана в целом понимает значение религии 
и для казахстанского общества и для самого государства. Поэтому поли-
тика Республики Казахстан в религиозной сфере на настоящий момент 
достаточно продумана и концептуально развита; по многим позициям 
обоснована, учитывает национальную и государственную специфику. 
Политическое руководство страны уделяет должное внимание полити-
ке в религиозной сфере. Население Республики Казахстан в абсолютном 
большинстве толерантно в религиозном отношении. Поэтому ситуация 
в религиозной сфере удовлетворительна. Вместе с тем имеются пробле-
мы, что естественно (наличие радикальных религиозных течений; ха-
ризматические религиозные проповедники, получившие сомнительное 
образование за рубежом; слабая религиозная грамотность населения и 
т.д.). Эти проблемы надо решать, что требует постоянного совершенс-
твования механизмов регулирования государственно-конфессиональных 
отношений, а, следовательно, и религиозной политики Республики Ка-
захстан в целом. 

Глубинным основанием соотношения религиозного и нерелигиозного 
мировоззрений в казахстанском обществе является противоречивая вза-
имосвязь религиозных и светских ценностей. Действительно, соответс-
твующие системы ценностей лежат в основе и религиозного и нерели-
гиозного мировоззрений. Поэтому именно соотношение ценностных 
систем и надо исследовать особо.

Религия и светскость в контексте ценностного 
подхода

Казахстанцы, чаще всего неосознанно, совмещают две системы цен-
ностей: религиозную и светскую. Это совмещение не означает, что со-
знание казахстанцев разорвано, и они придерживаются то одной системы 
ценностей, то другой. Нет, они признают обе системы (причем признают 
и верующие и неверующие): неверующие люди и атеисты признают пра-
во верующих верить в Бога, а верующие – терпимо относятся к светским 
принципам государства и людям неверующим. Такая ситуация – хорошая 
основа для религиозной терпимости в обществе и стабильности светско-
го государства. Чтобы понять соотношение указанных систем ценностей 
надо уточнить, чем являются ценности по существу.

О ценностях, тезисно, можно сказать следующее. Ценности, которые 
разделяются людьми и обществом, помогают людям жить. Ценности 
организуют и осмысляют жизнь. Они являются мировоззренческими 
ориентирами. Ценности не являются одними и теми же для всех. Они 
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личностны. В одно и то же время у разных групп людей имеются раз-
личные ценности, но имеются и групповые ценности. Ценности могут 
меняться со временем у одного и того же человека. Они динамичны. Но 
изменение системы ценностей у человека проходит нелегко, происходит 
как бы мировоззренческий слом. Человек способен порождать ценнос-
ти, конструируя их из уже имеющихся или же творчески созидая новые. 
Человек принимает ценности во многом сознательно, их не так-то легко 
ему внушить, это не ложные стереотипы. Вместе с тем, современные по-
литтехнологии умеют внушать нужные ценности широким массам.

И религия и светскость имеют свои системы ценностей. Религиозные 
ценности имеют истоком веру в Бога. Система религиозных ценностей 
иерархична: самое ценное – Бог, человек – любимое творение Бога. Вы-
полняя Его заповеди, человек приближается к Богу, в некотором смысле, 
уподобляется Ему (этот процесс так и именуется – богоуподобление). 
Бог помогает человеку на этом пути – дает способы духовного развития, 
нормы такого развития (заповеди) дают человеку силы укрепляться в 
вере. Вера и ценности совместно образуют как бы систему координат ду-
ховного развития. Ценности религии постоянны и абсолютны. Они воп-
лощаются в жизнь верующим, он верит в эти ценности. Они образуют 
его личность. Религиозные ценности, будучи воплощенными верующим 
человеком, и создают собственно реальное пространство религии.

Религиозные ценности укоренились в общественном сознании казах-
станцев за годы независимости. Они стали отождествляться с духовнос-
тью и нравственностью, превратились в важнейший фактор этнической 
идентичности. Роль религии исключительна также в связи с тем, что ре-
лигиозные ценности лежат в основании культур и цивилизаций. И когда 
мы сегодня вполне оправданно говорим о диалоге культур и цивилизаций 
как о единственной альтернативе хаосу и нестабильности современного 
мира, то следует помнить о роли религии в этом диалоге. Принципиаль-
ная возможность положительного воздействия на современный мир за-
ложена в содержании религии, свойственна ей, даже сущностна ей. Но 
наш быстрый и абсурдный век не способен прибегнуть к этой сущности 
религии, и потому, что утратил способность жить ответственно и достой-
но, и потому, что полагается на иные формы решения всех проблем. 

Именно религия и религиозные ценности по преимуществу и порож-
дают духовность. Духовное есть сфера религии. А человек – духовное 
существо. Поэтому религия, как это не покажется странным, нужна госу-
дарству, и отказ от религии или ее выдавливание из общественной сферы 
чревато проблемами для страны. 

Такова религия и ее ценности. Духовность, отчасти, порождается и в 
светской культуре, в содержании светских ценностей. Светские ценнос-
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ти: гуманизм, свобода, разум, равенство мировоззрений и религий, права 
человека и многое иное. Доказано, что часть из этих ценностей имеет 
свое основание в религии, другая часть возникла в противоположность 
религии (таковы либеральные ценности). 

Светскость не концептуальна, она не основана на концептуально-тео-
ретической базе, она есть продукт развития государственно-религиозных 
отношений в историческом процессе, поэтому понятия, так или иначе 
связанные со светскостью, не богаты содержанием. Это относится и ко 
всей светской системе ценностей. Отчасти они образовались как отрица-
ние доминант религии, отчасти как принципы отношения государства к 
религии, отчасти порождены задачей отображения принципа светскости 
в теории.

Светские ценности тоже содержат нравственные максимы, но имею-
щие исток в гуманизме, как самоценности человека. Эти ценности по-
рождаются трудами творцов светской культуры: писателями, художни-
ками, мыслителями. И хотя эти ценности произрастают из, как кажется, 
более естественной, близкой людям земной жизни, но они тоже далеко 
не очевидны и тоже требуют некоей идеализации для того, чтобы содер-
жательно оформиться и получить понятийное выражение. Иначе сказать, 
над формулированием светских ценностей также надо работать: они не 
появляются сами по себе.

Следует признать, что религиозные традиции сегодня подвергаются в 
Казахстане (как и во всем мире) как внешнему давлению, так и внутрен-
ней деформации. Внешнее давление на религию довольно сложно в струк-
турном отношении. Можно выделить следующие его составляющие:

–  аморфное, неосознанное неприятие религии по разным поводам: 
от нежелания людей духовно дисциплинироваться, соответство-
вать высоким требованиям религии до духовной прострации, в ко-
торой пребывает абсолютное большинство наших современников,

–  осознанное, планомерное наступление на религию с целью ее уст-
ранения из современного мира, дискредитация религии, уничиже-
ние ее ценностей, диффамация религии, 

–  провокационное использование религии в разрушительных, де-
структивных целях, политизация религии, вовлечение ее в качест-
ве дестабилизирующего фактора в геополитические процессы сов-
ременности,

–  подталкивание религий к конфликтам их между собой, особое 
внимание уделяется при этом продуцированию конфликтов между 
исламом и христианством,

–  критика религии и ее „претензий” на участие в общественной жиз-
ни со стороны либеральной и атеистической части общества,
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–  вбрасывание в мировое общественное мнение идей синтеза рели-
гий в одну с последующим уничтожением религиозности как тако-
вой.

Не менее опасны для функционирования религии и те негативные 
процессы, которые идут внутри религиозных общин. Здесь следует от-
метить такие аспекты этих процессов, как:

–  постоянное, отчасти объективное, отчасти спровоцированное про-
тивостояние религиозных „консерваторов” и „реформаторов”, 
твердое стояние в вере”, с одной стороны, и необходимость ре-
форм вероисповедания для соответствия запросам современности, 
с другой – вот суть этого противостояния,

–  внутренняя самокритика религий с позиций соответствия их „ес-
тественному рассудку”, подвергаются переоценке чудеса, деяния 
святых, характеристики духовного мира и т.д.,

–  радикализация религий как ответ на вытеснение ее из публичного 
пространства и как политический проект противников религий и 
„дизайнеров современного мира”,

–  пересмотр религиями условий их функционирования в обществе, 
принятие ими таких парадигм существования как светскость, толе-
рантность, равенство,

–  утрата веры частью служителей культа, коррупция и иные пороки, 
проникающие из „мира”, заигрывание с „сильными мира сего”,

–  либеральные веяния внутри религий, упрощение обрядов, потака-
ние греховности адептов религий,

–  снижение способности к жертвенности во имя духовных ценнос-
тей.

Как видно, внешние и внутренние процессы, оказывающие влияние на 
разнообразные стороны функционирования религии в современном мире, 
взаимосвязаны и нередко обусловливают друг друга. В совокупности это 
влияние приводит к размыванию религиозных ценностей чаще всего под 
влиянием либеральных установок в их крайней агрессивной форме. 

Эрозии подвергаются, в первую очередь, самые глубокие ценности 
религии. Милость Бога, Его любовь к людям, отсюда благодать – как дар, 
и многие другие важные для единства человека и Бога определенности 
авраамических религий отступают на задний план в силу размывания 
системы религиозных ценностей. Если что и остается в этом горизонте, 
то нравственные максимы, но они вне связи с благодатью (или милостью 
Аллаха – в исламе), утрачивают истинное внутренне содержание. Нравс-
твенность воспринимается как долг, а отношения долженствования - да-
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леко не самые продуктивные для духовного роста, который зиждется, 
скорее, на свободном приятии веры. 

Размывает либерализм и понятие истины. „Сегодня истина зачастую 
сводится к субъективной аутентичности отдельного лица, действитель-
ной только для индивидуальной жизни. Общая истина нас пугает, пото-
му что мы отождествляем ее с нетерпимым принуждением тоталитарных 
систем. Но если истина есть истина любви, если истина, раскрывается в 
личной встрече с Другим и с другими, значит, она свободна от закрытос-
ти отдельного лица и может быть частью общего блага. Будучи истиной 
любви, такая истина не навязывается насильственно, не уничтожает от-
дельное лицо”8. В унисон звучат слова Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла: „Именно благодать и истина определяют способность че-
ловека достигать жизненных целей, обретать жизнь вечную, и мы знаем, 
что без истины человек просто теряется на жизненных путях”9.

Манипуляции с истиной очень важны для секулярного мира. „С по-
мощью концепции толерантности светский мир часто призывает религи-
озные общины отказаться от проповеди абсолютной истины, потому что 
либерально мыслящим людям кажется, что такая проповедь содействует 
распространению идеи превосходства одной группы людей над другой. 
Но религии не могут отказаться от своей проповеди абсолютной истины, 
потому что это один из базовых элементов религии. Так, христианство 
открыто заявляет о своей универсальности, считая, что именно в христи-
анской вере человечество призвано быть единым. Если религиозные ли-
деры будут говорить, что истинной религии не существует, то они поста-
вят себя вне религии и будут отвергнуты верующими. Конечно, наличие 
многих проповедей абсолютной истины в мире всегда будет создавать 
конфликтную ситуацию. Однако мы должны доказывать истинность сво-
ей религии не с помощью насилия и принуждения, а с помощью убеж-
дения, честной проповеди и жизни согласно своей вере. В то же самое 
время мы не должны скрывать свои различия и обсуждать спорные воп-
росы. Наша задача состоит в том, чтобы создавать механизмы, которые 
бы позволяли решать возникающие проблемы мирными средствами”10.

8  Папа Римский Франциск, Энциклика Lumen fi dei. О вере, Libreria Editrice Vaticana 
2013, Москва 2013, s. 43. 

9  Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, Проповедь в праздник Крещения Гос-
подня в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы 19 января 2013 года, http://www.
patriarchia.ru/db/text/2736275.html [dostęp: 26.10.2018]. 

10  Роль религий в культуре мира в Европе, Выступление зампреда ОВЦС 
Московского патриархата протоиерея Георгия Рябых на заседании Европейского совета 
религиозных лидеров, 25–27 мая 2009 года, Лилль (Франция), http://www.interfax-religion.
ru/?act=documents&div=899 [dostęp: 11.02.2018].
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Особые усилия прилагает либерализм для дискредитации и размыва-
ния идейных основ ислама. Либеральными мыслителями ислам подтал-
кивается к реформам, в результате которых он должен стать „умеренным 
исламом”, отчасти секулярным на европейский лад. Способен ли ислам 
на такую эволюцию, согласен ли он на нее, и чем он станет в резуль-
тате – эти вопросы „реформаторов” не волнуют. Но они забывают, что 
исламская догматика и социальные концепции ислама развиты не менее, 
чем соответствующие богословские вопросы в христианстве или иуда-
изме – все это многократно обсуждено и закреплено в классических тру-
дах исламских богословов. Так что предложения западных либералов по 
поводу „умерения” ислама могут дискутироваться самими либералами, 
ислам на них не пойдет – это путь разложения ислама. У ислама есть 
преимущества в отношении сохранения своих ценностей в сравнении с 
христианством – секуляризм есть все же европейское явление, поэтому 
христианство каким-то образом должно реагировать на него, а для исла-
ма это во многом посторонняя и ложная проблема, и он может на нее не 
откликаться. Что он и делает.

Вот характерный образец четкого понимания исламом своей догмати-
ки и ее проекции на современные проблемы. „Права и свободы человека 
в Исламе установлены прямой волей Всевышнего Творца, а не субъек-
тивными желаниями и чувствами или человеческими сочинениями. Это 
имеет принципиальное значение, так как права, провозглашенные чело-
веком, относительны и точно так же могут быть изменены или отменены 
человеком - например, по воле земного правителя. Воля же Аллаха вечна 
и неизменна, и никто из людей не вправе ее нарушать.  Если права и сво-
боды человека рассматриваются вне понятия вечной жизни, даруемой 
Аллахом, а именно - лишь как средство достижения благ земной жизни, 
то в этом случае нет объективного критерия, по которому могут быть 
четко проведены границы человеческой свободы, за которыми начина-
ются аморальность, произвол, анархия и тирания”11.

Таким образом, религия имеет четкое мировоззрение и акцентирован-
ную систему ценностей. Именно на их основе религия участвует во всех 
сторонах внутрирелигиозной, общественной и государственной жизни. 
С этим следует считаться и при совершенствовании законодательства в 
сфере религии, и при осуществлении государственной политики в рели-
гиозной сфере, и при поддержании баланса между светскостью и рели-
гией. 

В последнее время многие крупные мыслители и исследователи зада-
ются вопросом: так ли уж необходимо отказываться от религиозных цен-

11  Основные положения социальной программы российских мусульман, http://www.
archipelag.ru/agenda/strateg/konfess/conception/islam [dostep: 24.09.2017]. 
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ностей, относя их к рудиментам прошлого. Например, в диалоге с Юр-
геном Хабермасом Йозеф Ратцингер (папа Бенедикт XVI) отмечает: „Но 
остается открытым и общий вопрос: следует ли видеть в постепенном 
уничтожении религии, ее преодолении, необходимый про гресс челове-
чества, ведущий его по пути свободы и универсальной толе рантности, 
или же это не так?”12. 

В этих контекстах реализуется соотношение религиозных и светских 
ценностей в современном Казахстане. Для конкретизации этого соотно-
шения в РК обратимся к такому важному вопросу как возможность кон-
солидации казахстанского общества во взаимодействии этих ценностей.

Религия и светскость в процессах консолидации 
казахстанского общества

Религия имеет много функций в обществе. Она взывает к нравствен-
ности и формирует ее. Она способна сделать общество более духовным 
и справедливым. Религия обладает четко выраженным миротворческим 
потенциалом. Можно также рассматривать религию и в качестве феноме-
на гражданского общества со всеми вытекающими отсюда следствиями 
и для религии, и для общества. Все эти роли и формы присутствия рели-
гии реальны и действенны, но надо подчеркнуть, что религия не сводит-
ся ни к одной из перечисленных форм и ролей. То же касается и функций 
религии в обществе - таких функций множество. Здесь мы обратимся к 
способности религии консолидировать казахстанское общество.

Консолидация современного казахстанского общества является од-
ним из приоритетов государственной политики Республики Казахстан. 
Консолидация общества потребна всегда, но в современном мире она 
становится предельно необходимой. Неконсолидированные общества 
не способны сохранять традиционные ценности, развивать культуру, ут-
рачивают системное видение задач и целей, стоящих перед страной, не 
способны отвечать на все возрастающие вызовы и угрозы – все это при-
водит к тому, что в итоге страна теряет национальный и государственный 
суверенитет. 

Следует отметить, что общественные силы и движения в условиях 
нестабильности склонны к поляризации своих позиций и целей. Консо-
лидация общества, которая, как уже подчеркивалось, является первей-
шей необходимостью для преодоления вызовов и угроз, умножающихся 
в условиях нестабильности, становится недостижимой, что усложняет 

12  Ю. Хабермас, Й. Ратцингер (Бенедикт XVI), Диалектика секуляризации. О разуме 
и религии, Москва 2006, s. 90. 
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всю ситуацию многократно. Выход видится нами в творческой актуали-
зации традиционных ценностей - духовных, культурных, общественных 
и государственных. Необходимо актуализировать общественные ценнос-
ти прошлого. В последнее время в Казахстане стала находить поддержку 
мысль о том, что следует заимствовать не только зарубежный опыт, но и 
опыт собственного прошлого, тем более, что этот опыт органичен наро-
ду и потому в высокой степени продуктивен.

В этой связи надо обратиться к духовной сфере, как истоку и внутрен-
ней причине бытия, и в ней найти глубинные решения многих проблем, 
которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к сфере духа. Вызо-
вы и угрозы можно разделить на внутренние и внешние. Внутренние ха-
рактеризуются тем, что они порождены внутри страны противоречиями 
ее развития. Внешние вызовы приходят из-за рубежа, но имеют свойство 
переформатироваться во внутренние. Уровень вызовов и угроз страна 
может понижать, в условиях грамотного управления государством вы-
зовы и угрозы даже можно трансформировать в формы прогрессивного 
его развития. Адекватно отвечать на угрозы способно только консолиди-
рованное общество. Вот истинная причина того, что консолидация об-
щества всегда является приоритетом внутренней политики государств. 
Для консолидации общества необходимо его идейное единство. В основе 
идейного единства лежит общность интересов и ценностей различных 
социальных сил – этнических и религиозных сообществ. 

Общности религиозных интересов и ценностей можно достигнуть на 
путях реализации духовного единства основных религий Казахстана – 
ислама и христианства. На первый взгляд религия представляется чем-
то, что совсем не консолидирует общество, но, скорее, разделяет его. В 
самом деле, мы видим и на примере Казахстана, что ислам исповедуют 
казахи и ряд тюркских этносов страны, в то время, как православными и 
католиками в большинстве своем являются славянские этносы. То есть, 
религия разводит казахстанцев сообразно их этнической принадлежнос-
ти. Наряду с известным фактом совпадения религиозной и этнической 
идентичности, это обстоятельство закрепляет фрагментацию казахстан-
ского общества по религиозному признаку. Отсюда делается вывод: ре-
лигия углубляет этническое разделение общества. 

Но этот вывод в корне неверен. Он базируется на внешне очевидном 
факте. На самом же деле, по существу, религия способна консолидиро-
вать верующих традиционных религий. Верующие этих религий объеди-
нены общностью нравственных основ этих религий. В исламе и в хрис-
тианстве верующий обязан быть сострадательным, заботиться о людях, 
оказывать милость – все это нравственные требования, которые обяза-
тельны для верующего. Ислам и христианство отличаются догматичес-
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ки, но имеют много общего в нравственном и духовном отношении. В 
частности, ислам и христианство похожи в понимании мироустройства и 
характере нравственности. Во-первых, им обща вера в Единого Творца, 
которая выражается в признании Его благости и любви к людям, мило-
сердии и справедливости. Общее состоит и в вере в воздаяние, в ожи-
дание Судного дня, в вере в рай и ад, в ангелов добра и духов злобы, в 
пророков, в прощение грехов, в добро – как сущность бытия, и во зло 
– как порчу этого бытия. Почти тождественны в исламе и христианстве 
нравственные требования к верующим: творить добро, избегать зла, по-
могать людям, быть милостивыми и справедливыми. Все это позволяет 
говорить о реальной духовной близости мусульман и христиан Казах-
стана, а, следовательно, и о больших возможностях в сфере духовной 
консолидации казахстанского общества. Подчеркнем, что консолидация 
духовных ценностей разных религий предполагает сохранение их само-
бытности и специфики. 

У всех верующих имеется общая характеристика, объединяющая их. 
Они веруют в Бога, и именно вера в Бога объединяет верующих различ-
ных конфессий. Причем объединяющий потенциал веры в Бога очень 
значителен. Верующие отличаются от неверующих намного сильнее, чем 
отличия верующих по конфессиям. И тому есть простое, но весомое обос-
нование. Любое объединение реализует общность интересов входящих 
в это объединение людей. И только религия объединяет людей не по ин-
тересам, но по отношению их к Богу. Отношение к Богу мощнее всякого 
иного отношения, так как одной из сторон этого отношения является Бог, 
обладающий абсолютными свойствами и характеристиками. Поэтому-то 
отношения человека и Бога принципиально отличаются от всякого иного 
рода отношений. И объединяет верующих различных конфессий как раз 
эта специфика отношений к Богу: верующие выстраивают отношения с 
Богом, превышающие обыденные характеристики отношений настолько, 
насколько Бог значительнее всякого иного субъекта отношений. Именно 
поэтому религия обладает громадным объединяющим потенциалом. Но 
реализовать этот потенциал не всегда возможно, и трудность его реали-
зации связан не с религией, но с конкретной социально-политической 
ситуацией в мире и в различных государствах и обществах. 

Отсюда следует, что необходимо удерживать некий уровень религи-
озности в качестве важного фактора стабильности Казахстана. Созида-
тельную работу по консолидации и общей стабильности казахстанского 
общества было бы желательным проводить в опоре на позитивные воз-
можности религии, сделав ее своим союзником, а не противником. Это 
– очень важный пункт. Такую силу, как религия, лучше иметь партне-
ром. Поставить ее в оппозицию проводимым реформам не продуктивно. 
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Итак, можно видеть, что религия в ее глубинных основах, объединяет 
людей, консолидирует общество. Разъединяет верующих разных рели-
гий неглубокая вера, мнимая вера, а истинная вера объединяет. Вот кон-
цептуальная основа консолидирующей силы религии. 

Задачи поддержания и развития консолидации казахстанского обще-
ства и модернизации общественного сознания требуют достаточно вы-
сокого уровня общественного единства. Поэтому столь важен диалог 
светских и религиозных ценностей, в процессе которого эти ценности 
сближаются. Сфера этого диалога: ценности, в некотором смысле общие 
и религии и светскости. Таковы: духовность, нравственность, справед-
ливость, патриотизм, дружба, взаимопомощь, солидарность и иные. В 
этой сфере возможно глубокое согласие и верующих и светски ориенти-
рованных людей. Общие ценности надо поощрять. Связь их друг с дру-
гом надо улавливать и артикулировать. Но и различия и даже крайние 
противоположности в ценностях надо вводить в диалог. 

Светскость также способна на консолидацию общества, но на иных 
идейных и ценностных основаниях. Это такие идеалы как гуманность, 
справедливость, права человека (при истинном их понимании), вера в 
прогресс и будущность и т.д. Большой значимостью для понимания воз-
можностей светскости в консолидации общества обладает гуманизм, как 
один из основных концептов светскости. Действительно, было бы хоро-
шо и желательно, если бы на основе гуманизма светскость и осуществля-
ла свои возможности в области консолидации казахстанского общества. 
Однако светский гуманизм, якобы базирующийся на любви к человеку, 
через наполнение содержания этого гуманизма либеральными ценностя-
ми (светскость естественным образом тяготеет к либерализму), вместо 
любви к человеку продуцирует внешние к нему отношения, лишает че-
ловека человеческих качеств, сводит человека к набору его прав в об-
щественном и государственном горизонте, унифицирует человека. И где 
же здесь любовь к человеку? Можно было бы потребовать от гуманизма 
реализовать заявленные им высокие гуманистические цели, но анализ 
показывает, что гуманизм в сущности своей не способен к этому.

И последнее, что необходимо отметить в отношении значения рели-
гии и духовности для консолидации нашего общества. Общественное со-
знание не монолитно и не одномерно, в нем имеются разные слои и раз-
личные измерения, оно полифонично. Его единство предполагает сочле-
нение разных ценностных систем: традиционных и современных, рели-
гиозных и светских, коллективистских и индивидуалистских. Единство 
не обязано быть единообразным. Напротив, истинное единство является 
результатом соединения разнообразных аспектов, граней этого единого. 
Устойчиво и способно к развитию как раз то, что становится результатом 
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объединения многообразия. Не однообразие и не унификация обеспечи-
вают устойчивость, но многообразие и полифония позиций, обретших 
единство. А вот ложное, формальное единство разрушительно для обще-
ства, так как оно носит навязанный характер и отторгается личностью. 
Поэтому консолидация казахстанского общества, в том числе и на куль-
турных и духовных основаниях, может состояться только свободным 
приятием общих для казахстанцев духовных и культурных ценностей и 
идеалов. 
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„Чистый ислам”: фантом или 
политическая реальность?

Введение

С  конца 80-х гг. ХХ в. в ходе бурно протекавших на территории Совет-
ского Союза возрожденческих процессов в религиозной сфере ост-

ро встал вопрос о „чистоте” тех форм ислама, которые в течение веков 
сформировались на этом пространстве. Вброс в информационную сфе-
ру таких понятий, как „чистый ислам” (или „истинный ислам”) своим 
следствием имел непримиримую борьбу с приверженцами традицион-
ных версий ислама. В результате фиксировалась ускоренная политиза-
ция и радикализация этой религии, появление религиозно-политическо-
го экстремизма и даже терроризма, который стал прикрываться мусуль-
манским вероучением. Этому способствовало открытие информацион-
ных центров при посольствах некоторых мусульманских стран, приток 
на территорию нашей страны многочисленных миссионеров, а также 
практически бесконтрольный выезд за рубеж молодежи для получения 
исламского образования. 

В этой связи представляется весьма важным в теоретическом и прак-
тическом ключе выяснить, существует ли реально т.н. „чистый ислам”, 
свободный от влияния этничности, доисламских и иных более поздних 
ценностей. 

Совершенно очевидно, что религиозное и этнонациональное в исламе, 
как и в других религиозных верованиях, пребывают в состоянии сложно-
го взаимодействия. Они могут действовать самостоятельно, параллельно 
друг другу, либо противодействовать или взаимодействовать друг с дру-
гом. Последние процессы фиксируются наиболее часто, а наше воспри-
ятие зависит от соотношения силы и глубины взаимного влияния этни-
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ческого и конфессионального факторов. Как свидетельствует практика, 
религия в реальной жизни практически никогда не выступает в своем 
„чистом” виде, но почти всегда в этнонациональной, политизированной 
и других формах.

Российский публицист Я. Амелина, касаясь темы соотношения ре-
лигизного и этнонационального факторов, отмечает, что, хотя, казалось 
бы, они органично дополняют друг друга, в реальности в этой сфере на-
блюдается конфликт. Излишний акцент исключительно на религиозной 
составляющей ведет к религиозно-политическому экстремизму, а на эт-
нический — к этнонационализму1. В пользу этого тезиса можно при-
вести ряд аргументов. Например, после завершения Кавказской войны 
на Северо-Восточном Кавказе, где фиксировался процесс искусствен-
ной ускоренной реисламизации общества, царскими властями был сде-
лан акцент на превалирование обычного права северокавказских горцев 
(адаты) над шариатом. Однако уже с 1905 г. официальную поддержку 
российских властей получает принцип „шариат против адата”, что было 
связано с тем, что адаты еще более резко противоречили существующе-
му законодательству и правовым нормам империи2. Другой пример: в 
80-х гг. XIX в. в мусульманских регионах Российской империи возника-
ет и развивается движение „джадидов”, призванное осуществить борьбу 
с отсталостью мусульманских масс империи путем проведения реформ 
религиозного образования посредством внедрения новых методов обу-
чения, преподавания, помимо богословских, светских наук. В ходе этой 
деятельности российскими мусульманами-тюрками, прежде всего крым-
ско-татарским реформатором традиционного уклада жизни российских 
мусульман Исмаил Бей Гаспринским (1851–1914), был введен в оборот 
не только термин „российский ислам”, но и разработана идеологическая 
доктрина пантюркизма. В дальнейшем пантюркизм будет востребован 
младотурками, а ее главным идеологом станет турецкий обществовед 
Зия Гек Альп (Мухаммед Зия) (1876–1924).

Вместе с тем, как уже отмечалось, соотношение религиозного и этни-
ческого факторов в исламе не носит исключительно конфликтный харак-
тер. Еще раз подчеркнем: эти два компонента могут взаимодействовать, 
подпитывая друг друга, а могут пребывать в состоянии параллельного 
развития, не пересекаясь. В любом случае их взаимосвязь и влияние на 

1  Я. Амелина, Религиозная и национальная культура на Северном Кавказе: пробле-
мы взаимодействия, „Историческая память и диалог поколений в постсоветском обще-
стве” 2016, s. 147.

2  В. Матвеев, Государственно-политическая централизация и местное самоуправ-
ление на северокавказских рубежах России до 1917 года, „Российский выбор” 1998, nr 1, 
s. 41.
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эволюционные процессы в развитии различных форм бытования ислама, 
безусловно, представляют научный и практический интерес, в том числе 
и в сфере политики. При изучении этой реальности учеными выделяют-
ся, как минимум, три подхода3.

Основные подходы к определению соотношения 
религиозного и конфессионального факторов 
в исламе

Первый подход заключается в том, что с точки зрения ислама этнич-
ность – малозначимый конструкт, поскольку теоретически ислам стоит 
над этничностью, расовыми и другими различиями. Главное: прина-
длежность человека к исламской умме.

Второй, аравийский взгляд на проблему: в исламе имеется только 
одна доминирующая этничность (арабо-аравийская) – та, откуда вышел 
Пророк и его сподвижники. Вывод: арабское и есть исламское.

Третий подход гласит, что этничность важна для ислама. Син-
тез этнического и религиозного и привел в ходе распада Халифата к по-
явлению т.н. „традиционализма” в исламе. Взаимосвязь этнического и 
религиозного стала причиной возникновения различных форм традици-
онного ислама: на Аравийском полуострове, Северной Африке, Южной 
Азии, конечно же, на Северном Кавказе4 и т.д.

Рассмотрим обозначенные выше подходы подробнее.

Исламская умма мира – главная 
мировоззренческая ценность мусульманства

Зародившись в первом десятилетии VII в., ислам, как цельное учение, 
сохранялся только при Пророке Мухаммеде и первых двух „праведных” 
халифах – Абу-Бакре и Омаре. В этот период ислам возник и стал фор-
мироваться как религиозная система. Однако впоследствии он распался, 
стал мозаичным, и сегодня ислам, являясь крупным социальным инсти-
тутом и одновременно процессом, включает в себя целый ряд направле-
ний, толков, течений, а также и сект5.

3  Д. Мухетдинов, К вопросу о российском мусульманстве, „Россия и мусульманс-
кий мир” 2016, nr 8(290), s. 18–23.

4  И. Добаев, Исламский радикализм в контексте проблемы военно-политической 
безопасности на Северном Кавказе, „Научная мысль Кавказа” 1999, nr 1, s. 54–58.

5  И. Добаев, Радикализация ислама в современной России, Москва–Ростов н/Дону 
2014, s. 12.
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Почти вся история мусульманской мысли представляет собой перма-
нентное возникновение идейных течений, рождавшихся в ходе столкно-
вения различных мнений по тем или иным проблемам. При этом ислам 
отнюдь не утратил своей общей мировоззренческой целостности и сис-
темной устойчивости. В средневековом исламе движения и течения воз-
никали, как правило, в связи с полемикой по вполне конкретным пробле-
мам. Так, полемика по вопросам мусульманского права (фикх) породила 
целый ряд мусульманско-правовых школ (мазхабов), по вопросу о влас-
ти – три существующие и поныне направления (сунниты, шииты, харид-
житы) и т.д. В свою очередь, западными востоковедами и исламоведами 
в научный оборот было введено понятие „идейные течения в исламе”, 
включающие в себя традиционализм, фундаментализм (салафийя) и мо-
дернизм.

Тем не менее, несмотря на современную мозаичность ислама, сре-
ди мусульман существует глубокое убеждение об их принадлежности 
к единой общности людей, исповедующих общую веру, объединенных 
общими традициями, историческими корнями и единством интересов в 
современном мире, - к исламской умме мира, независимо от расовых, эт-
нических, социальных, имущественных и иных отличий. Ислам в глазах 
его приверженцев, - не только вера, но и образ жизни, бытовые правила 
и обычаи, менталитет, обусловленные шариатом. Ислам в большей сте-
пени, чем другие мировые религии, включен в систему социального и 
политического регулирования. Практически все стороны жизни мусуль-
манина объявляются религиозно значимыми, поскольку кораническое 
мировоззрение не знает противопоставления сакрального и обыденного, 
религии и политики, сексуальности и благочестия. Вся полнота жизни 
свята. Цель – таухид (единобожие, постулирующее утверждение единс-
тва верующих), интеграция всей жизни в единой общине, которая и дает 
мусульманину ощущение близости к высшему единству – Богу6. 

После своего возникновения ислам довольно быстро утратил чистоту 
начальной поры и неразрывно сросся с политической доктриной. Дейс-
твительно, ислам принес людям не только Слово Божье (Коран), но и 
дал им государство, на первых порах способное обеспечить членам об-
щества относительно равные условия и некоторое подобие „социальной 
справедливости”. Однако изначально в исламе было заключено проти-
воречие: иерархическое устройство общества освящалось вероучением, 
но при этом оно же утверждало, что все люди равны перед Богом. Это 
противоречие, несомненно, и предопределило последующую историю 
ислама, появление в нем различных направлений, толков, течений и сект. 

6  Tamże, s. 12–13.
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С этой же проблемой оказался тесно связан и вопрос о преемственности 
власти – как духовной, так и сугубо светской. 

Подчеркнем, что ислам зародился на Аравийским полуострове в на-
чале VII в. в Мекке, где проживало арабское племя курейшитов, вследс-
твие пророческой деятельности Мухаммада, представителя рода Хашим. 
Курейшиты в то время были язычниками (многобожниками), а потому 
крайне негативно восприняли проповеди пророка относительно принци-
па единобожия новой религии. Вследствие этого в 622 г. пророк со своей 
немногочисленной общиной вынужден был переселиться в Медину, од-
нако вооруженная борьба с мекканскими многобожниками только усили-
лась. Она завершилась только в 630 г., когда мекканцы капитулировали и 
в массовом порядке приняли ислам. Однако межклановые противоречия 
никуда не исчезли, став причиной гражданских войн в появившемся го-
сударстве мусульман — Халифате. Эти противоречия разрослись в пе-
риод правления третьего праведного халифа Османа из курейшитского 
рода Омейядов, особенно после его убийства в 656 г. Уже тогда межкла-
новые противоречия (Омейяды против Хашимитов) взяли верх над уже 
мифическим к тому историческому периоду религиозным единством му-
сульман, которые породили глубокие противоречия в исламской общи-
не. Вместе с тем, еще раз подчеркнем, что межклановые противоречия и 
конфликты в арабских племенах и родах фиксировались еще в древние 
времена, когда враждебные отношения между племенами были обыч-
ным явлением.

В силу взаимообусловленности конфессионального и этнонациональ-
ного начал, в публицистику, а затем и в науку прочно вошел термин „ис-
ламский национализм”. В отношении него сформировалось два полярных 
мнения. Первый заключается в рассмотрении уммы исламского мира в ка-
честве единой „исламской нации” (или „мусульманской нации”), незави-
симо от этнической принадлежности, расовых и иных отличий мусульман. 
Такой точки зрения придерживался, например, основатель египетской ор-
ганизации „Братья-мусульмане” Хасан аль-Банна. Его идейные последо-
ватели, среди них — идеолог ичкерийского сепаратизма Мовлади Удугов, 
основавший в 1997 году организацию „Исламская нация”, развивают в 
теории и на практике идеологические воззрения аль-Банны. Однако, по 
нашему мнению, такой подход чрезмерно идеалистичен, опровергается 
реальной политической практикой. Одновременно подчеркнем, что по-
давляющее большинство светских ученых-исламоведов под „исламским 
национализмом” в настоящее время понимают то или иное националисти-
ческое движение, действующее на части общеисламского поля. Например, 
пантюркизм, о чем речь пойдет ниже. Итак, понятие „исламская нация” 
носит, скорее, метафизический, нежели реальный характер. 
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Два других подхода к соотношению религиозного и этнического в ис-
ламе, как представляется, более реалистичны, поскольку они реализуют-
ся в современной практике, но противостоят друг другу, а потому прими-
рение между ними невозможно по причине несовместимости целей. 

Арабо-аравийский ислам – „чистый ислам”?
Что касается арабского влияния на возникновение и развитие исла-

ма, то оно несомненно и безусловно. Как уже отмечалось, ислам возник 
на Аравийском полуострове, получив первоначальное развитие среди 
представителей ряда родов племени курейшитов, проживавших в Мекке. 
Дальнейший импульс к развитию он получил в Медине, куда в 622 г. 
совершили хиджру (переселение) Пророк и его община. В дальнейшем 
эта религия распространилась среди арабских племен всего Аравийского 
полуострова, а затем в ходе великих арабских завоеваний и миссионер-
ской деятельности мусульманских проповедников-суфиев ее ареал рас-
ширился от Магриба до филиппинских островов. Нет никаких сомнений 
в том, что не только новая религия воздействовала на умы разных наро-
дов и этносов, но и они оказывали воздействие на дальнейшее развитие 
ислама, превращая его из религии арабов в мировую. 

Принятие ислама в период зарождения, расширения и укрепления Ха-
лифата, усиления его централизации довольно позитивно воспринима-
лось другими народами, поскольку дало мощный импульс к их социаль-
но-экономическому и политическому развитию. Однако в дальнейшем, 
при достижении фазы надлома и последующей стагнации стали прояв-
ляться и отрицательные стороны принятия новой для них религии, так 
как вместе с забвением религии своих предков стали исчезать и прежние 
ценности, традиции и обычаи. Национальные чувства притупились, пос-
кольку этническая идеология подменялась религиозной. Люди произно-
сили молитвы на чужом, арабском языке, не понимая их сути и смысла. 
Принятие ислама повлекло не только смену прежних религий на другую, 
но имело более значимые последствия. Прежние традиции, обычаи, ми-
ровоззрение, законы стали подменяться арабскими. С принятием исла-
ма не арабские народы перешли на арабский алфавит, отказавшись от 
собственной письменности. Новые поколения исламизированных наро-
дов стали утрачивать свои исторические и национальные корни древней 
культуры, традиции предков, их связь с прошлым была нарушена. Таким 
образом, смена религий и переход на арабский алфавит повлекли смену 
жизненных ценностей, изменение мировоззрения большинства ислами-
зированных и арабизированных народов. Одновременно „центр тяжес-
ти” в исламе постепенно смещался не в пользу арабов. Все больший вес 
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приобретали другие народы, прежде всего, тюрки, создавшие в лоне ис-
лама ряд мощных государств и империй, среди которых следует назвать 
государства Газневидов и Сельджуков, империи Тимура, Великих Мого-
лов и, конечно же, Османскую империю, территория которой в период ее 
наивысшего расцвета приближалась к 6 млн. кв. км.

Великие арабские завоевания, в основном, шли в годы правления 
„праведных” халифов (632–661 гг.), а также в эпоху халифата династии 
Омейядов (661–750 гг.), основавших столицу в Дамаске. Аббасиды, об-
разовавшие новую династию, правили уже из Багдада, ставшего их сто-
лицей. В годы их правления расширения халифата уже практически не 
фиксировалось. Более того, достигнув своего расцвета, государство ста-
ло утрачивать свою целостность, а Аббасиды уже не завоевывали земли, 
а теряли их. Так, уже в 756 г. уцелевший представитель рода Омейядов – 
Абдурахман – создал собственный халифат на Иберийском полуострове, 
последний осколок которого – Гранадский халифат – в ходе реконкисты 
был отвоеван христианами у мавров в 1492 г. В последующем от хали-
фата Аббасидов отпали: Алжир – в 777 г., Марокко – в 789 г., Ифрикия 
(Тунис) – в 800 г.. Хорасан – в 821 г., Систан – в 867 г., Центральная 
Азия – в 900 г. Аналогичный развал шел в Сирии, Месопотамии, Ара-
вии, Персии7. Окончательно Аббасидский халифат был разрушен в XIII 
в. чингизидами, основавшими на большей части его территории новое 
государство монгольской династии Хулагуидов. Последний аббасидский 
халиф – Мутаваккиль – в 1517 г. был вынужден передать прерогативы 
„повелителя правоверных” (титул халифа – „амер аль-муминин”) ту-
рецкому султану Селиму I, разгромившему войска египетских мамлю-
ков, приютивших последнего аббасидского халифа, в битве при Аллепо. 
Окончательно халифат был упразднен в 1923 г. в ходе начавшихся ре-
форм основателя Турецкой Республики Кемаля паши Ататюрка.

Ислам является мировой универсальной религией в связи с тем, что 
в ареал его воздействия входят многие народы, имеющие различные 
этнические, расовые, культурные и другие особенности. Поэтому хотя 
вера, учение, отправление культа на арабском языке являются общими 
для всех мусульман, но религиозные обычаи, традиции, обряды имеют 
четко выраженные черты региональных и национальных культур, что 
позволяет отличить, скажем, турецкий ислам от аравийского. Как от-
мечалось выше, и в самой арабской среде, в том числе среди курейши-
тов, отмечались межклановые противоречия и конфликты. Фиксирова-
лись факты отступничества от ислама и лицемерия, даже возвращения 
состояние „джахилийи” (доисламское невежество), в результате чего 

7  Р. Рахманалиев, Империя тюрков, Москва 2015, s. 172.
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на Аравийском полуострове приходилось силой осуществлять процесс 
реисламизации. Например, после смерти пророка первому праведному 
халифу Абу Бакру пришлось военным путем возвращать в лоно ислама 
тех представителей арабских племен, которые пошли по пути отступни-
чества. Именно по этой же причине, в целях построения собственного 
государства, „очищения” и реарабизации ислама, в середине XVIII в. в 
Аравии развернулось мощное религиозно-политическое движение, став-
шее известным как „ваххабизм”. Однако несмотря на то, что ислам поя-
вился на арабской почве, впитав в себя многое из арабских ценностей, в 
том числе этнических и даже племенных, говорить о том, что арабский 
ислам и есть „чистый ислам” вряд ли уместно.

Однако в ХХ в. фиксируются усилия отдельных стран и созданных 
ими организаций для создания условий по восстановлению доминирую-
щих позиций арабов в мировой исламской умме. В фарватере этого про-
цесса, конечно же, идет Королевство Саудовская Аравия, на территории 
которой находятся две главные святыни ислама – в Мекке и Медине, куда 
ежегодно совершают паломничество (хадж) миллионы мусульман из 
различных стран и регионов. Следует подчеркнуть, что нынешнее коро-
левство Саудитов было создано только с третьей попытки, в начале ХХ в. 
Жизнь первому Саудовскому государству дало т.н. „ваххабитское движе-
ние”, возникшее в середине XVIII в. в результате союза между племен-
ным шейхом Аль-Саудом и вероучителем Мухаммедом Абд аль-Вахха-
бом из аравийского Неджда. К началу XIX в. оно охватило всю Аравию, 
входившую в тот период в состав Османской империи, но в 1818 г. было 
разгромлено египетским войском Ибрагима-паши. Второй Риядский 
эмират просуществовал немногим более двух десятилетий (1843–1865 
гг.) и распался в связи с ослаблением центральной власти и сепаратиз-
мом местных правителей. Третий этап возрождения эмирата, связанный 
с именем главы и поныне правящей ветви родового клана Аль-Сауд – 
Абд аль-Азиза Ибн Абд ар-Рахмана – берет свое начало с 1902 г. В 1932 
г. Абд аль-Азиз, объединив в единое государство Неджд, Хиджаз и Хасу, 
провозгласил об образовании Королевства Саудовская Аравия. Наслед-
никами короля стали его сыновья, в том числе нынешний правитель КСА 
– Салман Ибн Абд аль-Азиз ас-Сауд.

Огромные запасы и доходы от продажи нефти и нефтепродуктов, а также 
скрепляющая саудовское общество идеология ваххабизма позволили КСА, 
этой крупнейшей монархии Персидского залива, стать лидером среди дру-
гих монархий региона (Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские 
Эмираты, Оман), 25 мая 1981 г. создать Совет сотрудничества государств 
Персидского залива (ССАГПЗ), куда вошли все шесть монархий регио-
на, организовать и стать лидером многих международных политических 
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мусульманских институтов (среди них – Организация исламского сотруд-
ничества – ОИС, Лига исламского мира – ЛИМ – с ее многочисленными 
филиалами во многих странах мира и многие другие), а также и огромного 
количества неправительственных религиозно-политических организаций 
(НРПО), посредством которых вовне осуществляется экспорт той версии 
суннитского ислама, которая доминирует в КСА – неоваххабизма, базиру-
ющегося на ханбалитском мазхабе, самом жестком в суннитским исламе. 
Именно саудовская версия «арабского» ислама – неоваххабизм – презен-
туется сегодня в качестве „чистого ислама”, с требованиями „очищения” 
других, традиционалистских интерпретаций этой религии.

Традиционализм в исламе
Третий подход к взаимосвязи в исламе религиозного и этнического 

компонентов связан с традиционалистским исламом, феномен которо-
го был предопределен, во-первых, с включением в VII–XI вв. в состав 
арабского халифата множества народов, а во-вторых, с последовавшим 
затем его распадом на более гомогенные в этнокультурном отношении 
государства, в каждом из которых ислам приобретал специфический от-
тенок, характерный образу жизни конкретного мусульманского этноса.

Народы с иными культурными традициями, включившись в духовную 
жизнь мусульманского мира, привнесли в ислам свои религиозно-эти-
ческие представления, правовые нормы, обычаи. Как верно подчеркива-
ет известный российский востоковед и исламовед Станислав Прозоров, 
шел диалектический процесс взаимовлияния ислама „теоретического” и 
„бытового”, „официального” и „народного”. Однако этот процесс про-
ходил не одновременно в разных регионах мусульманского мира и при-
вел к тому, что в крупных историко-культурных регионах (Мавераннахр, 
Персия, Северная Африка, Индия, Индонезия и др.) ислам приобрел 
специфические черты. Поэтому решение проблемы соотношения ислама 
единого и ислама регионального имеет важное научно-методологичес-
кое значение. В основе этого решения лежит признание того объективно-
го факта, что наряду с общеисламскими принципами, объединяющими 
весь мусульманский мир, существуют различные региональные формы 
бытования ислама, так или иначе связанных с этничностью. В таком слу-
чае проблема отнесения тех или иных представлений, норм, обычаев к 
исламским или „инородным” переходит в плоскость лишь ретроспектив-
ного анализа, а основным критерием принадлежности к духовному миру 
ислама является самосознание человека или целого народа, считающих 
себя мусульманами8.

8  Хрестоматия по исламу, Москва 1994, s. 7–8.
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Исходя из этого, можно утверждать, что „именно с традициона-
листским, а не богословским исламом ассоциируется неразделимость 
этнического и конфессионального начал. […] Именно через традицио-
налистский, а не догматический ислам в первую очередь формируются 
стереотипы поведения каждого конкретного мусульманина, который на 
бытовом уровне является членом своей этноконфессиональной общины 
и только на макроуровне – носителем ценностей и атрибутов мировой 
уммы”9. Сегодня сторонники традиционализма выступают за сохране-
ние той версии ислама, которая исторически сложилась в той или иной 
стране, регионе, на той или иной территории, а также противодействуют 
каким-либо переменам, как в религиозной сфере, так и в общественной 
жизни10. 

Религиозное и национальное (этническое) в мусульманстве пребы-
вают в состоянии сложного взаимодействия. Как отмечалось выше, на-
ционализм как политическая идеология и религия, ислам в частности, 
в качестве социокультурного комплекса могут действовать каждый са-
мостоятельно, либо содействуя, либо противодействуя друг другу. Как 
свидетельствует практика, особенно последних полутора столетий, на-
ционализм и ислам не раз сближались и расходились. Их объединяли и 
разъединяли реалии социальной и политической истории. Возможность 
их результативного взаимодействия, несмотря на принципиальные рас-
хождения, как представляется, обусловлена функциональным сходством. 
В гносеологическом отношении и национализм, и религия основаны на 
абсолютизации соответственно – нации (государства-нации) и вероис-
поведной общины, которые воспринимаются как социально не диффе-
ренцированные общественные структуры. Для них зло одинаково вопло-
щено в „чужаках”, причем на мусульманском Востоке чаще всего в лице 
враждебного экспансионистского Запада, а затем уже местных коллабо-
рационистов11.

Ислам, в силу неразделенности в этой религии светского и конфессио-
нального, всегда оказывал заметное воздействие на ход социально-поли-
тических процессов в мусульманских странах и регионах. До появления 
национализма в современном его понимании освободительные движе-
ния, имевшие место в исламском мире, зачастую использовали религиоз-
ные лозунги в защиту традиционного образа жизни. В самосознании на-
родов и этносов, особенно в критические периоды их истории, религия 
отождествлялась с этнонациональными представлениями и чувствами, 

9  Тamże, s. 64–65.
10  И. Добаев, Северный Кавказ: традиционализм и радикализм в современном исла-

ме, „Мировая экономика и международные отношения” 2001, nr 6, s. 30.
11  З. Левин, Общественная мысль на Востоке, Москва 1999, s. 102.
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влияла на межэтнические отношения, нередко подпитывая этноэгоисти-
ческие и националистические установки представителей определенных 
слоев общества. Вместе с тем, как свидетельствует практика, религия 
в реальной жизни практически никогда не выступает в своем „чистом” 
виде, но всегда в этнонациональной, политизированной, эстетизирован-
ной и других формах. 

В противоположность религии, национализм ставит целью создание 
современного государства и общества. При этом история ислама свиде-
тельствует, что не этнонациональные отношения приспосабливались к 
религиозной системе, напротив, последняя приспосабливалась к ним. 
Примером может служить многовековая история Османской империи, а 
теперь и Турецкой Республики. В течение четырех столетий турецкие 
султаны одновременно были халифами, духовными и светскими лидера-
ми мусульман-суннитов. После крушения империи в начале ХХ в. курс 
был взят на построение государства-нации с опорой на идеологическую 
доктрину тюркизма. Однако уже в последние десятилетия прошлого века 
в Турции наблюдается процесс реисламизации, а исламистская партия 
Эрдогана „Справедливости и развития” с 2002 г. является правящей. 
Вместе с тем, уже в 90-е гг. на парламентском уровне фиксировалось смы-
кание националистов „Партии националистического движения” (ПНД) и 
исламистов. Этот сложный процесс взаимодействия религиозного и на-
ционалистического факторов получил свое оформление в качестве тео-
рии турецкого национально-религиозного синтеза. Уже упоминавшееся 
нами понятие „исламский национализм” сегодня чаще понимается не 
как идеалистическая „исламская нация”, но в качестве того или иного 
националистического движения, действующего на части общеисламс-
кого поля. Например, турки в идеологических концепциях радикальных 
исламистов и этнонационалистов представляются „лучшими из мусуль-
ман”. Активным сторонником распространения идей исламизма и пан-
тюркизма в духе тюркско-исламистского синтеза выступает турецкий 
миллиардер, глава религиозной общины „Нурджулар” („Светлый путь”) 
Мухаммед Фетхуллах Гюлен. 

Превалирование этнического фактора над конфессиональным можно 
также отследить на примере идеологической доктрины афганских тали-
бов, которые, в первую очередь, являются пуштунами со своим обычным 
правом (пуштунвалай), и только затем – мусульманами. Данное обстоя-
тельство позволяет им противостоять другим этническим группам аф-
ганских мусульман – таджикам, узбекам, туркменам и т.д. 

Взаимодействие ислама с нормами обычного права (адат) и традици-
онными обрядами можно обнаружить и у народов Северного Кавказа, 
однако и здесь этническое всегда превалирует над конфессиональным. 
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Иначе говоря, в реальной жизни баланс между национализмом и рели-
гией практически всегда складывался в пользу первого. Особенно это 
заметно в ситуации, когда сталкиваются интересы этнонациональных 
групп одной конфессии. В этом случае религиозно-общинная солидар-
ность уступает этнонациональной. Так было, например, в первой полови-
не 90-х ХХ в. в Дагестане, когда единое духовное управление мусульман 
этой республики было буквально разорвано по этническому признаку на 
духовные управления даргинцев, лакцев, кумыков и т.д. Аналогичные 
тенденции фиксировались и в ходе реализации Доку Умаровым сепара-
тистского проекта „Имарат Кавказ” (2007–2013 гг.). Так, несмотря на то, 
что идеология радикального исламизма, на которой выстраивался поли-
тический проект „Имарат Кавказ”, исключает вопрос этнической прина-
длежности, при назначении глав валайятов неформальный лидер северо-
кавказского подполья придерживался принципа этнической паритетнос-
ти. Согласно ему амиром чеченского валайята не мог быть ингуш или 
осетин, равно как и амиром осетинского валайята не мог стать ингуш. 
Амиром объединённого валайята Кабарды, Балкарии и Карачая также не 
мог стать чеченец или представитель другого этноса. Хотя формально 
идеологи „Имарата Кавказ” демонстрировали ничтожность этнонацио-
нальной идеи в системе отношений „Имарата Кавказ”, в действитель-
ности они следовали административному принципу этнической паритет-
ности в системе иерархического управления кавказскими территориями. 
Точно так же первичные единицы в сети - джамааты (бандгруппы) - были 
объединены в автохтонные ячейки, имеющие ярко выраженный этничес-
кий окрас. Аналогичные принципы в современном террористическом 
подполье на Северном Кавказе практикуются и в настоящее время.

Заключение
Таким образом, как представляется, синтез религиозного и этничес-

кого выступает несомненным фактором, лежащим в основе традицион-
ных форм бытования ислама. Одновременно те, кто ратуют за „чистый” 
ислам, требуют очищения религии от позднейших наслоений, выходя-
щих за рамки „золотого века” (период получения божественных открове-
ний Мухаммедом и деятельности первых четырех „праведных” халифов, 
т.е. 610–661 гг.), на деле выступают сторонниками реарабизации ислама. 
Однако утверждение, что т.н. „чистый ислам” свободен от этнического 
арабского влияния в корне ошибочно. Несмотря на то, что упомянутые 
выше сакральные источники мусульманства составлены на арабском 
языке, который оказал колоссальное влияние на развитие культур мно-
гих не арабских народов, принявших ислам, говорить о доминировании 
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в современном „исламском мире” арабской этничности, культуры, тра-
диций, мировоззрений, думается, было бы неправильным. Тем более что 
многие народы в период великих арабских завоеваний и принятия исла-
ма в культурном отношении находились на более высокой ступени разви-
тия, например – персы, сирийцы, некоторые другие народы. В этой связи 
ставить знак равенства между „чистым” и „арабским” исламом не только 
ошибочно, но и опасно, поскольку стремление к „очищению” религии 
на практике ведет к требованию изменения этноконфессиональной иден-
тичности, появлению религиозных фанатиков, радикалов, религиозно-
политических экстремистов и даже террористов, прикрывающихся „бла-
гими” намерениями по „зачистке” ислама от „греховных нововведений”, 
„ересей”. Такая политическая практика почти всегда ведет к пролитию 
крови, к войнам, чему в современном мире масса примеров.

Вышеизложенное позволяет сделать принципиальный вывод: „чисто-
го ислама”, свободного от влияния этнического фактора, не существует, 
а есть ислам арабизированный (аравийский, неоваххабитский), который 
и представляется в качестве „чистого”, „истинного”. Стремление к его 
привнесению на территорию России, как и в другие страны, — это, по 
сути, попытка подмены местных этнических, культурных и иных иден-
тичностей на арабо-ваххабитские. Такой процесс бесконфликтным в 
принципе быть не может.
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Osobliwości polityzacji islamu 
w Republice Baszkortostanu

Uwagi wstępne

Z apoczątkowana w latach 1985–1991 przez sekretarza generalnego 
Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckie-

go (KPZR) Michaiła Gorbaczowa polityka przyspieszenia, przebudowy 
oraz jawności stworzyła nowe warunki kształtowania polityki wyznaniowej 
w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a po upadku państwa ra-
dzieckiego w Federacji Rosyjskiej. Rada Najwyższa ZSRR 1 października 
1990 roku przyjęła ustawę O wolności sumienia i związkach wyznaniowych, 
na postawie której poszczególne związki religijne uzyskały w pełni legalny 
status. Bezpośrednim skutkiem nowej regulacji prawnej było formalne uzna-
nie przez władze komunistyczne Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i innych 
związków religijnych, które od tego czasu mogły legalnie tworzyć placówki 
edukacyjne dla dzieci i dorosłych oraz swobodnie rozpowszechniać literaturę 
religijną. Władze Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzie-
ckiej 25 października 1990 roku przyjęły ustawę O wolności wyznania, któ-
ra potwierdziła większość przepisów prawa związkowego, dodając jeszcze 
bardziej liberalne rozwiązania w sferze wyznaniowej – np. po raz pierwszy 
w ustawodawstwie radzieckim przewidziano prawo do alternatywnej służby 
wojskowej ze względów religijnych. Konsekwencją politycznej i prawnej 
liberalizacji była aktywizacja społeczeństwa w sferze religijnej, która przez 
znaczną część istnienia państwa radzieckiego w wyniku postępującej polityki 
ateizacji znajdowała się na marginesie społecznym. Kult religijny przestawał 
być zarezerwowany wyłącznie dla sfery prywatnej. W 1988 roku władze ko-
munistyczne zorganizowały ofi cjalne obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijow-
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skiej przez Włodzimierza Wielkiego. W przestrzeni publicznej pojawiły się 
liczne związki wyznaniowe oraz organizacje kulturowo-religijne, w tym sku-
piające wielomilionową w ZSRR społeczność muzułmańską.

Odrodzenie religijne następowało w warunkach upadku państwa komuni-
stycznego, a także kryzysu dotychczasowego modelu funkcjonowania władzy 
komunistycznej. W 1991 roku Federacja Rosyjska przyjęła deklarację niepod-
ległości, a w ramach państwa rosyjskiego rozpoczęła się tzw. parada suweren-
ności podmiotów federacji. Regionalne elity władzy politycznej funkcjonu-
jące przede wszystkim w ramach republik zamieszkałych przez tzw. narody 
tytularne1, wykorzystując mechanizm etnokratyzacji, preferujący dominację 
jednej narodowości w wieloetnicznym systemie władzy, dążyły do uzyskania 
jak największego zakresu niezależności od władz w Moskwie. Kwestia wy-
znaniowa, umiejętnie łączona z hasłami etnokratycznymi, ułatwiała poszcze-
gólnym przywódcom regionalnym mobilizację ludności przeciwko władzom 
federalnym. Stanowiła ważny czynnik legitymizacji ich władzy politycznej. 
Jak zauważa Žan Toščenko, analizując stosunek regionalnych przywódców 
politycznych do islamu: „historia pokazuje, że odnosząc się do religii urzęd-
nicy nie byli prawdziwymi wierzącymi: wśród nich było wielu, którzy do-
stosowywali, naśladowali, fałszowali, wykorzystywali religię do własnych 
egoistycznych celów”2. Podobny pogląd reprezentuje inna rosyjska badaczka 
– Kseniȃ Bagaeva, która odnosząc się do strategii regionalnych przywódców 
zauważa, że: „w tym przypadku religia staje się w rękach pewnych kręgów 
narzędziem do osiągania ich celów”3.

Odrodzenie religijne podobnie jak narodowe, zwłaszcza w początkowej 
fazie kształtowania rosyjskiego systemu politycznego, sprzyjało wewnętrz-
nej konsolidacji lokalnej społeczności przeciwko władzom federalnym. 
Szczególne znaczenie religia odgrywała w podmiotach federacji, w których 
przeważające było inne wyznanie niż prawosławie. Głównie dotyczyło to re-
publik zamieszkałych przez ludność muzułmańską (Adygeja, Baszkortostan, 
Czeczenia, Dagestan, Inguszetia, Kabardo-Bałkaria, Karaczajo-Czerkiesja 
oraz Tatarstan), w których regionalne elity władzy politycznej, w większości 
wywodzące się z dotychczasowej regionalnej nomenklatury partyjnej, dąży-
ły do polityzacji islamu, a więc wykorzystania do budowy swoistej teologii 
polityki. Jak zauważa Andrzej Wierzbicki: „Jednym z głównych czynników 

1  Narodowości, od których nazw utworzono nazwy jednostek terytorialno-narodowoś-
ciowych.

2   Ж.Т. Тощенко, Религиозная идентичность и бюрократия, [w:] М.П. Мчедлов 
(red.), Религия в самосознании народа (религиозный фактор в идентификационных 
процессах), Москва 2008, s. 64–65.

3   К.А. Багаева, Межконфессиональные отношения в контексте государственно-ре-
лигиозного взаимодействия, „Вестник Бурятского государственного университета” 2018, 
t. 4, nr 3, s. 28.
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mobilizacji etnicznej nie-Rosjan była religia, która sprzyjała dyferencjacji et-
nicznej i jednocześnie konsolidacji wewnątrzetnicznej. Tendencje separaty-
styczne były najsilniejsze wśród narodów wyznających islam. Nacjonalizm 
islamski odwoływał się do pamięci historycznej, przywołując dawną świetną 
przeszłość, dokonując jej nowej interpretacji”4.

Przykładem republiki zamieszkałej przez muzułmańską większość, której 
elita władzy politycznej była liderem tzw. parady suwerenności, była Repub-
lika Baszkortostanu. Już 11 września 1990 roku Rada Najwyższa Baszkirskiej 
Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej przyjęła Deklarację 
o suwerenności państwowej Baszkirskiej Socjalistycznej Republiki Radzie-
ckiej. W 1993 roku władze w Ufi e (obecna stolica Baszkortostanu) przyję-
ły Konstytucję Republiki Baszkortostanu, a rok później Federacja Rosyjska 
i Republika Baszkortostanu podpisały dwustronną Umowę o rozgraniczeniu 
przedmiotów zarządzania i wzajemnym przekazywaniu pełnomocnictw mię-
dzy organami władzy państwowej Rosyjskiej Federacji i organami władzy 
państwowej Republiki Baszkortostanu, która zapewniała Ufi e szeroki zakres 
niezależności od federalnego centrum. Tak jak w przypadku innych republik, 
w Baszkortostanie regionalna etnoelita stworzyła podstawy do ukształto-
wania etnokratycznego, mającego cechy trybalnego, opartego na zasadzie 
klientelizmu, systemu władzy politycznej. Odmiennie jednak niż w sąsied-
nim Tatarstanie, regionalna etnoelita mimo zachodzącego w republice na 
początku lat 90 XX. w. odrodzenia religii muzułmańskiej, nie wykorzystała 
skutecznie mechanizmów polityzacji islamu. Islam nie odegrał w życiu po-
litycznym tak istotnego znaczenia jak w przypadku wspomnianej Republiki 
Tatarstanu czy zamieszkałych przez muzułmańską większość republik Kau-
kazu Północnego5. 

Uwarunkowania historyczne
Baszkirzy – inaczej niż Tatarzy – nie mogą się odwołać do tradycji własnej 

państwowości. Prowadząc do końca XVIII w. koczowniczy tryb życia, nie 
wykształcili odrębności etnicznej, funkcjonując w muzułmańskich strukturach 
plemiennych. Początki islamu na obszarze dzisiejszej Republiki Baszkorosta-
nu można wiązać z przyjęciem w 922 roku religii muzułmańskiej przez Buł-
garię Wołżańsko-Kamską, obejmującą obszar zachodniej Baszkirii (Powoł-

4   A. Wierzbicki, Rosja. Etniczność i polityka, seria: „Władza, Elity, Przywództwo”, t. 5, 
Warszawa 2011, s. 154.

5   Szerzej na temat islamizacji życia politycznego w republikach Kaukazu Północnego: 
T. Bodio, Wprowadzenie. Z badań nad religiami, polityką, elitami i bezpieczeństwem na Kauka-
zie Północnym, [w:] T. Bodio (red.), Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo, 
Warszawa 2017, s. 30–39.
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ża). Kolejny etap islamizacji terytorium republiki był konsekwencją ekspansji 
Złotej Ordy i podboju przez nią w 1236 roku Bułgarii Wołżańsko-Kamskiej. 
Za sprawą panującego w latach 1312–1342 chana Uzbeka islam stał się ofi -
cjalną religią państwa Mongołów. Od XVI w. obszar Baszkirii został podpo-
rządkowany przez Carstwo Moskiewskie. Dla Baszkirów wraz z podbojem 
Powołża przez Rosjan religia muzułmańska stała się głównym komponentem 
samoidentyfi kacji i budowy poczucia odrębności od kultury rosyjskiej. Działo 
się to mimo znacznie mniejszej religijności Baszkirów niż blisko spokrewnio-
nych z nimi Tatarów, a także braku wykształcenia się elity religijnej6. Wraz 
z podbojem w 1552 roku Chanatu Kazańskiego przez Iwana Groźnego na 
ziemiach etnicznie baszkirskich zaczęli osiedlać się prześladowani w Kazaniu 
duchowni tatarscy, których obecność wpływała na umocnienie religii muzuł-
mańskiej7. Jednocześnie od XVII w. władze moskiewskie rozpoczęły politykę 
rusyfi kacji ziem baszkirskich. Niezgodnie z prawami nadanymi przez Iwana 
Groźnego, zaczęto budowę rosyjskich przyczółków, fortów, osad i chrześci-
jańskich klasztorów. Konsekwencją polityki represji były liczne powstania 
baszkirskie, w większości mające również podłoże religijne8. Mimo polity-
ki rusyfi kacji (nasilającej się w latach 1731–1788) próby narzucenia religii 
prawosławnej były nieskuteczne. Dla Baszkirów islam pozostawał głównym 
czynnikiem kształtującym normy moralne i religijne. 

Wobec fi aska rusyfi kacji władze rosyjskie zmieniły politykę w stosunku do 
ludności muzułmańskiej, podejmując próbę podporządkowania muzułmań-
skich struktur religijnych i uspokojenia niepokojów na Powołżu. W 1788 roku 
caryca Katarzyna II powołała w Ufi e Orenburski Zarząd Duchowny na czele 
z muftim, który miał pełnić funkcję duchowego przywódcy wszystkich mu-
zułmanów zamieszkujących Imperium Rosyjskie. Ofi cjalnie miało to świad-
czyć o  tolerancji religijnej Petersburga. Powołanie w Ufi e nowej instytucji 
religijnej zaostrzyło antagonizm między Baszkirami oraz dominującymi w ro-
syjskim ruchu muzułmańskim Tatarami, którzy zdaniem carycy Katarzyny II 
byli bardziej lojalni wobec władzy. Z tego powodu do połowy XIX w. stano-
wisko muftiego nie zajmował żaden Baszkir. 

Konsekwencją wybuchu w Rosji rewolucji lutowej, a następnie październi-
kowej była dezintegracja struktur władzy politycznej, a w jej wyniku ożywienie 
muzułmańskich ruchów ludności Powołża. Proces ten następował w ramach sil-

6  Zob.: Р. Лункин, С. Филатов, Ислам в Башкортостане: мусульманские организа-
ции и власть, „Научно-аналитический вестник ИЕ РАН” 2018, nr 1, s. 243.

7  Zob.: С. Филатов, Республика Башкортостан. Особенности исторического разви-
тия религии, [w:] С. Филатов (red.), Религиозно-общественная жизнь российских регио-
нов, t. 1, Москва 2014, s. 225.

8   Kolejne powstania były w 1645 r., w latach 1662–1664, 1681–1684, 1704–1711 
(ofi cjalnie porozumienie zawarto dopiero w 1725 r.), 1735–1740, 1755–1756 oraz 1773–1775 
(powstanie Jemieliana Pugaczowa). 
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nej rywalizacji między działaczami baszkirskimi (na czele z Zaki Validovem9) 
oraz Tatarami. Ci drudzy forsowali ideę utworzenia państwa Idel-Ural obejmu-
jącego zamieszkałe przez muzułman ziemie między Wołgą i Uralem, w tym 
obecną Baszkirię. Bolszewicy w trakcie wojny domowej podchodzili do kwestii 
odrodzenia narodowego w sposób taktyczny, usiłując zjednać sobie przywód-
ców ruchów muzułmańskich, głównie najbardziej licznej wspólnoty tatarskiej. 
W marcu 1918 roku z inicjatywy Włodzimirza Lenina oraz tatarskiego komu-
nisty M. Wahitova utworzono Tatarsko-Baszkirską Socjalistyczną Republi-
kę Radziecką (TBSRR), która wbrew postulatom przywódców baszkirskich 
obejmowała ich ziemie etniczne. Republika została rozwiązana wraz z wkro-
czeniem w sierpniu 1918 roku do Kazania korpusu czechosłowackiego. Bol-
szewicy po ponownym zajęciu Powołża pod koniec 1918 roku odstąpili od 
pomysłu powołania wspólnego tatarsko-baszkirskiego organizmu polityczne-
go. W marcu 1919 roku Ludowy Komisariat do Spraw Narodowości przesą-
dził o powołaniu Baszkirskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Ra-
dzieckiej (BASRR)10 – pierwszej istotnej baszkirskiej samodzielnej struktury 
państwowej.

Powstanie niezależnych organizacji państwowych Tatarów i Baszkirów 
nie zakończyło rywalizacji tatarsko-baszkirskiej w obszarze religijnym. 
W 1921 roku odbył się kurułtaj duchowieństwa baszkirskiego, który powołał 
do życia Duchowny Zarząd Muzułmanów Małej Baszkirii z siedzibą w Ster-
litamaku. Jednocześnie Tatarzy kontynuując tradycje Orenburskiego Zarządu 
Duchownego w Ufi e, dążyli do utworzenia uniwersalnej organizacji religij-
nej skupiającej wszystkich muzułmanów Rosji z wyłączeniem Kaukazu. We 
wrześniu 1920 roku w Ufi e powołano do życia Centralny Zarząd Duchowny 
Muzułmanów Wewnętrznej Rosji i Syberii11, przekształcony następnie w Du-
chowny Zarząd Muzułmanów Europejskiej Części Rosji i Syberii. Po włą-
czeniu w 1922 roku Ufy do Baszkortostanu na jego obszarze funkcjonowały 
dwie rywalizujące organizacje muzułmańskie: Centralny Zarząd Duchowny 
Muzułman Rosji Wewnętrznej i Syberii, kierowany przez Tatarów, oraz Du-
chowny Zarząd Muzułmanów Małej Baszkirii, w 1924 roku przemianowany 
na Centralny Zarząd Duchowny Muzułmanów Autonomicznej Baszkirskiej 
SRR, zarządzany przez Baszkirów i obejmujący swoim funkcjonowaniem 
terytorium Baszkirii.

9  Zaki Validov (1890–1970) – przywódca baszkirski.
10  Komitet Centralny Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) 13 grudnia 1919 r. 

ostatecznie uchylił decyzję o powołaniu Tatarsko-Baszkirskiej Socjalistycznej Republiki Ra-
dzieckiej. Z kolei 27 maja 1920 roku władze radzieckie wydały decyzję o utworzeniu Tatarskiej 
Socjalistycznej Autonomicznej Republiki Radzieckiej (TSARR), wchodzącej w skład Rosyj-
skiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (RFSRR).

11  А. Юнусова, К истории Духовного управления мусульман Республики Башкортос-
тан, „Мир Ислама” 1999, nr 1/2, s. 160.
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Rywalizacji między Baszkirami i Tatarami sprzyjał skład etniczny re-
publiki. Baszkirzy będący narodem tytularnym republiki, stanowili naj-
większą pod względem liczby grupę etniczną tylko na początku funkcjono-
wania BASRR. Zgodnie z danymi spisu powszechnego przeprowadzonego 
w 1926 roku stanowili 23,48% ludności republiki (625 845 osób), podczas 
gdy Tatarzy (uwzględniając wszystkie tatarskie grupy etniczne – Miszarów 
i Kriaszenów) 23,30% (621 158 osób). Najliczniej reprezentowaną narodo-
wością byli Rosjanie (39,95% – 1 281 347 osób)12. Skomplikowany skład et-
niczny, będący konsekwencją włączenia w skład BASRR terytoriów etnicz-
nie tatarskich, nie sprzyjał konsolidacji muzułmańskiej wspólnoty religijnej. 
Dodatkowo antagonizmom sprzyjały różnice między postrzeganiem islamu 
przez społeczność tatarską i baszkirską. Baszkirzy w porównaniu do Tata-
rów charakteryzowali się mniejszą religijnością: mniej częstym aktywnym 
uczestnictwem w praktykach religijnych, a także nie tak dogmatycznym 
podejściem do zasad i ograniczeń wynikających z islamu. W baszkirskiej 
wspólnocie religijnej znacznie bardziej niż w tatarskiej do chwili obecnej 
zachowały się pogańskie pozostałości, w szczególności tengryzmu – religii 
stepowych nomadów13.

Funkcjonowanie dwóch muzułmańskich centrów w Baszkirii, które ry-
walizowały o władzę nad wiernymi, negatywnie wpływało na ugruntowania 
wiary muzułmańskiej, co wykorzystywały władze w Moskwie. W 1936 roku 
aresztowano kluczowych działaczy obu organizacji, a dwa lata później 
w większości ich zgładzono. Ostatecznie Centralny Zarząd Duchowny Mu-
zułmanów Autonomicznej Baszkirskiej SRR został w 1936 roku rozwiązany. 
Z kolei Centralny Zarząd Duchowny Muzułmanów Rosji Wewnętrznej i Sy-
berii został w 1948 roku przekształcony w Centralny Zarząd Duchowny Mu-
zułmanów Europejskiej Części ZSRR i Syberii, który mimo licznych represji 
formalnie przetrwał przez cały okres ZSRR. Koncesjonowana przez władze 
komunistyczne organizacja umożliwiała kontrolowanie muzułmańskiego ży-
cia religijnego w ZSRR. Władze w Moskwie i Ufi e uzyskały pełny wpływ 
na dobór duchowieństwa muzułmańskiego. Popierano duchownych lojalnych 
wobec władzy komunistycznej, wspierających komunistyczne przeobrażenia 
w społeczeństwie. Efektem tego typu działań było to, że muzułmańscy dzia-
łacze religijni byli traktowani przez większość baszkirskiego społeczeństwa 
jako religijni uzurpatorzy, a nie przywódcy duchowi14. 

12  Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по 
регионам России, http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_39.php?reg=61 [dostęp: 
6.03.2021].

13  Zob.: С. Филатов, Республика Башкортостан…, dz. cyt., s. 255. Szerzej na temat 
tengryzmu: M. Pedracki, Tengryzm – dawna religia ludów Wielkiego Stepu, „Rocznik Tatarów 
Polskich” 2017, seria 2, tom IV, s. 29–52.

14  А. Юнусова, Ислам в Башкортостане, Уфа 1999, s. 281.
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Mimo tolerowania organizacji muzułmańskiej przez cały okres ZSRR 
islam, podobnie jak inne religie, był aktywnie zwalczany przez władze ko-
munistyczne. Stopniowo zamykano meczety, przekształcając je na budynki 
użyteczności publicznej. Do 1944 roku przetrwało ich zaledwie 1215. W pań-
stwowej propagandzie islam powszechnie przedstawiono jako religię po-
wiązaną z zacofaniem i przesądami. Modernizacja społeczeństwa miała do-
prowadzić do całkowitego wyeliminowania religii. Zamknięto sądy i szkoły 
religijne. Po ataku Niemiec na ZSRR polityka antyreligijna uległa czaso-
wemu osłabieniu. Władze w Moskwie w obliczu zagrożenia niemieckiego 
zostały zmuszone do odstąpienia od najbardziej intensywnych działań wy-
mierzonych w baszkirską wspólnotę muzułmańską. Początek lat 50. XX w. 
przyniósł jednak kolejny etap ateizacji, w tym zwalczania religii muzułmań-
skiej16. Jego przejawem było ponowne zamykanie meczetów. Ograniczało to 
możliwość sprawowania kultu religijnego, który stał się półlegalny. Zgodnie 
z badaniami przeprowadzonymi w 1975 roku aż 84% Baszkirów i Tatarów 
zamieszkujących republikę deklarowało, że są ateistami17. Wzmożenie po-
lityki antyislamskiej nastąpiło w latach 70. XX w., co było związane z is-
lamskimi rewolucjami w Libii oraz Iranie, a także przede wszystkim z in-
terwencją Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Afganistanie 
(1979–1989), w trakcie której głównym przeciwnikiem Moskwy byli islam-
scy mudżahedini. Muzułmanie zamieszkujący ZSRR stali się w tym czasie 
ofi arą komunistycznej propagandy, a możliwość uprawiana przez nich prak-
tyk religijnych była utrudniona. We wrześniu 1981 roku sekretariat Komi-
tetu Centralnego KPZR przyjął postanowienie O umocnieniu ateistycznej 
edukacji, w którym wskazano, że religia stanowi naturalne środowisko dla 
ideologicznej dywersji imperializmu i reakcji. Efektem radzieckiego mo-
delu funkcjonowania państwa była postępująca sekularyzacja społeczeń-
stwa baszkirskiego, co doprowadziło do zaniku pod koniec funkcjonowa-
nia ZSRR religijności (identyfi kacji z islamem oraz praktykowania tradycji 
muzułmańskich)18. 

15  Zob.: С. Филатов, Республика Башкортостан…, dz. cyt., s. 227.
16  Od początku lat 50. XX w. w ZSRR zaczęto tworzyć instytucje naukowo-badawcze 

prowadzące badania w obszarze tzw. naukowego ateizmu. W 1964 r. powołano do życia Insty-
tut Naukowego Ateizmu Akademii Nauk ZSRR przy Komitecie Centralnym Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego (oddziały instytutu funkcjonowały w Wilnie, Kijowie i Taszkien-
cie). Szerzej na ten temat: А. Юнусова, Ислам…, dz. cyt., s. 9–11.

17  Г.  Фаизов, Ислам и государство: единство, противоборство, конвергенция, Уфа 
2010, s. 106.

18  А.  Юнусова, Ислам…, dz. cyt., s. 5; А. Вердин, Ю. Юсупов, Мусульманские общины 
Башкортостана на фоне этнополитических процессов, „Проблемы востоковедения” 
2019, nr 1(83), s. 17.
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Instytucjonalizacja wspólnot muzułmańskich 
w Republice Baszkortostanu

Wpływ na przebieg odrodzenia islamu w republice odcisnęły antagoni-
zmy między społecznościami baszkirską i tatarską. Nie ograniczały się one 
wyłącznie do sfery religijnej. Główną osią sporu elity władzy politycznej 
Baszkirii i Tatarstanu był status prawny języka baszkirskiego w Republice 
Baszkortostanu. Kazań (tatarska stolica) w ofi cjalnych relacjach z Ufą dążył 
do tego, aby język tatarski stał się kolejnym językiem urzędowym republiki 
(obecnie status ten mają języki baszkirski i rosyjski), a także językiem, w któ-
rym można zdobywać wykształcenie w szkołach, w tym również w ramach 
szkolnictwa wyższego. Władze baszkirskie obawiały się, że dopuszczenie ję-
zyka tatarskiego do ofi cjalnego obiegu byłoby istotnym zagrożeniem dla bli-
sko spokrewnionego języka baszkirskiego, mającego dużo mniejsze tradycje 
literackie (m.in. mniejszy zasób słów, brak powszechnego posługiwania się 
językiem baszkirskim w przestrzeni publicznej, głównie w miastach). Wyda-
rzeniem, które zaogniło spór między Ufą i Kazaniem, był ogólnorosyjski spis 
powszechny przeprowadzony w 2002 roku, w trakcie którego władze baszkir-
skie tak manipulowały wynikami, aby udowodnić, że liczba Baszkirów w re-
publice przekracza liczbę Tatarów19.

Mozaika etniczna i wyznaniowa Republiki Baszkortostanu istotnie kom-
plikowała sytuację religijną na poziomie regionalnym. Dlatego też przebieg 
odrodzenia islamu w republice charakteryzował się – na tle innych zamieszka-
łych przez większość muzułmańską podmiotów Federacji Rosyjskiej – okre-
ślonymi osobliwościami. Negatywny wpływ na instytucjonalizację wspólnot 
religijnych miały ugruntowane w okresie ZSRR, w szczególności w latach 20. 
i 30. XX w., baszkirsko-tatarskie antagonizmy dotyczące sfery kulturowej, 
w tym religii muzułmańskiej. Pamięć o sporach między utożsamianymi z Ta-
tarami i Baszkirami organizacjami wyznaniowymi nie ułatwiała konsolidacji 
ruchu muzułmańskiego w republice. Podziały w patrzeniu na islam, ognisku-
jące się głównie wokół kwestii etnicznych, wpływały na instytucjonalizację 
organizacji muzułmańskich w republice. 

Antagonizmom narodowościowym sprzyjała struktura demografi czna. 
Zgodnie z danymi spisu powszechnego przeprowadzonego w 1989 roku, 
a więc tuż przed rozpadem ZSRR, w liczącej blisko 4 mln ludności Basz-
kirskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republice Radzieckiej Baszkirzy sta-
nowili dopiero trzecią pod względem liczby (863 808 osób – 21,91% ogółu 
mieszkańców) narodowość republiki, mniej liczną niż również wyznający 

19  Szerzej na ten temat: Н. Мухарямов, Ислам в Поволжье: политизация. Несостояв-
шаяся или отложенная?, [w:] К. Мацузато (red.), Ислам от Каспия до Урала: макрореги-
ональный подход, Москва 2007, s. 26.
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w większości islam Tatarzy (1 120 702 osób – 28,42%). Najliczniejszą naro-
dowość stanowili Rosjanie (1 548 291 osób – 39,27% ogółu mieszkańców)20. 
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat struktura etniczna republiki nie 
uległa radykalnym zmianom. Zgodnie z danymi ostatniego ogólnorosyjskiego 
spisu powszechnego, który został przeprowadzony w 2010 roku, Baszkirzy 
pod względem liczby mieszkańców republiki (1 172 287 osób – 28,8%) zaj-
mowali drugie miejsce po Rosjanach (1 432 906 osób – 35,1%), wyprzedzając 
Tatarów zaledwie o kilka punktów procentowych (1 009 295 osób – 24,8%)21. 
Łącznie muzułmanie stanowili ponad połowę ogółu mieszkańców republiki. 

Znaczny wpływ na instytucjonalizację wspólnot muzułmańskich w Re-
publice Baszkortostanu ma stosunek ludności republiki do islamu. Aktywne 
uczestnictwo w kulcie religijnym w porównaniu z innymi podmiotami Fede-
racji Rosyjskiej, głównie Kaukazu Północnego, jest na dużo niższym pozio-
mie. Zgodnie z badaniami opinii społecznej przeprowadzonymi w 2011 roku 
znaczna większość Baszkirów (92,4% badanych) i Tatarów (86,7% badanych) 
zamieszkujących republikę określała siebie jako muzułmanie22. Ale wśród 
ankietowanych przedstawicieli społeczności baszkirskiej odsetek osób de-
klarujących się jako muzułmanie i starających się jednocześnie przestrzegać 
religijnych zwyczajów i rytuałów wyniósł zaledwie 32%, a osób uznających 
wiarę muzułmańską, ale nieprzestrzegających rytuałów religijnych wyniósł 
aż 58%23. Obrazowo scharakteryzował podejście baszkirskich muzułmanów 
do islamu Ildar Malahov, rektor Instytutu Islamskiego im. V.I. Mar’âm Sulta-
novej (głównej medresy – teologicznej szkoły muzułmańskiej – Duchownego 
Zarządu Muzułmanów Republiki Baszkorostanu – DZMRB) w Ufi e, który 
w 1999 roku tak opisywał sytuację religijną w republice: „meczety nie są do 
połowy puste, ale praktycznie zupełnie puste; wśród społeczności muzułmań-
skiej nie wykształciła się inteligencja, a po naukę w medresach idą ci, którzy 
nigdzie indziej się nie dostali”24. 

Religijność Baszkirów ze względu na radziecką spuściznę charakteryzuje 
się dużą powierzchownością – ma charakter deklaratywny, nie przekłada się 
w większości na aktywne uczestnictwo w życiu religijnym wspólnoty. W tym 
przypadku islam można postrzegać jako element tradycji określającej spo-

20  Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по 
регионам России, http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php?reg=56 [dostęp: 
6.03.2021].

21  Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в отношении демографических 
и социально-экономических характеристик отдельных национальностей, http://www.gks.
ru/free_doc/new_site/ perepis2010/croc/results2.html [dostęp: 6.03.2021].

22  Zob.: Л.А. Ямаева, Особенности религиозной культуры современных башкир-
мусульман, „Проблемы востоковедения” 2015, nr 2(68), s. 28.

23  Tamże, s. 28.
24  Zob.: С. Филатов, Республика Башкортостан…, dz. cyt., s. 259.
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sób życia (relacje i zachowanie) jednostki na poziomie rodziny i społeczno-
ści lokalnej. Świadomość przynależności do wspólnoty muzułmańskiej nie 
przekłada się na rygorystyczne przestrzeganie zasad szariatu. Formy religijne 
opierają się na tradycji ludowej i nie są podbudowane rzetelną wiedzą te-
ologiczną. Tendencji tej sprzyja fakt, że islam dominuje przede wszystkim 
na wsi. Zgodnie z wynikami badania opinii społecznej w 2016 roku spośród 
osób deklarujących się jako wierzący 64,7% ankietowych obywateli republiki 
twierdziło, że są muzułmanami, w tym 62% mieszkańców miast oraz 72% 
mieszkańców wsi25. Dodatkowo ważną barierą dla islamizacji Baszkirów jest 
niewielka liczba przedstawicieli ich własnych etnoelit religijnych. Wspólno-
ty religijne zdominowane przez tatarskich duchownych nie są więc atrakcyj-
ne dla Baszkirów26. Dlatego też baszkirski islam ma wiele cech wspólnych 
z islamem narodów Azji Centralnej o silnych tradycjach koczowniczych 
(Kazachów, Kirgizów i Turkmenów)27. Niezależnie od tego wyznanie mu-
zułmańskie pełni ważną rolę dla etnicznej samoidentyfi kacji społeczności 
baszkirskiej – indywidualnej i grupowej. Z drugiej strony hasła religijne nie 
mogą być traktowane jako skuteczny czynnik mobilizacyjny, umożliwiający 
budowę szerokiego kapitału społecznego. 

Od początku lat 90. XX w. regionalne władze baszkirskie realizując politykę 
Moskwy, zaczęły liberalizować politykę religijną w republice. Jej przejawem 
był zwrot w październiku 1990 roku Centralnemu Zarządowi Duchownemu 
Muzułmanów Europejskiej Części ZSRR i Syberii skonfi skowanego w latach 
40. XX w. budynku stanowiącego siedzibę organizacji, a także jednego z me-
czetów w Ufi e. Władze regionu 21 czerwca 1991 roku przyjęły ustawę O wol-
ności wyznania i religijnych organizacjach w Baszkirskiej SRR28, na mocy 
której powołano Radę do spraw religii przy Radzie Ministrów Baszkirskiej 
SRR. Głównym zadaniem nowego organu było zapewnienie współpracy mię-
dzy organami władzy państwowej i organizacjami religijnymi, a także gwa-
rantowanie praw obywateli do wolności wyznania. Powstały więc formalno-
prawne podstawy do instytucjonalnego odrodzenia wspólnoty muzułmańskiej 
w republice. Nowe federalne i republikańskie ustawodawstwo sankcjonujące 
wolność wyznania pozytywnie wpływało na odrodzenie instytucji religijnych. 
Z drugiej jednak strony związki wyznaniowe zostały w dużym stopniu uza-

25  Zob.: Р. Мухамадеева, Религиозные организации Республики Башкортостан: ди-
намика численности (по данным Минюста России), „Известия Уфимского Научного 
Центра РАН” 2020, nr 4, s. 104.

26  Zob.: А.  Бердин, Тенденции и проблемы развития современной уммы Башкор-
тостана: фактор салафизма, „Социум и власть” 2016, nr 3(59), s. 41.

27  Szerzej na ten temat: K. Strachota (red.), Islam na obszarze postradzieckim, „Prace 
OSW” 2003, nr 7, s. 8–9.

28  Закон Башкирской ССР от 20 июня 1991 г. ВС-6/19 „О свободе совести и религи-
озных организациях в Башкирской ССР”.
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leżnione od władz, które decydowały o fi nansowym wsparciu, bez czego żad-
na organizacja nie mogłaby samodzielnie funkcjonować. Do decyzji władz 
w Ufi e należały m.in. zwrot skonfi skowanych przez bolszewików budynków 
kultu religijnego, wsparcie fi nansowe dla nowych świątyń, instytucji kultural-
nych oraz edukacyjnych. W wyniku tego procesu z początkiem lat 90 XX w. 
w republice zaczęły powstawać nowe średnie i wyższe szkoły muzułmańskie, 
a liczba meczetów tylko do 1995 roku wzrosła z 14 do 31029. Zgodnie z dany-
mi ze stycznia 2021 roku liczba meczetów wynosi już 1089, a liczba budyn-
ków zaadaptowanych na meczety 17930.

Wraz z upadkiem ZSRR funkcjonujący w Ufi e Centralny Zarząd Du-
chowny Muzułmanów Europejskiej Części ZSRR i Syberii zmienił nazwę 
na Centralny Zarząd Duchowny Muzułmanów Rosji i Państw Europejskich 
WNP, a w 2000 roku na Centralny Duchowny Zarząd Muzułmanów Rosji 
(CDZMR). Od 1980 roku na jego czele stoi Talgat Tadžuddin, Tatar, posługu-
jący się tytułem najwyższego muftiego Rosji. Od początku stawiał sobie za 
cel reprezentowanie całej ludności muzułmańskiej europejskiej części WNP, 
z wyłączeniem Kaukazu. 

Już we wczesnych latach 90. XX w. przywództwo Tadžuddina zaczęło być 
kwestionowane przez młodych imamów. W sierpniu 1992 roku z organizacji 
Tadžuddina wydzielił się Duchowny Zarząd Muzułmanów Republiki Baszko-
rostanu (DZM RB), nawiązujący do tradycji Centralnego Zarządu Duchow-
nego Muzułmanów Baszkirskiej Autonomicznej SRR. Na jego czele stanął 
Nurmuhammed Nigmatullin. Zwierzchność nowej organizacji uznała więk-
szość baszkirskich wspólnot religijnych oraz nieliczne wspólnoty tatarskie 
znajdujące się w granicach republiki31. Powstanie związku religijnego utoż-
samianego z baszkirską wspólnotą muzułmańską nie było inspirowane przez 
władze republiki, co było częstą praktyką w innych podmiotach Federacji 
Rosyjskiej. Rozłam był konsekwencją rozczarowania młodych duchownych 
reformatorską (umiarkowaną) i promoskiewską polityką Tadžuddina, a także 
– ich zdaniem – uchybieniami w jego życiu osobistym (przeciwnicy zarzucali 
mu m.in. nadużywanie alkoholu i zażywanie narkotyków)32. 

Różnice między obydwoma związkami religijnymi ujawniają się na dwu 
głównych płaszczyznach. CDZMR w większym stopniu jest utożsamiany 

29  Zob.: С. Филатов, Республика Башкортостан…, dz. cyt., s. 255.
30  Tylko w 2020 r. oddano do użytku 15 meczetów, a w fazie budowy znajdowało się 

kolejne 154. Zob.: Информация о религиозной ситуации и государственно-конфесси-
ональным отношениям на территории Республики Башкортостан на 01.01.2021 г., 
https://glavarb.ru/ [dostęp: 23.01.2021].

31  А.В. Сызранов, Раскол духовного управления мусульман Европейской части СССР 
и Сибири (ДУМЕС) и образование региональных муфтиятов в постсоветской России, 
„Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН” 2013, nr 4, s. 13.

32  Zob.: С. Филатов, Республика Башкортостан…, dz. cyt., s. 255.
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jako organizacja polietniczna, w Baszkorostanie reprezentująca głównie spo-
łeczność tatarską. DZM RB starał się kształtować wizerunek organizacji jako 
etnicznie baszkirskiej. Dotychczas stanowisko głównego muftiego w organi-
zacji zajmował zawsze przedstawiciel wspólnoty baszkirskiej. Baszkirem był 
Nigmatullin, długoletni mufti DZM RB. Do baszkirskiej wspólnoty etnicznej 
należy również obecny mufti DZM RB Ajnur Birgalin. Etnizację obu związ-
ków religijnych potwierdza wyraźny podział geografi cznego poparcia dla obu 
organizacji. W 1995 roku zwierzchnictwo DZM RB uznawało 139 wspól-
not, głównie znajdujących się na południu i wschodzie republiki, w regionach 
zamieszkałych w większości przez etniczną wspólnotę baszkirską, a władzę 
organizacji Tadžuddina uznawało 139 wspólnot, głównie w zamieszkałych 
przez Tatarów rejonach północnych i północno-zachodnich33. Według danych 
na styczeń 2021 rok liczba wspólnot religijnych podporządkowanych DZM RB 
wzrosła do 783 (688 ofi cjalnie zarejestrowanych i 95 niezarejestrowanych), 
a uznających podległość CDZMR wyniosła 664 (554 ofi cjalnie zarejestrowa-
nych i 110 niezarejestrowanych)34.

Niezależnie jednak od powyższego, większość muzułmańskiego ducho-
wieństwa w obu organizacjach stanowią etniczni Tatarzy: według danych 
z 2014 roku w CDZMR było ich około 90%, a w DZM RB około 70%35. Niski 
odsetek duchowieństwa baszkirskiego zarówno ma podłoże historyczne (tra-
dycyjny brak etnoelit religijnych w okresie przedrewolucyjnym i w czasach 
radzieckich), jak też wynika z aktualnych problemów, które są udziałem mu-
zułmańskich organizacji religijnych w republice. Kanały rekrutacji młodych 
baszkirskich działaczy religijnych są znacznie ograniczone. Obecnie w ca-
łej republice funkcjonują zaledwie trzy medresy kształcące muzułmańskich 
duchownych. W sąsiadującym Tatarstanie jest ich cztery razy więcej. Dla 
młodzieży kończącej szkołę średnią w republice edukacja muzułmańska nie 
jest atrakcyjna, podobnie jak możliwość kariery w instytucjach religijnych 
– pełnienie funkcji imama nie wiąże się bowiem z dodatkowym wynagro-
dzeniem. Wobec tego w 2019 roku średni wiek imamów DZM RB wyniósł 
aż 66 lat, a tylko w jednym meczecie w Ufi e obrzędy religijne są odprawiane 
w języku baszkirskim (w pozostałych modły odprawiane są w języku rosyj-
skim, a w niektórych meczetach nawet w języku tatarskim), podczas gdy 
w Tatarstanie język tatarski jest powszechnie używany w meczetach36. Efek-

33  А. Юнусова, Ислам…, dz. cyt. s. 255–268
34  Zob. Информация о религиозной…, dz. cyt. Ponadto poza Baszkortostanem zwierzch-

niość Centralnego Duchownego Zarządu Muzułmanów Rosji uznaje 25 regionalnych muftia-
tów oraz 1500 wspólnot religijnych. 

35  Zob. С. Филатов, Республика Башкортостан…, dz. cyt., s. 257.
36  Zob.: И.о. главы ДУМ Башкирии Айнур Биргалин: „Говорят, я молодой и злой”, 

https://mkset.ru/interview/13-05-2019/i-o-glavy-dum-bashkirii-aynur-birgalin-govoryat-ya-
molodoy-i-zloy [dostęp: 12.01.2021].
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tem powyższego jest niska baszkirska etnizacja organizacji muzułmańskich 
republiki. 

Drugą osią sporu obu związków wyznaniowych jest stosunek do tradycyj-
nego islamu oraz innych religii, w szczególności do rosyjskiego prawosła-
wia. CDZMR reprezentuje ekumeniczne podejście do innych religii. Zdaniem 
Tadžuddina szariat nie powinien być postrzegany jako norma prawa, a jedynie 
jako wewnętrzne prawo muzułmanina: „szariat powinien być w sercu37”. Mufti 
CDZMR wielokrotnie ofi cjalnie podkreślał korzyści dla muzułmanów z wie-
lowiekowego współistnienia z kulturą rosyjską, które pozwoliły im podążyć 
odrębną i dzięki temu właściwą drogą, inaczej niż w przypadku Iranu czy 
Arabii Saudyjskiej. Wielokrotnie opowiadał się również za bliską współpracą 
z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. W 2015 roku podczas obrad Świa-
towego Rosyjskiego Soboru Narodowego, organizowanych przez rosyjską 
cerkiew, stwierdził m.in.: „kiedy jesteśmy razem, to jest kalifat, a ten kalifat 
nazywa się Święta Ruś”38. W 2016 roku w Ufi e zauważył, że: „islam i chrześ-
cijaństwo to jedno […], rosyjscy muzułmanie i chrześcijanie nie powinni być 
rozdzielani, ponieważ dzielą tę samą wiarę, ojczyznę i przeznaczenie39. We-
zwał także do wspólnego stawienia czoła świeckim wyzwaniom obecnego 
świata. Dla znacznej części baszkirskich muzułmanów, opowiadających się 
za budową kulturowej niezależności od Moskwy, tego typu hasła nie były do 
zaakceptowania.

DZM RB przyjmuje bardziej radykalne podejście do islamu i polityki. 
W szczególności na początku lat 90. XX w. dla duchownych organizacji 
wzorcem rozwoju islamu były państwa Bliskiego Wschodu, głównie Arabia 
Saudyjska, z którymi utrzymywano bliskie kontakty. Ich efektem było m.in. 
zaproszenie w połowie lat 90. XX w. do republiki kilkudziesięciu muzułmań-
skich misjonarzy z Bliskiego Wschodu, co budziło protesty nawet społecz-
ności baszkirskiej i wiązało się z pojawieniem się zarzutów wobec DZM RB 
o wspieranie radykalnego salafi zmu. O związki z salafi zmem wielokrotnie był 
posądzany obecny główny mufti DZM RB Ajnur Birgalin. Najbardziej poważ-
ne zarzuty w stosunku do niego zostały sformułowane w marcu 2021 roku, 
kiedy to 9 imamów zwróciło się do Władimira Putina i regionalnej prokura-
tury z prośbą o wyjaśnienie poczynań muftiego oraz jego współpracowników 
w DZM RB. W ich opinii Birgalin realizuje ideologię salafi zmu („wahabizmu”), 
prowadzi wojnę informacyjną przeciwko tradycyjnej religii muzułmańskiej, 
a także działalność kaznodziejską, zwłaszcza wśród młodzieży, opartą na fał-

37  Zob.: С. Филатов, Республика Башкортостан…, dz. cyt., s. 255.
38  Zob.: Таджуддин: Наш Халифат – „Святая Русь” https://golosislama.com/news.

php?id=28306 [dostęp: 2.01.2021].
39  Zob.: Таджутдин: „Одна вера у христиан и мусульман”, https://golosislama.com/

news.php?id=29169 [dostęp: 2.01.2021].
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szywych wartościach religijno-duchowych i kulturalno-rodzinnych40. Zarzuty 
sformułowane wobec głównego muftiego DZM RB częściowo związane są 
z kwestionowaniem jego przywództwa w organizacji. Od kilku lat w orga-
nizacji trwa konfl ikt między dwoma głównymi grupami: frakcją skupiającą 
starszych duchownych, opowiadających się za dotychczasowym modelem 
funkcjonowania związku, oraz frakcją młodych działaczy, opowiadających 
się za reformą organizacji i odmłodzeniem przywództwa związku religijnego. 
Starsi działacze muzułmańscy, w szczególności sprawujący posługę w obsza-
rach wiejskich, nie mogą się pogodzić z wyborem stosunkowo młodej osoby 
(Birgalin w chwili objęcia stanowiska w 2019 roku miał 29 lat) na najwyższe 
stanowisko w związku wyznaniowym. 

W Republice Baszkortostanu – inaczej niż w sąsiadującym Tatarstanie czy 
republikach Kaukazu Północnego – świeckie organizacje nacjonalistyczne 
odwołujące się ideologii muzułmańskiej nie odegrały większej roli w życiu 
politycznym republiki. W 1989 roku powstała najważniejsza spośród tego 
typu organizacja Baszkirskie Centrum Narodowe Ural, na czele której sta-
nął baszkirski działacz społeczny (turkolog, językoznawca, poeta i publi-
cysta, współtwórca ofi cjalnego hymnu republiki) Rašit Šakurov. Głównym 
celem organizacji jest ożywienie, zachowanie oraz rozwój kultury i języka 
Baszkirów, a także aktywizacja społeczności baszkirskiej do udziału w życiu 
społecznym i politycznym republiki. Od początku władze organizacji utożsa-
miały odrodzenie narodowe Baszkirów z odrodzeniem islamskim. To właśnie 
z inicjatywy tej organizacji w 1994 roku na język baszkirski przetłumaczono 
Koran i wydano liczne publikacje religijne41. W sporze między Centralnym 
Duchownym Zarządem Muzułmanów Rosji” i Duchownym Zarządem Mu-
zułmanów Republiki Baszkortostanu władze organizacji opowiadały się za 
DZM RB ze względu na jej republikański i narodowy charakter oraz nieza-
leżność od władz w Moskwie. Organizacja nie miała jednak nigdy charakteru 
masowego, skupia przede wszystkim przedstawicieli baszkirskiej inteligencji. 
Do połowy lat 90. XX w. otwarcie popierała działania pierwszego prezydenta 
Republiki Baszkortostanu Murtazę Rahimova, w zamian uzyskując wspar-
cie ze strony regionalnej elity władzy politycznej – np. w formie stanowisk 
dla przedstawicieli organizacji w regionalnych strukturach administracji. 
W drugiej połowie lat 90. XX utraciła jednak wsparcie prezydenta Rahimova 
i w wyniku tego sytuuje się na marginesie życia politycznego republiki. Jej 
władze starają się podejmować aktywne działania mające na celu aktywizację 
społeczności baszkirskiej, lecz bezskutecznie – np. w jednej z ostatnich pikiet 

40  Zob.: „Отношения к ваххабизму не имел и не имею”: муфтий Башкирии высказал-
ся по поводу обвинений, https://proufu.ru/news/society/102785-aynur_birgalin_vakhkhabizm 
[dostęp: 22.01.2021].

41  Zob.: С. Филатов, Республика Башкортостан…, dz. cyt., s. 257.
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zorganizowanych w marcu 2020 roku przeciwko poprawkom do ustawy za-
sadniczej zaproponowanym przez prezydenta Putina wzięło udział zaledwie 
kilka osób42.

Na marginesie ofi cjalnego życia religijnego w Republice Baszkorostanu 
rozwija się – zwalczany przez regionalne władze, stojący w opozycji do trady-
cyjnego baszkirskiego islamu sannickiego – fundamentalizm islamski (sala-
fi zm), którego zwolennicy opowiadają się za „czystym” islamem, obaleniem 
obecnych rządów i stworzeniem sprawiedliwego państwa kierującego się za-
sadami islamu. Od początku XXI w. salafi zm zyskuje poparcie przede wszyst-
kim wśród baszkirskiej młodzieży i jest związany z kryzysem ruchu nacjona-
listycznego, którego hasła przestały być atrakcyjne dla młodych przedstawi-
cieli społeczeństwa baszkirskiego43. Salafi ci w dużej mierze zagospodarowali 
społeczny kapitał protestu, zwłaszcza wśród młodych muzułmanów. Niektóre 
radykalne organizacje próbują odwoływać się do pamięci historycznej i tra-
dycji baszkirskiej. Radykalny islam zastępuje więc ideologię odrodzenia na-
rodowego. Zjawisko to obrazowo opisują dwaj baszkirscy badacze: „Salafi zm 
stworzył wizerunek atrakcyjny dla młodzieży, nowoczesnego, ale osadzone-
go w tradycji, silnego muzułmanina, który jest zarazem Baszkirem. Jeżeli na 
Kaukazie uwalnia on [salafi zm] adeptów z systemu etnicznych i klanowych 
związków osadzonych w tradycyjnym społeczeństwie, to w Baszkorostanie – 
wręcz przeciwnie, masowe uczestnictwo w jakimkolwiek kierunku islamu zo-
stało zahamowane w trakcie rządów radzieckich, salafi zm był często postrze-
gany jako powrót nie tylko do islamu, ale także tradycji narodowej historycz-
nie związanej z islamem. Prosty i spójny dyskurs salafi zmu dawał młodzieży 
zorientowanej narodowo alternatywę dla «suwerennego» islamu i wiejskich 
rytuałów, najwyraźniej niezdolnych do ochrony ich lokalnego świata”44.

Radykalne hasła znajdują poparcie w szczególności w grupie osób nie-
zadowolonych z obecnej sytuacji społeczno-politycznej w republice, pozba-
wionych perspektyw na przyszłość. Według danych badania opinii społecznej 
przeprowadzonych w 2012 roku w republice, odsetek zwolenników w Ufi e 
nieofi cjalnego islamu wynosił 14,3% wszystkich muzułmanów uczestniczą-
cych w piątkowej rytualnej modlitwie (namazie), w tym 9,4% deklarowało się 
jako zwolennicy salafi zmu45. Niezależnie jednak od wzrostowych tendencji 
dotyczących poparcia dla radykalnego islamu, wpływ wspólnot religijnych 
skupiających zwolenników tego nurtu na życie społeczno-polityczno-religijne 
republiki jest znikomy. Mimo regionalnych osobliwości jest on słabszy niż 

42  Zob.: Башкирский народный центр „Урал” призвал бойкотировать голосование по 
поправкам к Конституции, https://www.idelreal.org/a/30507852.html [dostęp: 13.03.2021]. 

43  Zob.: А. Бердин, Тенденции и проблемы…, dz. cyt., s. 41.
44  А. Вердин, Ю. Юсупов, Мусульманские общины…, dz. cyt., s. 18.
45  Zob.: А. Бердин, Тенденции и проблемы…., dz. cyt., s. 41.
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w sąsiednim Tatarstanie, w którym dochodziło na tle religijnym do radykal-
nych wydarzeń, w tym również morderstw muzułmańskich duchownych46. 
Ruchy salafi ckie nie podlegają instytucjonalizacji – rozwijają się w sposób 
rozproszony, najczęściej wokół charyzmatycznych duchownych muzułmań-
skich. Trzeba jednak uznać, że hasła salafi zmu w republice zyskują zwolen-
ników. 

Regionalne elity władzy politycznej wobec islamu
Po upadku ZSRR system polityczny Republiki Baszkorostanu przyjął for-

mę etnokratyczną, opartą na klientelizmie i dominacji głowy regionu (najważ-
niejszego organu władzy wykonawczej) w systemie władzy politycznej. Poli-
tyzacja islamu w republice była silnie determinowana przez poszczególnych 
przywódców regionu i ich relacje z muzułmańską elitą religijną. Dlatego też 
można go podzielić na trzy główne etapy: okres sprawowania rządów przez 
Murtazę Rahimova (w latach 1990–1993 przewodniczącego Rady Najwyż-
szej Baszkirskiej ASRR, w latach 1993–2010 prezydenta republiki), Rustema 
Hamitova (w latach 2010–2014 prezydenta, a w okresie 2015–2018 głowy 
republiki) oraz Radija Haborova (od 2018 roku jako pełniącego obowiązki 
głowy republiki, a od 2019 po zwycięstwie w republikańskich wyborach gło-
wy republiki). 

Prezydent Murtaza Rahimov, od 1974 do 1991 roku aktywny działacz 
Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, rywalizując z władzami fe-
deralnymi o władzę, starał się prowadzić ostrożną politykę w obszarze wy-
znaniowym. Będąc muzułmaninem, stronił od uczestnictwa w ofi cjalnych 
obchodach muzułmańskich organizowanych przez regionalne muftiaty, ina-
czej niż prezydent Tatarstanu Mintimer Šajmiev, który w tym czasie aktywnie 
angażował się w muzułmańskie życie religijne. Rahimov ofi cjalnie deklaro-
wał równość wszystkich wyznań funkcjonujących w republice, zachęcał po-
szczególne organizacje religijne do współpracy. Mimo tych deklaracji władze 
regionalne były jednak bardziej skore do wspierania fi nansowego organiza-
cji muzułmańskich niż pozostałych – prawosławnych czy innych mniejszo-
ści wyznaniowych. W polityce religijnej prezydent dążył do ograniczenia 
i wyeliminowania napięć międzyetnicznych i między poszczególnymi wy-
znaniami obecnymi w republice. Dlatego też regionalne władze starały się 
powstrzymywać spory między CDZMR i DZM RB, a także z cerkwią pra-
wosławną. W tym celu m.in. starano się nie dopuszczać w regionalnych 
środkach masowego przekazu do agresywnych ataków na działaczy religij-
nych czy związki religijne. Co więcej, w okresie sprawowania władzy przez 

46  Zob.: Есть ли в Башкирии ваххабизм?, https://posredi.ru/est-li-v-bashkirii-vaxxabizm.
html [dostęp: 13.03.2021]. 
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Rahimova w przestrzeni publicznej (w środkach masowego przekazu, w dzia-
łalności regionalnej administracji i wystąpieniach w trakcie ofi cjalnych wy-
darzeń) eliminowano odwołania do religii, w tym również islamu. Rahimov 
obawiał się, że szeroki udział religii w życiu republiki może zachwiać życiem 
społecznym. Z drugiej jednak strony należy odnotować, że władze regionalne, 
z wyjątkiem ruchów związanych z salafi zmem, wprost nie dążyły do wyelimi-
nowania żadnej organizacji z życia społecznego republiki. 

Murtaza Rahimov starał się umiejętnie balansować między obiema or-
ganizacjami muzułmańskimi funkcjonującymi w republice; zawierając 
taktyczne sojusze, wykorzystywał ruch muzułmański do realizacji włas-
nych celów. Na początku lat 90. XX w. ściśle współpracował z Talgatem 
Tadžuddinem, ale już od 1992 roku, a więc w okresie narastania konfl iktu 
z Moskwą o zakres władzy regionalnej elity politycznej, dokonał taktycznej 
zmiany. W związku z prorosyjskimi poglądami Tadžuddina zaczął orien-
tować się na Duchowny Zarząd Muzułmanów Republiki Baszkorostanu, 
mając nadzieję, że uda mu się przekształcić go w lojalny władzy muftiat. 
Przejawem współpracy było powołanie w skład rady społecznej przy prezy-
dencie przedstawicieli DZM RB. Już od początku 1995 roku, po podpisaniu 
korzystnej umowy z Moskwą gwarantującej Ufi e znaczną niezależność po-
lityczną i gospodarczą od władz centralnych, współpraca prezydenta z or-
ganizacją reprezentowaną przez Nurmuhammeda Nigmatullina zaczęła być 
jednak dla regionalnej elity władzy politycznej coraz większym balastem. 
Dość szybko się okazało, że jakakolwiek próba podporządkowania orga-
nizacji nie będzie skuteczna. Ponadto problemem w relacjach okazały się 
antytatarskie hasła głoszone przez organizację, które stawały się przeszkodą 
w kształtowaniu poprawnych relacji prezydenta z liczną społecznością ta-
tarską w republice. Problematyczna dla regionalnej elity władzy politycznej 
stała się radykalizacja haseł DZM RB i obawy przed rosnącym fundamen-
talizmem i ekstremizmem islamskim. Radykalna retoryka władz organiza-
cji, a także zaproszenie przez nią w połowie lat 90. XX w. do republiki 
kilkudziesięciu muzułmańskich misjonarzy powszechnie utożsamianych 
z salafi zmem, skutkowało osłabieniem tego związku religijnego.

Tadžuddin dostrzegając problemy w relacjach Rahimova z DZM RB, za-
czął zabiegać o uznanie przez władze w Ufi e. Dlatego też zaczął kształtować 
wizerunek CDZMR jako organizacji lojalnej wobec regionalnej elity władzy 
politycznej, a jednocześnie reprezentującej umiarkowane poglądy na islam. 
Ponadto podejmował próby zjednywania sobie tatarskiej społeczności muzuł-
mańskiej, jednocześnie starając się układać sobie poprawne relacje ze spo-
łecznością baszkirską47. Dlatego też po zakończeniu najbardziej radykalnego 

47  Przykładem była próba decentralizacji CDZMR i powołanie republikańskiej organiza-
cji muzułmańskiej uznającej przywództwo T. Tadžuddina – „Baszkirskiego Muftiatu” z siedzi-
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etapu konfl iktu z Moskwą Rahimov zdystansował się od DZM RB, jedno-
cześnie pogłębiając współpracę z CDZMR. W 1995 roku prezydent Republiki 
Baszkortostanu odbył hadżdż (pielgrzymkę do świątyni Al-Kaba w Mekce) 
w towarzystwie Tadžuddina. W 1997 roku przywódca religijny CDZMR ofi -
cjalnie i otwarcie poparł Rahimova w trakcie wyborów prezydenckich. Pod 
koniec 1998 roku symbolem współpracy regionalnej elity władzy politycz-
nej i Centralnego Duchownego Zarządu Muzułmanów Rosji było otwarcie 
głównego meczetu Ufy „Lâlâ-Tûl’pan”, pełniącego również funkcję głównej 
medresy republiki. W inauguracji świątyni, sfi nansowanej głównie z budże-
tu Baszkortostanu, wzięli udział razem Rahimov oraz Tadžuddin. Do chwili 
obecnej funkcjonowanie meczetu przekazanego ofi cjalnie CDZMR fi nansują 
władze republiki. 

W ramach współpracy Rahimova z Tadžuddinem władze baszkirskie zabie-
gały o uznanie przez Moskwę CDZMR jako najważniejszej organizacji skupia-
jącej rosyjskich muzułmanów, z wyłączeniem Kaukazu Północnego, rywalizu-
jąc w tym zakresie z władzami w Kazaniu. Prezydent w wywiadzie udzielonym 
w grudniu 2001 roku „Nezavisimoj gazetie” stwierdził m.in.: „Najwyższy Muf-
ti Talgat Tadžuddin powinien dysponować własnym personelem i mieć siedzibę 
w Moskwie. Tatarstan jest przekonany, że ich mufti jest głową rosyjskich mu-
zułmanów z wyłączeniem Kaukazu, że ich szef Ravil Gainutdin również preten-
duje do stanowiska. Wydaje mi się, że są wszelkie powody, by uważać Tadžud-
dina za głównego muftiego. Pracuje w Ufi e, gdzie 200–300 lat temu powstała 
Rada Muzułmańska i słusznie uważany jest za najwyższego muftiego”48.

Konsekwencją dymisji Rahimova i wyboru latem 2010 roku nowego pre-
zydenta Rustema Hamitova były znaczące zmiany w polityce religijnej regio-
nalnych władz, w tym również zmian stosunku do organizacji muzułmanów. 
W istotnym stopniu ewolucja postawy władz była związana z innym podej-
ściem do religii nowego prezydenta Hamitova. Otwarcie deklarował on swoją 
wiarę; wielokrotnie zapewniał, że jest praktykującym muzułmaninem, aktyw-
nie uczestnicząc w muzułmańskich świętach, chętnie odwiedzając meczety. 
Okres jego czteroletniej prezydentury charakteryzował się jednak pewnym 
paradoksem. Z jednej strony podejmował działania mające na celu poprawę 
statusu organizacji muzułmańskich w republice, z drugiej natomiast, po części 
w uzgodnieniu z władzami federalnymi i wzorując się na nich49, dążył do za-
pewnienia większej kontroli nad regionalną społecznością muzułmańską.

bą w mieście Salawat. Próba okazała się jednak nieudana i muftiat ostatecznie rozwiązano dwa 
lata później. Zob.: С. Филатов, Республика Башкортостан…, dz. cyt., s. 258.

48   Tamże, s. 262.
49  W grudniu 2016 r. w Moskwie z inicjatywy administracji prezydenta Władimira Putina 

powołano do życia Fundusz Wspierania Kultury i Edukacji Islamskiej, którego celem było 
wspieranie koncesjonowanych przez władze organizacji muzułmańskich. Część środków fi nan-
sowych jest dystrybuowana przez władze poszczególnych podmiotów Federacji Rosyjskiej.
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Umocnienie nadzoru nad życiem religijnym polegało na stworzeniu repub-
likańskich instytucji odpowiedzialnych za prowadzenie monitoringu instytu-
cji wyznaniowych. Z inicjatywy władzy regionalnej w 54 regionach republiki 
powołano komisje do spraw relacji państwowo-międzywyznaniowych, któ-
rych ofi cjalnym celem jest rozwiązywanie wszelkich problemów pojawiają-
cych się w relacjach władz republiki ze związkami religijnymi. Są one narzę-
dziem umożliwiającym sprawowanie kontroli nad organizacjami religijnymi, 
w szczególności skierowanym przeciwko fundamentalizmowi religijnemu. 
Decydują one zwłaszcza o podziale środków fi nansowych na funkcjonowanie 
poszczególnych organizacji religijnych, w tym również pochodzących z bu-
dżetu federalnego. 

Na podstawie dekretu Hamitova50 w sierpniu 2010 roku powołano Radę 
do Spraw Stosunków Międzywyznaniowych przy Prezydencie Republiki 
Baszkortostanu – od 2015 roku głowie Baszkortostanu. Zgodnie z dekretem 
do zadań tego liczącego 5 osób ciała należą: zwiększenie skuteczności poli-
tyki republiki w zakresie stosunków wyznaniowych oraz interakcji z orga-
nizacjami i stowarzyszeniami wyznaniowymi; prowadzenie systematycznej 
pracy z duchowieństwem; pomoc w podnoszeniu kwalifi kacji kadry dydak-
tycznej uczelni wyznaniowych; wspieranie mediów religijnych; konsolidacja 
działań władz państwowych i samorządu lokalnego; wychowanie duchowe, 
moralne i patriotyczne młodzieży; przeciwdziałanie przejawom ekstremizmu 
i szerzeniu się radykalnych ideologii w środowisku religijnym na terenie re-
publiki. W ramach walki z salafi zmem oraz profi laktyki muzułmańskiego eks-
tremizmu od 2011 roku w republice wprowadzono instytucję rejestrowania 
imamów przez władze. Procedurę tę prowadzi specjalnie powołana komisja, 
w skład której wchodzą reprezentaci obu głównych organizacji muzułmań-
skich oraz przedstawiciele Rady do Spraw Stosunków Międzywyznaniowych. 
Realne kompetencje tego ciała są znacznie większe – regionalne władze od-
wołując się do haseł zwalczania salafi zmu, mają wpływ na wyznaczanie po-
szczególnych imamów, a nawet starały się ingerować w wybory najwyższego 
muftiego DZM RB51.

Rustem Hamitov kontynuował próby uznania przez Moskwę CDZMR jako 
najważniejszej organizacji skupiającej rosyjskich muzułmanów. Sukcesem 
w tym zakresie były zorganizowane w 2013 roku w Ufi e obchody 225-lecia 
powołania Orenburskiego Zarządu Duchownego. Głównym organizatorem 

50  Указ Президента Республики Башкортостан от 16 августа 2010 года No УП-552 „Об 
администрации Президента Республики Башкортостан”, http://docs.cntd.ru/document/ 
550160516 [dostęp: 2.01.2021]. 

51   На мусульманском безрыбье. В Башкирии определились с кандидатом в муфтии 
https://realnoevremya.ru/articles/151894-v-bashkirii-opredelilis-s-kandidatom-v-muftii [do-
stęp: 6.01.2021]. 
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przedsięwzięcia był Centralny Duchowy Zarząd Muzułmanów Rosji. To właś-
nie w czasie tych obchodów prezydent Putin spotkał się z głównymi przywód-
cami islamskimi kraju. W trakcie spotkania sformułowano założenia rozwoju 
instytucji muzułmańskich w Rosji, a także podstawy polityki władzy federalnej 
w stosunku do islamskich związków religijnych. Zdecydowano wtedy m.in. 
o odrodzeniu szkoły teologii islamskiej i edukacji w Rosji, która ma przeka-
zywać wiedzę nowym pokoleniom teologów muzułmańskich. Obchody były 
dużym sukcesem regionalnej elity władzy politycznej oraz samego Tadžud-
dina, dla którego były ugruntowaniem przywództwa w ruchu muzułmańskim 
Federacji Rosyjskiej. 

We wrześniu 2018 roku obowiązki głowy Republiki Baszkortostanu po 
rezygnacji Hamitova przejął Radij Habirov, który ostatecznie po wygraniu 
powszechnych republikańskich wyborów objął ofi cjalnie stanowisko głowy 
republiki we wrześniu 2019 roku. Fakt ten początkowo nie został pozytywnie 
przyjęty przez część duchowieństwa muzułmańskiego. Odnotowano, że cho-
ciaż Habirov deklarował, że jest praktykującym muzułmaninem, to przyznał, 
że trójka jego dzieci należy do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej52. Zgodnie 
z zasadami islamu dzieci muzułmanina powinny być wychowane w wierze 
muzułmańskiej.

Obecna polityka Habirova wobec islamu przypomina strategię Rahimova. 
Mimo że publicznie deklaruje, że jest muzułmaninem, dystansuje się od religii 
i nie angażuje się osobiście w życie religijne republiki53. Wobec powyższego 
najważniejsza rola w systemie władzy regionalnej w stosunku do związków 
religijnych przypada Radzie do Spraw Stosunków Międzywyznaniowych przy 
Głowie Republiki Baszkortostanu, na czele której od września 2019 roku stoi 
Azat Fattahov. O dystansie władz regionalnych do kwestii religijnych świadczy 
m.in. praktycznie brak odniesienia do islamu w przyjętej w grudniu 2020 roku, 
przygotowywanej pod przewodnictwem administracji prezydenta Habirova, 
a zatwierdzonej przez Światowy Kurułtaj Baszkirów, Strategii rozwoju naro-
du baszkirskiego na lata 2021–2032. W liczącym blisko 50 stron dokumencie 
znajduje się tylko jedna wzmianka dotycząca religii muzułmańskiej: „islam 
dla Baszkirów jest ich tradycyjną religią, która wpłynęła na ukształtowanie się 
podstawowych zasad moralnych i etycznych narodu”54. Natomiast zdaniem au-
torów dokumentu cechą tożsamości etnokulturowej Baszkirów nie jest wyzna-
wanie określonej religii, ale zachowana pamięć o przynależności klanowej. 

52  „Мусульманин” с православными детьми во главе Башкортостана, https://golo-
sislama.com/news.php?id=35262 [dostęp: 27.01.2021]. 

53  Исламский челлендж Радия Хабирова, http://www.ansar.ru/analytics/islamskij-chel-
lendzh-radiya-habirova [dostęp: 2.02.2021]. 

54   Стратегия развития башкирского народа na 2021–2032 гг., s. 5, https://kurultai.
ru/u/f/5/e/8/3ad14-b4c6-048b-88d6-97c387fe07c8.pdf [dostęp: 25.12. 2020].
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Uwagi końcowe
Skomplikowana sytuacja etnopolityczna w Republice Baszkortostanu 

przesądziła o tym, że baszkirska etnoelita miała ograniczone możliwości 
wykorzystania instrumentów umożliwiających polityzację islamu. Moż-
na wyróżnić określone czynniki, które utrudniają regionalnej elicie władzy 
politycznej wykorzystanie potencjału religii muzułmańskiej do legitymizo-
wania jej władzy – zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak też w relacjach 
z federalnym centrum. 

Po pierwsze, tego typu czynnikiem jest znaczna dyferencja etnokulturowa 
w republice: największe na Powołżu zróżnicowanie pod względem etnicz-
nym, kulturowym, językowym i religijnym, a także niski odsetek ludności 
tytularnej (Baszkirzy stanowią mniej niż 30% ogółu ludności). Dlatego też 
główną osią etnopolitycznego sporu w republice nie jest konfl ikt między isla-
mem a prawosławiem. Etnopolityka koncentruje się wokół sporu baszkirskiej 
elity władzy politycznej z funkcjonującym w republice tatarskim muzułmań-
skim ruchem etnopolitycznym, wspieranym przez władze sąsiedniego Tatar-
stanu. Wobec tego w warunkach etnicznej i religijnej nierównowagi etnokra-
tyzacja życia politycznego przez regionalną elitę w oparciu o hasła etnoislamu 
byłaby bardzo ryzykowną strategią. Mogłaby doprowadzić do destabilizacji 
systemu społeczno-politycznego, który jest bardzo podatny na konfl ikty. Dla-
tego też władze regionalne starają się prowadzić ofi cjalnie zrównoważoną 
politykę religijną i nie akcentują w przestrzeni publicznej dominacji żadnego 
z wyznań. Niezależnie od ofi cjalnej retoryki, za pomocą formalnych i niefor-
malnych instrumentów starały się tworzyć system formalnej i nieformalnej 
kontroli muzułmańskich związków religijnych, w szczególności wspólnot re-
ligijnych posądzanych o związki z salafi tami. 

Po drugie, czynnikiem utrudniającym polityzację islamu jest specyfi ka 
baszkirskiej religijności. Efekty reislamizacji republiki, wspieranej przez re-
gionalną baszkirską etnoelitę, w wielu wymiarach mają charakter powierz-
chowny. Na początku lat 90. XX w., po wielu dekadach systemowej ateizacji 
realizowanej przez władze komunistyczne, znaczenie islamu w Baszkorto-
stanie było niewielkie. Mimo religijnego ożywienia związanego z upadkiem 
ZSRR religia miała niewielki wpływ na przebieg etnopolitycznej transforma-
cji republiki. Znaczna większość społeczności baszkirskiej deklaruje przyna-
leżność do wspólnoty muzułmańskiej. Deklaracje te nie przekładają się jednak 
na aktywne uczestnictwo w ofi cjalnym życiu religijnym. Powierzchowna (de-
klaratywna) religijność Baszkirów znacznie utrudnia przeprowadzenie spo-
łecznej mobilizacji wokół haseł religijnych. Dlatego też islam w Republice 
Baszkortostanu nie stał się istotnym podłożem mobilizacji etnicznej ludności 
tytularnej.
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Niski poziom polityzacji islamu przez regionalną elitę władzy politycznej 
miał wpływ na specyfi kę systemu politycznego Republiki Baszkortostanu. Po-
dobnie jak w przypadku sąsiedniego Tatarstanu przyjął on formę etnokratyczną, 
opartą na klientelizmie. Ze względu jednak na brak możliwości wykorzystania 
odwołań do islamu jako czynnika legitymizującego regionalny system etno-
kratyczny charakteryzuje się on mniejszą wewnętrzną spójnością, co przekłada 
się na małą skuteczność oddziaływania w relacjach z władzą federalną. Dlate-
go też Moskwie łatwiej jest ingerować w system polityczny Ufy niż Kazania, 
w tym w szczególności wpływać na politykę kadrową w regionie. Wobec tego 
w Baszkortostanie od 1991 roku głowa republiki zmieniła się trzykrotnie, za-
wsze przy aktywnym udziale władz federalnych. W przypadku Tatarstanu tego 
typu zmiana nastąpiła tylko raz (w 2010 roku prezydenta Mintimera Šajmieva 
zastąpił Rustem Minnihanov). Kandydatura nowego tatarskiego prezydenta 
(dotychczasowego premiera republiki) została uzgodniona między Moskwą 
i Kazaniem, a zmiana władzy nie doprowadziła do istotnych przeobrażeń 
w regionalnym układzie sił (rządzącym klanie politycznym).

Niezależnie od niskiej polityzacji islamu w Baszkortostanie, jego władze 
stoją przed istotnymi wyzwaniami związanymi z rozwojem religii muzułmań-
skiej w republice. Po pierwsze, niejasna jest przyszłość Duchownego Zarządu 
Muzułmanów Republiki Baszkortostanu jako związku religijnego utożsamia-
nego ze wspólnotą baszkirską. Wewnętrzny konfl ikt młodych duchownych ze 
starszymi, domniemane związki z salafi zmem, trudności z rekrutacją nowych 
imamów, znaczny odsetek duchownych tatarskich w organizacji, a także kwe-
stionowanie przywództwa obecnego głównego muftiego DZMRB przez część 
działaczy – to czynniki, które stanowią zagrożenie dla dalszego funkcjonowa-
nia tego związku religijnego. Ewentualny rozłam w organizacji może dopro-
wadzić do dalszego zwiększenia wpływów Centralnego Duchownego Zarzą-
du Muzułmanów Rosji w republice, a pośrednio umocnienia oddziaływania 
silniejszego islamu tatarskiego. Wobec powyższego znaczenie islamu dla sa-
moidentyfi kacji narodu baszkirskiego może się jeszcze bardziej zmniejszyć.

Po drugie, wyzwaniem dla islamu jest szerzący się salafi zm, zwłaszcza 
wśród młodzieży, w sytuacji kryzysu ruchu nacjonalistycznego. Choć ruchy 
salafi ckie nie podlegają instytucjonalizacji (rozwijają się w sposób rozpro-
szony, najczęściej wokół charyzmatycznych duchownych muzułmańskich), to 
jednak zyskują na znaczeniu. W przypadku braku skutecznej reakcji władz re-
gionalnych, ze względu na skomplikowaną sytuację etnopolityczną, w dalszej 
perspektywie mogą doprowadzić do znacznej destabilizacji życia religijnego 
i politycznego w republice.



651

МУХИТ-АРДАГЕР СЫДЫКНАЗАРОВ

Религия и религиозность 
в период мировой пандемии 
Covid-19: изменение 
и форматирование ритуальных 
практик и отношений

Введение

Г лавным политико-экономическим трендом всего 2020 и 2021 года, 
к сожалению, стала глобальная пандемия Covid-19 и его растущее 

влияние на беспрецедентные изменения в экономике, политике, образо-
вании. Не обошли эти изменения и религии мира, жизни верующих всех 
без исключения мировых религий, а также изменившиеся традиции и 
образцы поведения религиозных лидеров, ритуальных практик во всех 
мировых религиях. 

Места отправления культа (культовые сооружения, религиозные зда-
ния) являются стратегическими местами, поскольку они являются домом 
для важных религиозных, ритуальных практик и, в конечном итоге, соци-
альной активности религиозных общин. Мечети, церкви, храмы и сина-
гоги всегда воспринимались их посетителями как безопасные места, где 
они могут искать убежища и/или совета. Пандемия повлияла и на частоту 
их использования, в целом свободного доступа к ним верующих. 

Религиозные лидеры признали насущную необходимость быть гибки-
ми перед лицом угроз и рисков постоянно меняющейся пандемической 
обстановки, меняя и внося коррективы даже в такие крайне консерватив-
ные сферы религиозной жизни, как ритуальные практики, их коллектив-
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ность, календари паломничеств, религиозное образование, экономику 
религий.

Религия считается сильной частью идентичности и общинных прак-
тик своих последователей. Поэтому, самой большой угрозой для рели-
гий, которая пандемия принесла с собой, это разрушение физически кол-
лективного единства в период служб, размывание чувства неснижаемого 
социального единства и социальной природы всех мировых религий. Ус-
тановление связей в физическом мире дает сильное чувство общности, 
которое является краеугольным камнем религиозных традиций во всем 
мире, облегчая принятие и соблюдение религиозных обычаев. Физичес-
ки близкое присутствие дает более сильное чувство общности, помога-
ет облегчить соблюдение многих религиозных правил (пост, молитвы и 
др.), когда вы находитесь рядом с людьми, которые следуют тем же пра-
вилам – или, по крайней мере, понимают их.

По мнению религиозных деятелей, просмотр массовых собраний в 
Интернете до пандемии не был особо поощряем, если человек был фи-
зически и материально готов для принятия участия в религиозных ме-
роприятиях, а в период пандемии просмотр выступлений религиозных 
лидеров в одиночку и/или в крайне малом окружении, или религиозных 
событий и праздников требует меньшего внимания, чем личное посеще-
ние церкви. Тем более, что многие государства внедрили в целях про-
филактики и ограничения распространения Covid-19 за коллективные 
собрания крайне чувствительные гражданско-административные и уго-
ловные наказания. 

Необходимость молиться в одиночку и/или в узком кругу семьи, отказ 
от всех событий в религиозных календарях паломничества может повер-
нуть людей в сторону индивидуализма. Чувство общности, которое дает 
любая религия верующим, легче создается и укрепляется, когда сооб-
щество их последователей все вместе, чем, когда они в период пандемии 
онлайн: по ту сторону экрана ноутбука. Верующие всех без исключения 
религий в постпандемическую эпоху более глубоко оценят общинный 
характер своей веры и религиозных практик. Как категорично утвержда-
ет один из исследователей: „Пандемия во многих отношениях останови-
ла церковную жизнь”1.

Вo многих религиях есть также ряд мероприятий, услуг (таинств), 
которые сложно и/или невозможно перенести в онлайн, например ис-

1  Michael J. Baxter (the Director of Catholic Studies at Regis University in Denver), 
Charles C. Camosy, Church must be ready to deal with post-COVID ‘apocalyptic’ scenarios, 
author claims, May 26, 2020, https://cruxnow.com/interviews/2020/05/church-must-be-rea-
dy-to-deal-with-post-covid-apocalyptic-scenarios-author-claims/ [dostęp: 17.07.2021]. Это 
ответы M.J. Baxter на вопросы C. Camosy в интервью. 
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поведь. Исповедь может быть и/или стала недоступна в Интернете, но 
священники, тем не менее, обязаны проводить исповедь, если прихожане 
просят об этом.

Пандемия также может привить юному и молодому поколению веру-
ющих, в особенности поколению digital natives, которые могут не впол-
не понимать суть и масштабы временного характера этих решений, легко 
привыкнуть „посещать” религиозные собрания (молитв, постмолитвен-
ных проповедей/месс) только онлайн, в прямом эфире. Отчасти и эти се-
рьезные опасения, среди прочих, признал Папа Римский Франциск на сво-
ей общей аудиенции 12 августа 2020 года, заявив: „Господь наделил нас 
уникальным достоинством, приглашая жить в общении с Ним, в общении 
с нашими братьями и сестрами, уважая все творение [...]. Мы призваны 
жить в общении и гармонии. Мы социальны и нуждаемся в том, чтобы 
жить в социальной гармонии. Но когда есть эгоизм, наш взгляд устремля-
ется не к другим людям, не к общине, но к самим себе, и это нас обезобра-
живает, делает дурными, делает эгоистами, разрушает гармонию”2.

При этом парадокс в том, что принятие социальных мер предосторож-
ности из-за Covid-19: повсеместное ношение масок, социальное дистан-
цирование, добровольная цифровая идентичность сами по себе являются 
совершенным коллективным актом солидарности и социальной ответс-
твенности.

Также не просчитан пока экономический эффект для религий и их 
инфраструктур. Экономические потери паств, приходов, епархий уже 
чувствительны и обещают быть разрушительными: люди увольняются, 
многие программы отменяются, услуги сокращаются и/или снижаются, 
и/либо временно приостановлены, и/или происходят невыплаты заработ-
ных плат служителям культа. 

Большинство религиозных лидеров безусловно подтвердили свою ло-
яльность и поддержку доказательной медицине и общественному здраво-
охранению как в лучший способ преодолеть кризис Covid-19. Возможно 
это стало основой для нового тренда, когда среди представителей рели-
гиозных сообществ, их активных лидеров и членов наблюдается всплеск 
интереса и приверженности к медицинским профессиям, что отмечалось 
экспертами.

В ряде стран с авторитарными режимами, пандемия привела к же-
ланному для властей этих стран более широкому государственному ре-
гулированию религиозных практик. Хотя для многих западных церквей 
переход от массовых личных услуг к онлайн-сервисам стал проблемой, 

2  Папа Римский: коронавирус – не единственный недуг человечества, https://www.
vaticannews.va/ru/pope/news/2020-08/papa-koronavirus-ne-edinsnvennyj-nedug-cheloveche-
stva.html [dostęp: 17.07.2021].
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повседневная жизнь стран с авторитарными режимами уже значительно 
оцифрована, что упростило переход на религиозные онлайн-сервисы.

Исследовательская проблема. Постановка
Будет интересным проанализировать, и сделать предварительные вы-

воды, относительного того, как религии, религиозные сообщества вос-
приняли пандемию Covid 19:

–  Как религиозные сообщества воспринимают пандемию, в контекс-
те более широкого взгляда на риски и катастрофы?

–  Как они на это реагируют?
–  Какие шаги они считают оправданными для обеспечения безопас-

ности верующих, выхода из пандемии?
–  Как религиозные сообщества воспринимают принудительную 

цифровизацию, которую форсировала пандемия? 
–  Каков их потенциал и стремление реализовать стратегии снижения 

риска пандемии?
–  Как изменился доступ к местам отправления культа, религиозным 

зданиям в период пандемии?
–  Как часты случаи наделения культовых сооружений в период панде-

мии функциями центров координации и распределения помощи? 
Появление мировых религий, является разновидностью древней гло-

бализации. Влияние на религии, жизнь верующих современной эпиде-
мии коронавируса глобального масштаба – пандемии – очевидны. Имен-
но этот тренд возможно определит дальнейшее изменение, и даже воз-
можно – укоренение религиозных практик, введенных в период борьбы с 
коронавирусом. Позволим осторожно предположить, что возврата к ряду 
религиозных аспектов и практик, после обуздания пандемии уже не бу-
дет. Будет ситуация „до и после” пандемии.

А именно – мягкое ограничение живых контактов, цифровизация 
религии, ограничение паломнического туризма, переход многих риту-
альных практик из офлайна (реальности) в онлайн, бóльшее внимание 
санитарно-гигиеническим нормам под давлением прихожан о своем фи-
зическом здоровье. Пандемия также повлияла, к сожалению, и на рост 
проявлений ксенофобии и расизма, в частности – антиазиатского, анти-
китайского. Ниже представленная статья посвящена исследованию ука-
занных процессов3.

3  Все статистические и цифровые данные приведены на момент августа 2020 
года, на основе анализа открытых источников, данных ВОЗ, цифровых данных по ко-
ронавирусу аналитико-статистического ресурса, https://www.worldometers.info/ [dostęp: 
20.07.2020]. 
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Ритуальные практики мировых религий и 
религиозное образование в период мировой 
пандемии коронавируса Covid-19

Все основные мировые религии предприняли ряд беспрецедентных 
в своей истории мер, которые направлены на консолидацию усилий со 
светскими учреждениями и властями, для ограничения и профилактики 
коронавируса.

Ясно, что, учитывая, что ритуальные практики также имеют свойство 
модифицироваться, пока не совсем ясно, насколько они окажутся вре-
менными, а какие из этих мер в будущем, в особенности, учитывая эпоху 
всемирной цифровизации и 4-ой Промышленной революции, войдут в 
прочную ритуальную и иную практику мировых религий, их адептов. 

Наиболее известные меры, введённые в марте 2020 года, сразу после при-
знания эпидемии Covid-19 пандемией – это ограничение больших собраний, 
коллективных молитв, паломничеств, физического контакта, участия боль-
шого кoличества родных и близких при захоронении умерших от вирусного 
заоблевания, с целью избегания и/или приостановки вирусной передачи.

Весной и летом 2020 согласно календарю, в большинстве основных 
мировых религий прошли мероприятия с участием большого количест-
ва людей. Пасха 12 апреля (неделю спустя для восточных православных 
церквей); иудейский Песах 8 апреля 2020 года; Рама Навами, важный 
индуистский фестиваль, который должен был состояться 2 апреля 2020 
года; в то время как сикхский праздник вайсахи традиционно прошел 
несколько дней спустя. Исламский священный месяц Рамадан начался в 
2020 году 23 апреля, хадж, прошедший в обстановке невиданных ранее 
ограничений, и последовавший затем Курбан-айт (’Ид аль-адха), отли-
чившийся в Центральной Азии, России онлайн-жертвоприношениями.

Религиозное образование также претерпело изменения. К примеру, 
католические образовательные учреждения всех уровней на 2020–2021 
академический год планируют сочетание очного и виртуального обуче-
ния, а ряд религиозных образовательных учреждений пока перешли на 
полностью онлайн-обучение.

Ислам. Рамазан и Курбан-айт на карантине 
Все без исключения исламские страны встретили и провели Рамазан 

(Рамадан, Ораза, Ураза) 2020 года в условиях повсеместного карантина, 
введенного в связи с мировой пандемией Covid-19. Еcтественно, это сде-
лало невозможным соблюдение исламского поста Рамадан, ежедневные 
намазы в мечетях, а также паломничество.
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Во многих исламских странах сразу с началом пандемии в марте 
2020 года, издали распоряжения воздерживаться от ритуального прикос-
новения к лицу и практиковать социальное дистанцирование.

Поскольку вспышки коронавируса распространялись по всему миру, 
мусульманам снова и снова напоминали о необходимости ограничивать 
физический контакт, мыть руки и избегать касания их лица (имеется в 
виду ритуальное прикосновение руками лица в молитвах и ритуальных 
практиках). 

Пандемия коронавируса подтолкнула страны всего мира к принятию 
жестких мер по предотвращению распространения Covid-19 и защите 
граждан. К примеру, в мечетях Кувейта, муэдзины в марте 2020 года 
произносили „Аl-salatu fi  buyutikum!” („Молись в своих домах!”) вместо 
обычного „Хайя алас-салах!” („Спешите на молитву!”). 

Исламские деятели Сингапура первыми ввели практику использова-
ния верующими собственных молельных ковриков. Так, Масагос Зул-
кифли, министр по делам мусульман в Сингапуре, посоветовал мусуль-
манам приносить свои собственные молитвенные коврики в мечети и 
воздерживаться от рукопожатия друг с другом.

Саудовская Аравия одномоментно запретила паломничество в Боль-
шую мечеть Каабе в Мекке и прикосновение к Каабе, святыне, с которой 
сталкиваются все мусульмане в молитве.

Мусульманский совет Британии не посоветовал никаких ограничений 
на коллективные собрания мусульман, но предупредил, что могут быть 
изменения. „Мы ожидаем, что комитет мечети и ученые продемонстри-
руют четкое, решительное руководство и будут следовать советам об-
щественного здравоохранения, которые могут включать рассмотрение 
вопроса о приостановлении молитв и мероприятий в мечетях”.

Ведущая мировая американская развлекательная компания, постав-
щик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netfl ix 
22 января 2020 года подготовила и выпустила сериал „Пандемия: как 
предотвратить вспышку” („Pandemic: How to Prevent an Outbreak”).

Сериал охватил ряд вопросов, таких как риски пандемии коронави-
руса, исследования по созданию универсальной вакцины, новые вирусы 
и противовирусные препараты, вспышка Эболы в Африке и ее влияние 
на ситуацию в мире. В сериале приняли участие известные специалисты 
в области здравоохранения и науки, в том числе Сира Мадад, Рональд 
Клейн и Рагху Шарма. Сериал собрал рекордныo количество просмот-
ров, привлек особое внимание средств массовой информации из-за вы-
хода в разгар пандемии. Интересны названия серий: „Это охотится на 
нас” („It Hunts Us”), „Пандемия сейчас” („Pandemic Is Now”), „Ищите, 
не скрывайте” („Seek, Don’t Hide”), „Держись за свои корни” („Hold On 
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to Your Roots”), „Молитвы могут сработать” („Prayers Might Work”), „Не 
останавливайся сейчас” („Don’t Stop Now”).

В сериале в том числе, в одной из серий было наглядно показано, как 
исламское ритуальное омовение Вуду (от араб. ءوضولا al-wuḍū), извес-
тное в казахском как daret alu, может распространить хорошие гигие-
нические сведения. Повествование в фильме идет от имени Сиры Ма-
дад, специалисту по общественному здравоохранению в мусульманской 
больнице Нью-Йорка, который делает перерыв, чтобы помолиться в Ис-
ламском центре Университета Нью-Йорка. 

Ввиду риска коронавируса, мусульманские лидеры во всем мире, 
в том числе в США, согласовали свои религиозные взгляды с экспертами 
в области общественного здравоохранения, клинической медицины.

Мусульманские учреждения начали рекомендовать людям обязатель-
но мыть руки в течение 20 секунд с мылом перед тем, как приступать к 
daret. Подчеркивая, что один только daret не может предотвратить рас-
пространение вируса, другие исламские учреждения рекомендовали, 
чтобы мечети поставляли дополнительное мыло и дезинфицирующее 
средство для рук вблизи зоны мытья.

В Иране пятничные молитвы (жума-намазы) во всех провинциальных 
столицах были остановлены. Изменения коснулись также и Курбан айта 
(Курбан байрам, ’Ид аль-адха, Eid-al-Adha), который прошел в 2020 году, 
как впрочем и все религиозные праздники всех без исключения религий 
в этом году, в особых условиях - в условиях беспрецедентной пандемии, 
карантинных ограничений. 

И если в странах Ближнего Востока онлайн-жертвоприношение на 
’Ид аль-адха действительно практиковались давно, то в Казахстане они 
практиковались из-за норм карантина на фоне пандемии впервые. В час-
тности, речь шла об онлайн-курбан, дистанцированном жертвоприноше-
нии барана, когда верующие оплачивали, а мечети сами организовывали 
на специальных забойных площадках забой и последующую раздачу 
жертвенного мяса нуждающимся. Часто это сопровождалось обратной 
связью с заказчиками жертвенных животных и продавцами, когда пос-
ледние высылали видеоотчет, насколько в соответствии с нормами исла-
ма был произведен забой жертвенного животного. 

В целом, мечети стали на протяжении всей пандемии местом коорди-
нации и распределения помощи. Хотя светские инициативы по размаху и 
охвату нуждающихся были несомненно бóльшими.
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Ближний Восток
Для 1,8 миллиардов мусульман в мире Рамадан 2020 года, стал допол-

нительным вызовом. В священный месяц мусульмане постятся от рас-
света до заката, но тем, кто страдает тяжелой болезнью, включая грипп, 
разрешается прервать пост.

Во время Рамадана посещаемость мечетей обычно достигает пика, 
когда люди сталкиваются друг с другом. Пятничные молитвы были при-
остановлены по всему Ближнему Востоку в результате вируса.

Пo сообщениям мировых СМИ, почти 150 членов королевской семьи 
были заражены коронавирусом. Саудовская Аравия запретилa паломничес-
тво „умра”, Иран отменил пятничные молитвы, а сингапурским мусульма-
нам настоятельно рекомендовалось приносить свои коврики в мечети.

Саудовская Аравия предприняла беспрецедентный шаг, запретив 
иностранным паломникам въезд в страну за пять месяцев до ежегодного 
паломничества в хадж. Запрещен также въезд иностранцев-паломников 
для умры. Запретили посещение Мекки, Каабы. Были приостановлены 
все поездки   в мечеть пророка Мухаммеда в Медине.

С конца февраля 2020 года Саудовская Аравия ввела также запрет на 
приезд в страну иностранцев и паломников, что означало, что те, кто же-
лает совершить паломничество в святые места Мекки и Медины, не могли 
этого сделать4. Ежегодно около 12 миллионов человек посещают Мекку, 
главным образом для хаджа, который в 2020 году начинался 28 июля.

Этот шаг соответствовал „мерам предосторожности, принятым сау-
довскими властями для предотвращения распространения вируса” в ре-
гионе стран Залива. Другой мотив Саудовской Аравии, основан на их 
правительственной и религиозной ответственности за благополучие 
всех паломников, мусульман мира к Двум Святыням. Власти в Эр-Рияде 
сказали, что запрет временный, но указали на временные пределы дейс-
твия запрета5.

Лишь в 20-ых числах июня 2020 г. власти Саудовской Аравии разре-
шили паломничество к исламским святыням в Мекке и Медине „огра-
ниченному числу” людей из-за сохраняющегося риска новой вспышки 
коронавирусной инфекции Covid-19 на территории королевства. 22 июня 
2020 года МИД Королевства Саудовской Аравии дал соответствующее 
пояснение6. 

4  https://Covid-19awareness.sa/archives/5460#paragraph27 [dostęp: 20.07.2020].
5  Министерство хаджа и умры: выбор паломников хаджа 2020 года для строгого 

соблюдения стандартов здравоохранения, https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/
news/newsDetails/CONT-news-070720202 [dostęp: 20.07.2020]. 

6  https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/news [dostęp: 20.07.2020].
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 7 июля на правительственном сайте Королевства былo опубликовано 
сообщение для верующих о том, кто и в каких квотах, на основании ка-
ких критериев будет допущен к умре и хаджу. В частности, „Министерс-
тво хаджа и умры указало, что стандарты здоровья являются основными 
критериями отбора для паломников хаджа 2020 года. В соответствии с 
решением правительства Саудовской Аравии, доля паломников в этом 
году будет составлять 70% не-саудовских жителей, а саудиты составляют 
оставшиеся 30%. Предпочтение отдается паломникам с хорошей физи-
ческой формой, не являющимся гражданами Саудовской Аравии, име-
ющих отрицательный тест ПЦР; для кого хадж в первый раз; в возрасте 
от 20 до 50 лет. Отобранным будет предложено соблюдать карантинный 
период, установленный Министерством здравоохранения до и после со-
вершения хаджа”7.

Однако при этом существовало иное предписание о том, что „Кон-
троль включает в себя запрет на въезд в святые места (долину Мина, 
долина Муздалифа, гора Арафат) без разрешения, начиная с воскресе-
нья 28 Зуль-Хиджа 1441 г. хиджры, соответствующего 19 июля 2020 года 
н.э., до конца воскресенья 12 Зуль-Хиджа 1441 г. хиджры соответствует 
2 августа 2020 года”8. При этом в Запретной мечети в Мекке и мечети 
пророка в Медине категорически запрещается традиционное для риту-
альных практик касание или поцелуй Каабы и черного камня. А само ри-
туальное круговое хождение вокруг Каабы идет при нормах социального 
дистанцирования.

Между тем 29 мая власти КСА приняли решение об открытии на рас-
светную молитву более 90 тыс. мечетей и молельных домов в стране. 
Перед открытием в мечетях проводилась регулярная дезинфекция, а при-
сутствие на коллективной молитве пожилых людей и детей не рекомен-
довано. А остальные верующие помимо использования масок и мытья 
рук, должны сохранять дистанцию в два метра. Сбор в мечетях идет за 
20 минут до начала молитвы, и после окончания службы они будут за-
крываться также через 20 минут.

В Иерусалиме, мечеть Аль-Акса стала закрыта с самого начала пан-
демии в качестве мер предосторожности против коронавируса мусуль-
манскими священнослужителями на неопределенный срок. Хотя молит-
вы по-прежнему проводятся на огромной открытой площадке вокруг 

7  Министерство хаджа и умры: выбор паломников хаджа 2020 года для строго-
го соблюдения стандартов здравоохранения, https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/
news/newsDetails/CONT-news-070720202 [dostęp: 20.07.2020].

8  SaudiCDC объявляет о медицинских протоколах для профилактики (Covid 19) 
болезни для сезона хаджа 1441 по хиджре, https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/
news/newsDetails/CONT-news-060720202 [dostęp: 20.07.2020].
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двух святынь и других мусульманских молитвенных мест на священном 
месте, известном мусульманам во всем мире как аль-Харам аш-Шариф, 
или Благородное святилище, или как ее называют евреи - Хар-ха-Байт, 
или Храмовой горе.

„Отдел исламского вакфа решил закрыть закрытые молитвенные мес-
та внутри благословенной мечети Акса и до дальнейшего уведомления, в 
качестве защитной меры для предотвращения распространения корона-
вируса” – отметил шейх Омар аль-Кисвани, директор мечети Аль-Акса. 
Это было совместное решение Совета исламских вакуфов9 Иерусалима 
при Министерстве вакуфов, исламских дел и святынь Иордании.

Тысячи верующих, некоторые из которых были в масках, попросили 
держаться на расстоянии друг от друга, когда они приходили на молитвы 
в аль-Харам аш-Шариф.

Позже назначенный Иорданией совет, который наблюдает за исламс-
кими местами на священном месте Иерусалима, оставил его открытым 
для пятничных молитв, поощряя верующих собираться на открытых 
площадках комплекса площадью 35 акров, а не внутри его покрытых 
святынь. Осталась закрытой она и на период Рамадана. „Кто бы ни был 
болен, этот вирус должен держаться на расстоянии, чтобы он не распро-
странялся. Это обязательство для мусульман” – сказал шейх Мухаммед 
Хусейн в своей проповеди.

31 мая 2020 года ровно после 70-дневного карантина мечеть аль-Ак-
са, третья по значимости святыня ислама, открылась. Однако верующие 
по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию, использовать 
только свои индивидуальные коврики и защитные маски.

Объединенные Арабские Эмираты
Совет по фетве ОАЭ 3 марта 2020 года издал фетву № 11 „Относительно 

правил проведения обрядов в свете распространения Covid-19”10. Отличи-
тельной особенностью эмиратской фетвы является юридический исламс-
кий принцип „предотвращение вреда имеет приоритет над приобретением 
выгоды”, который собственно и отражен сразу в начале документа. 

9  Вакуф (вакф, араб. فقو,: остановка, приостановление, удержание) – в исламском 
праве, шариате – собственность, движимое и недвижимое имущество, передаваемое го-
сударством или отдельным лицом на религиозные и/или благотворительные цели. В ва-
куф может входить как недвижимое, так и движимое неотчуждаемое имущество, но лишь 
приносящее доход и нерасходуемое (например, в вакуф не могут быть переданы деньги). 
Посвящающий своё имущество в вакуф называется учредителем вакуфа.

10  UAE Council for Fatwa issues a ruling for performing Congregational Rites in light of 
the spread of COVID-19 (Coronavirus Disease), https://sandala.org/congregations-and-covid-
19/ [dostęp: 20.07.2020].
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Исходя из нее, в фетве указано, что „запрещается шариатом для всех, 
кто заражен этой болезнью, или даже для тех, кто, как считается, под-
вержен риску заражения, входить в общественные места или ходить в 
мечеть для всех общих молитв, включая пятничные молитвы и молитвы 
Ид. Такой человек обязан принять все необходимые меры предосторож-
ности, изложенные медицинскими властями, такие как соблюдение ка-
рантина и соблюдение любого предписанного лечения”.

Пункт 3 фетвы указывает на то, что „cуществует религиозная 
уступка (rukh ah) для пожилых людей, детей, всех, кто страдает от 
респираторных заболеваний, и для тех, у кого нарушен иммунитет, 
чтобы они не посещали все молитвы в собрании, включая пятничные 
молитвы, молитвы Ид и Тарауих. Такие люди могут молиться в сво-
их домах, или где бы то ни было могут молиться вместо пятничной 
молитвы”.

Также заслуживает внимания пункт фетвы, в котором прямо указы-
вается на недопустимость спекуляций: „Все группы и отдельные лица 
должны оказывать друг другу помощь и поддержку в любом качестве, в 
котором они могут это делать, и не извлекать выгоду из таких ситуаций 
путем повышения цен, особенно в том, что касается фармацевтических 
препаратов и здравоохранения”.

Иран
Уже в феврале Иран, после Китая, стал одной из первых серьезно 

пострадавших от коронавируса, стран. Очагом заражения в Иране стал 
город Кум — центр паломничества мусульман-шиитов. Однако иранские 
власти не спешили с закрытием города. Позже под давлением обстоя-
тельств: ростом в геометрической прогрессии заболевших, возросшим 
количеством смертей, официальный Тегеран закрыл посещение обще-
ственных мест, школ и магазинов. Впервые с момента создания Ислам-
ской Республики Иран в 1979 году были отменены пятничные молитвы 
во всех мечетях. Косвенным, но ощутимым влиянием эпидемии было то, 
что на парламентских выборах в Иране в марте 2020 года зарегистриро-
вана низкая явка избирателей.

Более того, вкупе с американскими санкциями против Ирана, корона-
вирус естественно, не являясь санкционным инструментом, еще более 
усилил процесс изоляции Ирана. Весной 2020 года правительство Ирана 
заявило, что обратилось к Международному валютному фонду (МВФ) за 
экстренной помощью на сумму 5 млрд долларов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила в мар-
те 2020 года Ирану диагностические наборы, защитное снаряжение и 
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лекарства в ряде партий после того, как в феврале был зарегистрирован 
первый случай заболевания Covid-19.

Турция на тот момент закрыла границу с Ираном и не давала иранцам 
высадиться на ее территории. Катар приказал своим гражданам поки-
нуть Иран и предоставил самолеты, чтобы совершить репатриационные 
рейсы, откуда граждане страны направлялись прямо в специальные изо-
ляционные стационары, установленные в катарских больницах.

Но самым чувствительным было решение со стороны давнего партне-
ра Ирана – КНР. Китай, предсказуемо, но резко сократил закупки иран-
ской нефти, нa фоне падающих объемов китайского производства, соот-
ветственно и экспорта. Китай является важнейшим торговым партнером 
Ирана.

Сокращение закупок Китайской Народной Республикой иранской не-
фти на 20% и тот факт, что страны Персидского залива закрыли свои пор-
ты для Ирана из-за вируса, привели к потере расчетов по бюджету Ирана. 
В начале марта 2020 года национальная валюта Ирана - иранский риал 
снова потерпел падение, опустившись до 158 000 за доллар. Это, уже 
повлияло на уровень инфляции, а также безработицу, которая, как ожи-
дается, достигнет более 20%, по официальным данным властей Ирана.

Кроме того, Ирак, который является самым важным торговым и идео-
лого-политическим партнером Ирана кроме продуктов питания, и нефти, 
запретил въезд людей и иных товарных групп от своего соседа. И если 
иранское правительство было вынуждено подчиниться общественному 
давлению и закрыть торговые центры, а также учебные заведения, что 
закономерно привело к экономическому ущербу от коронавируса.

В марте 2020 года также широко распространились видео в соцсетях, 
где были опубликованы видеоролики с целованием и лобызанием ши-
итских святынь иранцем в храме Масуме в г. Куме. Некоторые иранцы 
считали, что святыни обладают божественной силой и могут помочь в 
лечении болезней. Впрочем, нужно отметить, что ковид-диссидентов11 
было много в каждой стране на момент первой фазы распространения 
по миру. В результате своих действий двое из этих людей оказались в 
тюрьме в Иране.

11  Covid-диссиденты, ковид-диссиденты или „коронавирусные диссиденты” – люди, 
целые движения, категорически не верящие в опасность или даже существование Covid-
19. Большое их количество существовало в начале пандемии, в том числе и в Казахстане 
(наблюдение по социальным сетям), однако к июлю месяцу 2020 года, когда пандемия 
сталa уносить все больше жизни людей, количество ковид-диссидентов стало стреми-
тельно уменьшаться. Тенденция это общемировая, причем не обошла она стороной даже 
тех, кто, казалось бы, должен подавать публичный пример здравого смысла.
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Великобритания и страны Британского 
Содружества

Мусульманский совет Британии (MCB), одна из крупнейших мусуль-
манских зонтичных организаций Соединенного Королевства, призвал 
мечети и исламские школы „обеспечивать безопасность своих общин”, 
следуя совету правительства.

12 марта в сотрудничестве с Британской исламской медицинской 
ассоциацией (BIMA) организация выпустила руководство, специаль-
но предназначенное для мечетей, в котором содержались рекоменда-
ции руководителям мечетей подготовиться к приостановке деятель-
ности общины. Руководство было переведено на 7 общинных языков, 
включая урду, арабский, бенгальский, сомалийский, турецкий, гуджа-
рати и йоруба.

„Многие из этих советов, а также акцент на чистоте и гигиене, со-
ответствуют исламской традиции. Абу Малик аль-Ашари (пусть Аллах 
будет доволен им) сообщил, что Посланник Аллаха (Мир ему) сказал: 
«Чистота – это половина имана (веры)»” – сказал MCB на своем веб-сай-
те, ссылаясь на высказывание Пророка Мухаммеда12.

Он посоветовал медресе или школам поощрять мытье рук и ска-
зал, что в мечетях должно быть достаточно мыла и дезинфицирующих 
средств для рук, особенно вблизи зон омовения.

Но, что интересно, исламский мир не извлекает утешение из чужих 
проблем. Как сказал один из исламских священнослужителей: „Если не-
приятности поразили неверующих, то жалость и сострадание заставля-
ют нас помогать им”.

Турция
Турция в регионе Ближнего Востока показала наиболее успешный 

пример в сдерживании коронавируса на более ранней стадии по срав-
нению с другими странами и низкий уровень смертности. Успех, по 
мнению министра здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, связан со 
своевременными мерами, принятыми правительством.

Причем по мнению турецких чиновников успех государств в борьбе 
с пандемией нельзя объяснить категориями для стран, таких как разви-
тые/менее развитые, демократические/авторитарные или либеральные/
государственнические. Он напомнил, что Турция помогла 135 странам, в 
том числе США, предоставить медицинские принадлежности, включая 

12  Monthly Briefi ng. March 2020 & COVID-19 Update, https://mailchi.mp/mcb/march-
2020-and-covid-update [dostęp: 20.07.2020].
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вентиляторы, лекарства, наборы для тестирования и средства индивиду-
альной защиты13.

Однако, несмотря на заявленные успехи, Дианет - Управление по де-
лам религий Турции подверглось критике из-за того, что не смогло оста-
новить турецких паломников, отправившихся к святым местам в Саудов-
скую Аравию, так как по мнению критикующих, многие ранние инфек-
ции пришли в Турцию в том числе от людей, возвращающихся из палом-
ничества Умры. При этом парадоксально, что на момент марта 2020 года 
официальные лица Саудовской Аравии не заявляли о том, что в стране 
были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

В экономической плоскости высказывались мнения, что место Китая 
в продаже товаров длительного пользования на рынки Персидского зали-
ва планирует занять Турецкая Республика. Товарооборот Турции с Ира-
ком, который в настоящее время составляет около $16 млрд в год, может 
возрасти на десятки процентов, и то же самое можно сказать и о торговле 
с Катаром, Кувейтом и Оманом. Турция также, вероятно, значительно 
увеличит экспорт в Иран. Но все это, конечно, при условии, что Турция и 
далее будет демонстрировать успехи в борьбе с коронавирусом.

Событие, не связанное с пандемией Covid-19, но прошедшее в это 
время. В период активной фазы летней волны пандемии, в начале июля 
2020 года Турция принимает решение вновь изменить функциональное 
назначение собора Святой Софии (Айя София) в мечеть. Верховный суд 
Турции лишил музейного статуса византийский объект VI века, решение 
Совета министров 1934 года о превращении учреждения в музей и за-
явил, что Собор Святой Софии был зарегистрирован в качестве мечети в 
документах о собственности. 

О том, что статус музея Айя-София может быть пересмотрен, пре-
зидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял весной прошлого года. 
Лидер Турции ранее неоднократно заявлял, что является сторонником 
такого шага. 

Собор Святой Софии был построен как собор в Христианской Ви-
зантии и был превращен в мечеть после того, как Османская империя 
завоевала Константинополь в 1453 году и сменила название города на 
Стамбул. Турецкие сторонники передачи собора под мечеть высказа-
лись, что это решение „лучше всего отражает идентичность Турции, как 
преимущественно мусульманской страны”. Недавние опросы населения 

13  ‘Timely measures behind Turkey’s COVID-19 success’. Health Minister Fahrettin 
Koca informs offi cials, businesspeople about Turkey’s fi ght against coronavirus, https://www.
aa.com.tr/en/health/-timely-measures-behind-turkey-s-covid-19-success-/1891529 [dostęp: 
20.07.2020].



665

Религия и религиозность в период мировой пандемии Covid-19…

также показали, что большинство турок поддерживали это изменение14. 
Первый азан должен прозвучать в Айя-Софии уже 24 июля 2020 года.

Превращение собора Святой Софии в музей в 1935 году стало сим-
волом кемалистской революции и должно было стать признаком разры-
ва с отсталым прошлым: древний храм впервые в своей истории стал 
историческим артефактом, а не местом религиозной, христианской или 
мусульманской жизни.

Реакция папы Римского не заставила себя ждать: 12 июля 2020 года 
папа Римский Франциск заявил, что огорчен решением властей Турции 
превратить собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле в мечеть15.

Политические корреляции между событиями в Иерусалиме и Стам-
буле очевидны, на что акцентировал внимание в своих обращениях пре-
зидент Эрдоган: „Возрождение Айя-Софии – это предзнаменование ос-
вобождения мечети Аль-Акса”, которая находится на Храмовой горе в 
Иерусалиме.

Институт исламской мысли, расположенный в г. Анкара разослал в 
духовные управления мусульман мира свои разъяснения по этому по-
воду, указав что „несмотря на все, что было, рассмотрение вопроса об 
открытии собора Айя-София в качестве дома исламского поклонения 
стала частью политических споров, которые не имели границ. Указыва-
ли даже на то, что это столкновение религий и цивилизаций. Представи-
телей нашей (исламской) цивилизации, которая всегда открывала двери 
свободы перед всеми религиями на протяжении истории, это печалило. 
Особенно распространяющиеся на Западе дискуссии, посвященные про-
блеме превращения церкви в мечеть, а для нас – это просто возвращение 
изначальной ее сущности, а именно мечети, которую некоторые просто 
превратили в музей [...]. Действия президента Турции Реджепа Тайипа 
Эрдогана выражают чувства всего исламского мира, прежде всего они 
вселяют чувства причастности, уважения и высокого доверия между 
нами и всем человечеством”16. 

В прошлом Эрдоган и его партия регулярно обсуждали и отвергали 
возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Однако в Тур-
ции есть мощный социально-экономический запрос на сильное проявле-
ние национального суверенитета. Помимо традиционных пограничных 
споров с Грецией в Эгейском море, Турция недавно расширила свою де-

14  Айя-София: мечеть как политика, https://ru.euronews.com/2020/07/10/msket [do-
stęp: 20.07.2020].

15  Папа Римский огорчен решением Турции превратить Айя-Софию в мечеть, htt-
ps://www.bbc.com/russian/news-53384396 [dostęp: 20.07.2020].

16  Институт исламской мысли информирует о своей позиции по статусу Айя-
Софии, http://www.dumrf.ru/upravlenie/documents/17371 [dostęp: 20.07.2020].
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ятельность в Восточном Средиземноморье, где она стремится укрепить 
свои позиции. Это ухудшило отношения с Грецией и Кипром, а в пос-
леднее время также с Францией (вокруг спорных месторождений газа и 
турецкого военного присутствия в Ливии). В результате напряженность 
в отношениях с Европейским Союзом вновь возросла, что может при-
вести к введению новых санкций против Анкары. Радикальное решение 
о месте всемирного наследия ЮНЕСКО призвано продемонстрировать 
готовность активно продвигаться по вопросам, которые Турция считает 
крайне важными для своего суверенитета.

Решение также имеет важное внутреннее измерение. Турция сталки-
вается с серьезными экономическими проблемами, а также с пандеми-
ческим кризисом. Поддержка правительства значительно упала в пос-
ледние месяцы. Изменение статуса базилики призвано помочь мобили-
зовать социальную базу. Это важно, потому что вопросы идентичности 
и суверенитета чрезвычайно популярны в Турции и выходят за рамки 
традиционных идеологических разногласий. Это отражено, например, в 
поддержке решения, данного оппозиционным мэром Стамбула Экремом 
Имамоглу.

Таким образом, Эрдоган пытается этим символическим шагом пока-
зать, что он и есть тот международный политик, который может „защи-
щать права угнетенных мусульман Палестины”, который дает „симмет-
ричные ответы” на американо-израильские шаги в Иерусалиме и секторе 
Газа. Более того, в своем арабоязычном Twitter Реджеп Тайип Эрдоган 
написал, что открытие Айя-Софии „является предвестником освобожде-
ния мечети Аль-Акса, третьей по значению исламской святыни, располо-
женной в Восточном Иерусалиме”.

Россия
Духовное управление мусульман Российской Федерации приостано-

вило коллективные молитвы в Москве до 10 апреля 2020 г. 
18 марта 2020 г. вступил в силу приказ Духовного управления му-

сульман Российской Федерации, в соответствии с которым в Московс-
кой Соборной мечети, Исторической мечети Москвы и Мемориальной 
мечети „Шухада” на Поклонной горе приостанавливается совершение 
коллективных пятикратных и пятничных молитв до 10 апреля 2020 г. 
включительно17.

При этом подчеркивается, что в целях сохранения в мечетях духов-
ных традиций, преемственности и поминания имени Всевышнего Алла-

17  ДУМ РФ. Текст приказа, http://dumrf.ru/photos/gallery/1584439126/1584439126_5.
jpg [dostęp: 20.07.2020].
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ха, в мечетях будет продолжено чтение пятикратных молитв дежурным 
имамом в индивидуальном порядке.

Кроме того, приостанавливается практика общения верующих с де-
журным имамом с целью получения ответов на свои вопросы, консуль-
тации, чтения молитв за усопших и т.п. Духовное управление настоя-
тельно рекомендует верующим отложить на несколько недель обряды 
имя наречения, никяха18, поминальные мероприятия. При этом совер-
шение погребальных обрядов и жаназа-намаза19 не приостанавливает-
ся, но принимать в них участие должно минимально возможное коли-
чество людей.

Намазы, по рекомендации Дамир-хазрата Мухетдинова, будут читать-
ся индивидуально имамом с той целью, чтобы поминовение имени Все-
вышнего Аллаха не прекращалось ни на день. По мысли ДУМ РФ: „Тем 
самым мы с вами вносим вклад в спасение мусульман и других жителей 
столицы от угрозы распространения смертоносного вируса. Мы с вами 
не можем допустить, чтобы дома Всевышнего невольно превратились 
бы в разносчиков смерти, тем более что такие случаи в мире уже были. 
Человек и его жизнь превыше мечети!”. 

Последняя фраза „человек и его жизнь превыше мечети!” – из уст 
первого заместителя председателя Духовного управления мусульман 
Российской Федерации, ректора Московского исламского института, 
Имам-мухтасиба Санкт-Петербурга и Ленинградской области Д. Мухет-
динова звучит очень неожиданно для мусульман на первый взгляд.

В конце своего обращения имам-мухтасиб подчеркнул, что „впереди 
месяц Шабан, а за ним – долгожданный и любимый нами благословен-
ный месяц Рамадан. Мы будем молиться и всеми силами стремиться к 
тому, чтобы Рамадан встретить в уже безопасных городах, в наших пре-
красных мечетях, совершая пятикратные намазы, собираясь на джума”.

В другом документе ДУМ РФ, в отличие от других конфессий, рос-
сийские исламские лидеры призывают придерживаться норм светского 
общества. В частности: 

18  Никах, никях, каз. neke kiyu - араб. حاكنلا – бракосочетание), джава́з, зава́дж, урс – 
в исламском праве, шариате, брак, заключаемый между мужчиной и женщиной. Для того, 
чтобы брак был действительным, необходимо выполнить ряд условий. Супруг должен 
быть совершеннолетним мусульманином и не подпадать под категорию махрам. Никах 
совершается при наличии свидетелей. В ряде светских государств, с преимущественным 
исламским населением, как например в Казахстане, имамы совершают обряд neke kiyu 
только после наличия гражданского свидетельства о браке, выдаваемого государствен-
ными светскими органами (загсом).

19  Жаназá, в русских текстах о казахских традициях пишут также «Джаназá» 
(казахское слово, арабизм от араб. ةزانج) – исламский похоронный обряд прощания 
с усопшим родных и близких перед погребением, согласно норм шариата.
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„1. Строго придерживаться санитарно-гигиенических рекомендаций 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзора) как в плане организации труда, так и в час-
тной жизни.

2. Организовать дополнительную санитарную обработку помещений 
религиозных организаций, уделяя особое внимание молельным помеще-
ниям и учебным классам;

3. Минимизировать длительность совместного пребывания верующих 
в закрытых помещениях, в частности, сократить длительность молитв, 
упуская на время пандемии совершение тасбихов, оглашение тахлиля, 
чтение Благородного Корана и вознесение мольбы дуа;

4. Сократить длительность пятничной (джума) молитвы до 10–15 ми-
нут, сокращая при этом промежуток времени между азаном и икаматом; 
в хутбе оставляя лишь ритуальную часть на арабском языке, включаю-
щую восхваления Всевышнего Аллаха, салаваты Пророку (мир ему) и 
вознесение молитв об ограждении уммы от смертоносной болезни. Разъ-
яснить верующим, на основе рекомендаций Совета улемов ДУМ РФ, 
что чувствующие недомогания верующие должны оставаться дома, не 
посещать мечети и иные общественные места, дабы не подвергать опас-
ности других людей. Это наставление касается и пятничной молитвы в 
том числе”20.

Ураза-байрам, который проводился 4 мая 2020 г., согласно рекоменда-
ций, высказанных в видеообращении духовного лидера российских му-
сульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина проводился в строго домаш-
нем формате: остаться дома и провести его с семьей, а также подключить-
ся к трансляции праздничной молитвы из Московской Соборной мечети.

Во многих субъектах и населенных пунктах Российской Федерации, 
где сохранялась опасность распространения коронавирусной инфекции, 
праздничный коллективный намаз в честь Ид аль-Фитр – Ураза-байрама 
также проведен не был.

Уже после Ураза-байрама 21 июня ДУМ РФ провело zoom-конферен-
цию с участием представителей трех мировых религий: „Мусульманс-
кий мир перед вызовами пандемии: единение в условиях социального 
дистанцирования”. 

Генеральный секретарь Всемирной ассамблеи мусульманских общин 
Мухаммад Аль-Бишари в своём докладе отметил, что в результате пан-

20  Рекомендация ДУМ РФ руководителям общин региона в связи с пандемией 
коронавируса. Председателям централизованных и местных религиозных организаций в 
юрисдикции ЦРО ДУМ РФ и ЦМРО СМР, http://www.dumrf.ru/upravlenie/documents/16834 
[dostęp: 20.07.2020].
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демии коронавируса мусульмане столкнулись с рядом проблем, которые 
требуют разработки нового исламского дискурса. В свою очередь, пре-
зидент Всемирной ассамблеи мусульманских общин Доктор Али Рашид 
Нуайми подчеркнул, что столкнувшись с проблемой глобального масш-
таба в лице коронавируса, необходимо использовать эту возможность, 
чтобы показать истинный образ ислама и мусульман21.

9 июня 2020 г. в столице России отменяются большинство социаль-
ных ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса. Инте-
ресен вывод-наблюдение российских исламских богословов о том, что в 
период пандемии „мечети и религиозная инфраструктура превратилась в 
опорные центры оказания социальной помощи и поддержки населению 
вне зависимости от религиозной принадлежности. По словам Д. Мухет-
динова, текущая ситуация не только проявила огромное значение мече-
тей как социального института, но и вновь актуализовала вопрос обеспе-
чения российских городов мечетями и иной религиозной мусульманской 
инфраструктурой”22.

Центральная Азия
В Центральной Азии в Таджикистане, Казахстане духовные ислам-

ские руководители призвали приостановить пятничные молитвы (жума 
намазы), весь священный для мусульман мира Рамазан, когда мусульма-
не постятся – прошёл без коллективных разговений (ифтар, ауыз-ашар) 
и молитв в мечетях. Также завершающий Рамазан праздник – Ораза-айт 
(Ид-аль-Фитр) прошел в индивидуальном формате, без коллективных 
праздничных молитв в мечетях.

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) заявило о 
временной отмене пятничного намаза в мечетях. „В связи с объявлением 
в государстве чрезвычайного положения, а также с высоким риском рас-
пространения болезни в мечетях временно будет приостановлено чтение 
пятничной молитвы” – отмечается в заявлении ДУМК. На момент мар-
та 2020 года в стране было зарегистрировано всего 33 инфицированных 
Covid-19, умерших не было. Мусульмане вместо пятничной молитвы бу-
дут совершать „бесін намаз” у себя дома.

В ДУМК пояснили, что мечети не закрываются, пять раз для призыва 

21  „Необходимо единство действий”. Представители трёх мировых религий 
поделились опытом действий в условиях пандемии. Международная онлайн-конференция 
„Мусульманский мир перед вызовами пандемии: единение в условиях социального 
дистанцирования”, http://www.dumrf.ru/common/event/17139 [dostęp: 20.07.2020].

22  Переосмысление ценностей, социальный активизм и рост значения мечетей – 
итоги эпидемии COVID-19 от участников IV Чтений им. М.Буби, http://www.dumrf.ru/
common/event/17241 [dostęp: 20.07.2020].
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к молитве будет звучать азан. Но мусульмане не будут совершать пяти-
кратные молитвы в стенах мечетей. Ранее в ДУМК призывали приходить 
в мечети в масках, совершать омовение дома, после завершения намаза 
не пожимать друг другу руки, а также не приводить на пятничный намаз 
детей. В столовых, находящихся при мечетях, теперь не будут проводить 
поминальные обеды.

Ранее ДУМК призвал мусульман по возможности сократить либо 
перенести все запланированные исламские ритуальные мероприятия и 
празднования.

Также ДУМК в марте 2020 года рекомендовал после чтения коллек-
тивного пятикратного намаза избегать рукопожатия при приветствии, не 
создавать скопления людей. Прихожан мечетей призвали следовать следу-
ющим правилам: приходить в мечеть в маске, совершать омовение дома, 
не приходить с несовершеннолетними детьми на коллективный намаз, 
после намаза не задерживаться в мечети. В ДУМК также посоветовали 
пожилым людям и женщинам не приходить на коллективный намаз.

Весь Рамазан, а также празднование Ораза-айт проходило в строго 
домашних условиях. Согласно рекомендации Духовного управления 
мусульман Казахстана, Ораза айт намаз не будет проводиться в мечетях 
страны. „Согласно ханафитскому мазхабу читать Ораза айт намаз инди-
видуально дома некорректно. Однако во время айта, как только подни-
мется солнце, каждый может прочитать в своем доме два или четыре 
ракаата молитвы. В случае если человек не знает наизусть, то может про-
честь другие суры” – отметили в ДУМК23.

С 16 марта 2020 года в Казахстане объявлено чрезвычайное положе-
ние из-за распространения коронавируса, которое продолжалось до 11 
мая 2020 года. 12 марта 2020 года Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев принял решение отменить все публичные мероприятия в стране. 
Вслед за этим ДУМК рекомендовал не проводить ритуальные поминаль-
ные обеда (асы) с количеством более 50 человек в Казахстане.

Однако уже после 11 мая 2020 года, когда режим ЧП был приоста-
новлен, количество больных, умерших стало расти. Власти страны были 
вынуждены объявить сначала карантинные мероприятия на выходные 
дни (субботу и воскресенье июня). Из-за роста зараженных Covid-19 го-
сударственная комиссия решила ввести с 5 июля ограничительные меры 
в Казахстане сроком на 14 дней. 

14 июля 2020 года Президент Казахстана продлил карантин еще на 14 
дней. И если ранее в постановлениях главного санитарного врача не го-

23  Ораза айт намаз не будут проводить в мечетях Казахстана – ДУМК, https://
www.inform.kz/ru/oraza-ayt-namaz-ne-budut-provodit-v-mechetyah-kazahstana-dumk_
a3652746 [dostęp: 22.07.2020].
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ворилось прямо о запрете на ритуальные практики в религиозных учреж-
дениях, то в июльском постановлении, к примеру главного санитарного 
врача столицы Казахстана – г. Нур-Султан в п. 3.29 на это прямо указы-
валось: „Запрет на посещение всех объектов религиозных объединений 
(мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) прихожанам и посетителям”24. 
Подобный же запрет содержался в постановлении главных санитарных 
врачей регионов Казахстана, городов республиканского значения25.

Это означало для верующих, что с сегодняшнего дня мечети будут за-
крыты до конца карантина, и пятикратный намаз, чтение Корана, никах и 
другие обряды в мечетях будут приостановлены. Однако, будет читаться 
призыв к пятикратной молитве.

3 июля 2020 года во время брифинга в Службе центральных комму-
никаций при Президенте заместитель председателя ДУМК наиб муфтий 
Ершат Онгаров представил мусульманской общине заявление Духовного 
управления мусульман Казахстана о проведении погребальной молитвы 
и поминальных обедов во время вируса Covid-19. Ограничения косну-
лись практически всех ритуальных практик. В частности: на погребаль-
ной молитве должны присутствовать не более 30 человек; общее время 
погребальной молитвы и проповеди не должно превышать 5 минут; за-
прет на обмен рукопожатием во время погребальной молитвы; джамаат 
должен немедленно покинуть кладбище после погребения умершего; не 
проводить „конак асы”26; не проводить поминки после погребения или 
ограничиться узким кругом членов семьи; требования к проведению по-
минальных обедов (семь дней, сорок дней, годовщина и т.д.) - не прово-
дить поминки или ограничиться лишь членами семьи и близкими родс-
твенниками и др.27.

10 июля в ходе второго карантина председатель ДУМ РК Наурызбай 
кажы Таганулы также провел онлайн-встречу с Центральным аппаратом 
и имамами областей, где были обсуждены вопросы по соблюдению ка-
рантинных требований в связи с пандемией, а также среди прочего были 

24  Постановление о введении строгих ограничительных карантинных мер в 
городе Нур-Султан 3 июля 2020 года г. Нур-Султан, https://24.kz/ru/news/polezno-znat/
item/407008-karantin-v-stolitse-opublikovano-postanovlenie-glavnogo-sanvracha-g-nur-sul-
tan [dostęp: 18.07.2020].

25  Постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы от 
3 июля 2020 года No 46 О введении строгих ограничительных мер на территории города 
Алматы, https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38700876 [dostęp: 19.07.2020].

26  Qonaq asy, конак асы – название мусульманского поминального обеда у казахов
27  На брифинге было представлено заявление о проведении жаназа (джаназа) 

намазов и поминальных обедов, https://www.muftyat.kz/ru/news/qmdb/2020-07-03/32022
-na-brifi nge-bylo-predstavleno-zaiavlenie-o-provedenii-dzhanaza-namazov-i-pominalnykh-
obedov/ [dostęp: 21.07.2020].
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обсуждены корректирующие рекомендации по осуществлению религи-
озных обрядов в условиях карантина.

Также в период второго карантина ДУМ РК была осуществлена ини-
циатива Фонда „Зекет” акция „Подари надежду на жизнь” по сбору по-
жертвований пациентам аппаратов ИВЛ. При этом интересно, что Вер-
ховный муфтий Казахстана в рамках этой акции поручил „имамам запус-
кать швейные мастерские в регионах и снабжать народ необходимыми 
масками”28. Что имелось в виду под этим сообщением, финансирование 
ли швейных мастерских, участие в софинансировании, освящение по-
добных мастерских – не совсем ясно.

В объявленный 13 июля 2020 года Днем национального траура по по-
гибшим от коронавирусной инфекции, руководители страны направили 
свои соболезнования близким погибших, почтили минутой молчания. 
Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный 
муфтий Наурызбай кажы Таганулы выразил соболезнования родным и 
близким погибших от эпидемии в своем видеообращении „Пусть беды 
обойдут нашу Страну”29. Также в День общенационального траура, во 
всех мечетях страны, а также в центрах обучения чтецов Корана, был 
прочитан Священный Коран и дуа хатм, был посвящен душам умерших 
от эпидемии30.

В связи с этим Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы принял 
участие в „Онлайн хатм Корана” в Республиканской мечети „Хазрет Сул-
тан” и прочитал молитву. Молитва Верховного муфтия транслировалась 
в прямом эфире в социальных сетях.

Интересным прецедентом в условиях пандемии стал „Духовный ма-
рафон”, организованный сектором Женщин и девушек при Духовном 
управлении мусульман Казахстана и устазами города Нур-Султан, для 
всех мусульманок страны. Целью марафона является оказание духовной 
поддержки женщинам в связи с ситуацией в стране. Марафон начавшись 
14 июля 2020 года длился пять дней. Учителя сектора ежедневно ведут 
прямую трансляцию на странице в Instagram, ведут проповедь по опре-
деленным темам и отвечают на вопросы31. С учетом возросшей потреб-

28  Состоялось онлайн-заседание под председательством верховного муфтия, htt-
ps://www.muftyat.kz/ru/news/qmdb/2020-07-10/32106-sostoialos-onlain-zasedanie-pod-pred-
sedatelstvom-verkhovnogo-muftiia-foto/ [dostęp: 23.07.2020].

29  Верховный муфтий: пусть беды обойдут нашу страну (видео, https://www.muf-
tyat.kz/ru/news/qmdb/2020-07-13/32121-verkhovnyi-muftii-pust-bedy-oboidut-nashu-stranu-
video/ [dostęp: 24.07.2020].

30  Верховный муфтий прочитал дуа хатм Корана, https://www.muftyat.kz/ru/news/
qmdb/2020-07-13/32123-verkhovnyi-muftii-prochital-dua-khatm-korana-foto/ [dostęp: 17.07. 
2020].

31  Начался „духовный марафон” сектора женщин и девушек, https://www.muftyat.
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ности в условиях пандемии в психологической поддержке, поддержке 
детей в условиях когда обучение в предканикулярный и новый 2020-2021 
учебные годы перешло в дистанционный и онлайн-форматы, прояснение 
воспитательных и иных вопросов в русле канонов ислама для детей, жен-
щин-матерей, семей актуальный ответ ДУМ РК на имеющиеся вызовы.

В мечетях Узбекистана с марта 2020 года с началом мировой пан-
демии временно отменили пятничные молитвы. Запрет введен в целях 
борьбы с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба Ду-
ховного управления мусульман (ДУМ) Узбекистана. Решение об ограни-
чениях принято Советом улемов.

Пятничную молитву мусульмане должны проводить дома. Поминаль-
ные молитвы следует совершать дома в присутствии близких родствен-
ников умершего. Такой порядок будет действовать до стабилизации си-
туации с эпидемией Covid-19. При этом мечети продолжат призывы к 
молитве в определенное время32. 

Правительство Узбекистана рекомендовало всем религиозным орга-
низациям временно ограничить проведение религиозных мероприятий. 
Мусульман Узбекистана также призвали придерживаться рекомендаций 
Министерства здравоохранения РУз для предотвращения инфекции коро-
навируса. ДУМ Узбекистана напомнило верующим о неприемлемости не-
обоснованного повышения стоимости продуктов питания, лекарств и дру-
гих предметов первой необходимости во время чрезвычайных ситуаций.

В Узбекистане муфтият отменил пятничные молитвы из-за угрозы 
заражения коронавирусом – с формулировкой „шариат вводит послаб-
ления”. Везде также проводят дезинфекцию мечетей, чтобы не дать рас-
пространиться вирусу.

В Республике Кыргызстан был введён временный запрет на въезд 
иностранцев в страну в связи с угрозой коронавируса. Совет улемов 
Кыргызстана выпустил фетву о временной отмене чтения проповеди до 
азана, сокращения чтения хутбы, а также чтения коротких сур в намазе, 
после намаза сократить время для дува и зикра. Также Духовное управ-
ление мусульман Кыргызстана ввело пока ограничение на посещение 
намаза только престарелыми, женщинами и детьми.

Однако уже 17 марта на брифинге вице-премьер-министр Кыргыз-
стана Алтынай Омурбекова сообщила, что могут запретить пятничные 
намазы. И уже вечером того же дня в своем обращении главный муфтий 
Кыргызстана Максат Токтомушев отметил, что „мечети закрываться не 

kz/ru/news/qmdb/2020-07-15/32148-nachalsia-dukhovnyi-marafon-sektora-zhenshchin-i-
devushek/ [dostęp: 17.07.2020].

32  Согласно открытым данным, на 1 декабря 2019 года в Узбекистане функциони-
ровало 2600 мечетей.
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будут, а для уведомления о времени намаза также будет звучать азан. Он 
предложил читать пятикратный намаз дома”.

Таджикистан, cтрана с мусульманским большинством в девять мил-
лионов человек закрыла границу с соседями Китаем и Афганистаном, а 
также с Южной Кореей, Ираном и Италией. Он также отменяет празд-
нование Новруза или Персидского Нового года, который отмечается с 21 
по 25 марта.

Организация Исламского Сотрудничества
Сайт Организации исламского сотрудничества (ОИС) весь 2020, и 

2021 годы венчала заглавная страница с надписью Covid-19, что означает 
важность борьбы с пандемией для организации. 

Однако примечательно при этом, что опубликованная Стратегия 
ОИС по расширению прав и возможностей института брака и семьи 
на 2020–2025 годы не содержит анализа, прогностики каких-либо мер 
по профилактике, борьбе с коронавирусной инфекцией и его влияния на 
семейную политику, репродуктивное здоровье, здоровье детей. 

Хотя соответствующие разделы в развернутой на 68 страниц англо-
язычной версии документa содержатся. Понятно, что документ разра-
батывался и его согласование возможно было проведено до 2020 года, 
однако этот факт говорит о том, что ОИС даже в таком варианте при-
нятия и публикации документа не смогла актуализировать столь важ-
ный стратегический документ организации с учетом пандемии коро-
навируса. Тем более, что пандемия оказала и оказывает свое влияние 
на ментально-психологическое состояние семей, браков, молодоженов, 
а последствия перенесенного вируса у уже выздоровевших людей, по 
замечаниям многих врачей, будут среди прочего влиять и на репродук-
тивное здоровье людей. Остается под вопросом также и влияние пере-
ходa в условиях пандемии от живого обучения к дистанционному и/или 
онлайн-образованию на детей, их родителей, не совсем подготовленных 
к совместному обучению. Документ не содержит даже ни одного упоми-
нания на Covid-19.

Отдельный документ посвящен усилиям организации в борьбе с пан-
демией – Усилия Организации исламского сотрудничества и ее органов 
по служению исламским целям и устранение последствий новой панде-
мии коронавируса (COVID-19). В частности, раздел II рассматриваемого 
документа ОИС посвящен пандемии: Усилия Организации Исламского 
Сотрудничества и его институты в борьбе с последствиями, Полити-
ческая, гуманитарная, здравоохранительная, экономическая и инфор-
мационная сферы, Усилия соответствующих органов ОИК по решению 
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COVID-19. Эти усилия главным образом сосредоточены на Палестине 
и пострадавших от конфликтов странах и регионах в Африке и Азии, а 
также на наименее развитых странах и беженцах, где бы они ни нахо-
дились, с целью оказания им помощи, и призыва к беспрепятственному 
прохождению гуманитарной и медицинской помощи нуждающимся и 
пострадавшим.

Христианство
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Русской православной 

церкви выпустил беспрецедентную для новейшей истории РПЦ инструк-
цию по мерам безопасности в церквях в связи с пандемией коронавируса33. 
В РПЦ призвали пройти между „Сциллой паники” из-за коронавируса и 
„Харибдой легкомыслия”. При причастии теперь ложечку после каждого 
причастника будут обтирать „пропитанным спиртом платом (с регуляр-
ным обновлением пропитки)” и затем окунать ее в воду с последующей 
утилизацией воды. Такая практика бытовала в дореволюционной России 
в период эпидемий. Последующую „запивку” причастникам будут давать 
только в одноразовой посуде. Такую рекомендацию Священный синод 
выпустил в июле 2020 года. После причастия „для утирания уст” будут 
использоваться не платы, как раньше, а бумажные салфетки „с последу-
ющим сожжением”. Причастников призвали воздерживаться от лобзания 
чаши.

Для раздачи антидора (частей просфоры, раздаваемых прихожанам в 
конце литургии) будут использоваться одноразовые перчатки. Для ми-
ропомазания будут использовать ватную палочку (вместо стрючицы) и 
бумажную салфетку (вместо губки) с последующим сожжением.

В утвержденном патриархом документе указана необходимость соб-
людать меры борьбы с коронавирусом, как „следования словам Священ-
ного Писания: «Не искушай Господа Бога твоего»”.

В связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 
всем священнослужителям Русской православной церкви предписано 
соблюдать своеобразные санитарные нормы, утвержденные патриархом 
Кириллом. В инструкции, опубликованной на сайте патриархии, гово-
рится, что новые правила вводятся в силу „при сохранении твердой веры 
в действие благого промысла Божия и в Божественное всемогущество” и 
их необходимо выполнять вплоть до отмены или пересмотра.

33  Инструкция настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монас-
тырей Русской Православной Церкви в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции. Документ утвержден решением Священного Синода от 17 марта 2020 года 
(журнал No 30), http://www.patriarchia.ru/db/text/5608607.html [dostęp: 23.07.2020]. 
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Документ, в частности, рекомендует священникам воздерживаться от 
того, чтобы давать прихожанам целовать себе руку, а крест по оконча-
нии службы не давать „для лобзания”, но возлагать на головы прихожан. 
Кроме того, указывается на необходимость протирать иконы, кресты и 
Евангелие „после каждого лобзания с использованием дезинфицирую-
щего раствора”.

Внесены поправки в правила обращения с кадилом и лампадами. При 
совершении крещения купель предписано после каждого таинства мыть 
дезинфицирующей жидкостью, а для миропомазания и помазания елеем 
использовать ватные палочки и бумажные салфетки с последующим со-
жжением.

„Указания общего характера” рассматриваемого документа подробно 
описывают практику ритуалов в условиях пандемии:

„16. Настоятелям, игуменам и игумениям предписать сотрудникам 
приходов, подворий и монастырей неукоснительно соблюдать общие 
меры гигиены, в том числе касающиеся дезинфекции рук в течение дня 
(не реже 1 раза в 2 часа).

17. Обеспечить частое проветривание храмов, а также приходских и 
монастырских помещений общего доступа, установив обязательный гра-
фик проветривания.

18. Регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами поверх-
ности храмовой мебели общего пользования (в т.ч. места для написания 
записок, свечные ящики и др.), а также дверных ручек.

19. Регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами иконы, 
находящиеся в храме, к которым прикладываются прихожане.

20. Священнослужителям, церковнослужителям и сотрудникам при-
ходов, подворий и монастырей ответственно и внимательно относить-
ся к своему самочувствию. При недомогании немедленно сообщать об 
этом настоятелю (игумену, игумении) и обращаться за медицинской по-
мощью.

21. Настоятелям, игуменам и игумениям организовать обязательный 
замер температуры перед началом трудового дня (к примеру, при помо-
щи бесконтактного термометра) у священнослужителей, церковнослу-
жителей, а также у сотрудников храмов, взаимодействующих с большим 
числом прихожан.

22. Объяснять прихожанам, что исполнение вводимых предписаний и 
ограничений следует воспринимать как следование словам Священного 
Писания: «не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7). Также объяснять 
прихожанам, что в случае появления симптомов ОРВИ или иных зараз-
ных болезней им следует ради любви к ближним и заботы о них возде-
рживаться от посещения храмов”.
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Святой Престол – Ватикан Римско-католической церкви ввел в 
Ватикане меры изоляции последовательно по Италии: туристические 
достопримечательности закрыты. Нужно понимать, что для экономики 
Ватикана это чувствительные потери: так как прибыль музеев града Ва-
тикана является ощутимым источником дохода, которые ежегодно при-
носят €40 млн. Однако в 2017 году изданный Папой Римским запрет на 
продажу сигарет несколько снизил доходы на несколько миллионов евро. 
Продажа сигарет приносила до 2017 годa Ватикану около €10 млн в год 
и является вторым источником дохода после продажи необлагаемого на-
логом бензина.

Чтобы избежать публичных собраний и передачи вируса, Папа Фран-
циск отменил свои регулярные публичные выступления и вместо этого 
будет транслировать их в прямом эфире в Интернете. Пасхальные служ-
бы в Ватикане с марта месяца 2020 года проходили практически без ве-
рующих, по сообщениям префектуры папского дома. „В связи с нынеш-
ней чрезвычайной ситуацией в здравоохранении все литургии Страстной 
недели будут проходить без физического присутствия верующих” – гово-
рилось в заявлении34. 

Страстная неделя у католиков в 2020 году была с 5 по 11 апреля. 6 мар-
та в Ватикане был зарегистрирован первый случай заболевания корона-
вирусом. Папа Римский Франциск с целью избежать распространения за-
болевания впервые обратился с воскресной проповедью к верующим не 
из Апостольского дворца, а при помощи интернет-трансляции. 10 марта 
2020 года, вслед за Италией, для туристов закрыли собор Святого Петра 
и прилегающую площадь. Запрет действовал с 10 марта по 3 апреля. Му-
зеи Ватикана были закрыты с 8 марта по 3 апреля.

Традиционную мессу, посвященную празднованию Пасхи в базили-
ке в Риме, сопровождаемой благословением папы „Урби-эт-Орби”35 на 
площади Святого Петра, обычно посещают десятки тысяч людей со всего 
мира. Но после того, как площадь была закрыта итальянской полицией и 
общественные мероприятия, и похороны были отменены, празднование 
Пасхи прошлo в особых условиях.

Ватикан транслировал ежедневные мессы Папы в 7 утра по воскре-
сеньям. Несмотря на ограничения на передвижение в Италии, Папа 
Римский, тест которого дал отрицательный результат на коронавирус, 
призвал католических священников „иметь мужество выходить на улицу 

34  https://www.vaticannews.va [dostęp: 21.07.2020].
35  Úrbi et órbi — буквально, „к городу и к миру” — название торжественного папс-

кого благословения. С выражения Urbi et orbi начинались важные объявления в Древнем 
Риме. Обычай торжественно произносить папское благословение по особо значимым по-
водам сформировался в XIII веке.
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и навещать больных [...] и сопровождать медицинский персонал и доб-
ровольцев в работе, которую они делают”. Христианская месса утром 
Великого четверга, которую обычно посещает духовенство Рима, была 
отложена. Остальные литургии Страстной недели были перенесены и 
проведены, как было объявлено 27 марта, „без участия народа”. Месса 
в Великий четверг, которую Папа уже несколько лет совершает за преде-
лами Ватикана с беженцами или заключенными, проводилась в соборе 
Святого Петра. Около двух десятков человек посетили главное богослу-
жение Страстной пятницы; только Папа поцеловал распятие. Крестный 
путь Страстной пятницы, проводимый с 1964 года в Колизее, проходил 
на площади Святого Петра; представители служб здравоохранения Свя-
того Престола были среди немногих участников36. 2 мая Высший комитет 
человеческого братства объявил четверг 14 мая днем   поста и молитв на 
благо всего человечества и пригласил всех религиозных лидеров и наро-
ды мира принять в нем участие.

Большинство Католических церквей по всему миру уже советовали 
прихожанам не пожимать друг другу руки как „знак мира”, запрещать 
разделять причастные кубки и ставить пресноки37 прямо на язык, а так-
же прекращать практику интуиции или погружения вафель в вино. Но 
риск распространения вируса в результате физической близости может 
означать официальные запреты на услуги богослужения или людей, ре-
шивших просто остаться дома.

Ватикан объявил, что празднование Страстной недели в Риме, собы-
тия, которые обычно собирают тысячи паломников со всего мира, будет 
закрыто для публики из-за „нынешней глобальной чрезвычайной ситу-
ации в области общественного здравоохранения”. Еженедельная пуб-
личная аудитория Папы Римского была приостановлена до 12 апреля, но 
Vatican News будет транслировать ее в прямом эфире.

Католические благотворительные организации также находились на 
передовой во время пандемии Covid-19, распределяя продукты питания, 
предлагая приют, обеспечивая поддержку здоровья и благополучия, что 
традиционно для мировой церкви. 

Помощь католических благотворительных организаций в США 
в связи с пандемией составил почти $400 млн. Выделялись деньги на 

36  Declaration of the Director of the Holy See Press Offi ce, Matteo Bruni, 30.04.2020. 
Holy See Press Offi ce. Retrieved 30 April 2020, http://press.vatican.va/ [dostęp: 21.07.2020].

37  Специальный ритуальный хлеб, из бездрожжевого хлеба (гостии у католиков и 
протестантов), либо из дрожжевого хлеба (просфоры у православных). Причастие осу-
ществляется путем поедания ритуального хлеба в виде маленьких небольших кружочков 
– плоти господней и испития ритуального вина (или сока) – крови господней. Обряд 
проводится как правило во время ритуала – таинства христианской Церкви, в котором 
верующие принимают (причащаются) Тело и Кровь Христа под видом хлеба и вина.
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краткосрочные коммунальные платежи, помощь в аренде жилья, другие 
потребности. Таким образом, основные статьи расходов из этой помо-
щи – это поддержка аренды жилья и питание. В особенности большие 
средства пошли после отмены в США после 31 июля 2020 года пособия 
по временной безработице в размере $600 в неделю, которое было вклю-
чено в закон, принятый в начале федерального ответа на пандемию. При 
этом верующие, ищущие помощи, составили более широкий демогра-
фический состав, чем традиционные в таких случаях малообеспеченные 
и бедные домохозяйства; в помощи нуждались представители среднего 
класса, причем увеличение последних составило 50%-70%. Все больше 
людей обращаются в церковь за юридическими услугами, помощью с 
подоходным налогом, убежищем и консультациями38.

Более того, Организация „Католической благотворительности США” и 
другие религиозные организации присоединились в письме на имя прави-
тельства США с призывом защиты заемщиков во время кризиса Covid-19 
„Faith Leaders Call for Borrower Protections During COVID-19 Crisis”39.

Католические епархии, и архиепархии США отменили коллектив-
ные мессы. Епархии поощряют пожилых католиков оставаться дома или 
воздерживаться от таинства Причастия. В Вашингтоне Епископальная и 
Католическая епархии также закрыли службы, после того как епископ-
ский настоятель, который дал Причастие и пожал руку верующим, стал 
первым заболевшим коронавирусом в столице страны.

В Портленде, штат Орегон, архиепископ Александр К.Сэмпл призвал 
священников „проявлять изобретательность”, чтобы сделать причастие 
доступным, приказ отменил все публичные собрания с участием более 
чем 250 человек.

В Великобритании англиканская церковь также рекомендовала про-
тив введения и размещения пресноков непосредственно на языке теми, 
кто управляет евхаристией. Физический контакт – „возложение рук” - во 
время благословения приостанавливается. Он рассматривает вопрос о 
выпуске дальнейших руководящих указаний об элементах тех традици-
онных служб Страстной недели и Пасхи, которые могут увеличить риск 
передачи Covid-19, таких как поклонение кресту.

Греческая православная церковь, однако, отказалась приостановить 
ритуал поклонения, попивающего из одной ложки во время Святого При-
частия, По мнению религиозных лидеров Греческой Православной Церк-

38  Catholic Charities pandemic assistance totals nearly $400 million, August 5, 2020, 
www.catholiccharitiesusa.org/story/catholic-charities-pandemic-assistance-totals-nearly-400-
million/ [dostęp: 21.07.2020].

39  https://www.catholiccharitiesusa.org/advocacy_update/ccusa-and-other-faith-organi-
zations-call-for-borrower-protections-during-covid-19-crisis/ [dostęp: 21.07.2020].



680

Мухит-Ардагер Сыдыкназаров

ви: „Это не может быть причиной распространения болезни”. Критики же 
в самой Греции призывают Церковь прислушиваться к советам ученых, и 
изменить обряды и ритуалы в сторону большей личной гигиены.

Иудаизм. В Израиле конференция европейских раввинов посове-
товала людям не целовать такие вещи, как свитки Торы. Раввин Табик 
отмечает, что «неспособность поцеловать мезузу не является главной ве-
щью в еврейской жизни, „проблема в том, что некоторые вещи являют-
ся обычным делом”. „Может быть, для нас будет хорошо пересмотреть 
рутинные ритуалы, которые у нас есть. Может быть, нам будет полезно 
переосмыслить, как мы можем их заменить?”.

Раввинская Ассамблея, которая издает мнения о еврейском законе для 
консервативного движения евреев, рекомендовала следовать гражданс-
ким и медицинским указаниям. Ассамблея также посоветовала право-
верным иудеям отложить свои свадьбы, если это возможно: „Защита че-
ловеческой жизни отвергает почти любую другую еврейскую ценность” 
– говорится в заявлении Ассамблеи. Также еврейских паломников, при-
звали не целовать Западную стену, Стену плача из-за страха перед коро-
навирусом. Это постановление главного раввина Иерусалима неукосни-
тельно соблюдается, как дополнительное к мерам, которые верховные 
священнослужители иудаизма приняли для предотвращения распростра-
нения коронавируса в Израиле.

Евреи массово молятся у Западной стены и часто засовывают пись-
менные молитвы в щели между ее камнями. Целовать стену не являет-
ся ритуальным требованием, но некоторые набожные евреи делают это, 
полагая, что это свидетельствует о благоговении перед Богом. Западная 
стена, самое святое место, где евреям разрешено молиться в Иерусалиме, 
почитается как остаток комплекса Второго Храма, построенного Иродом 
Великим более 2000 лет назад и разрушенного римлянами в 70 году нашей 
эры. В начале марта главный раввинат Израиля призвал еврейских верую-
щих держаться подальше от Западной стены из-за опасений коронавируса, 
но некоторые евреи продолжали посещать это место для молитвы.

„Не целуйте камни Западной стены” – заявил раввин Шмуэль Рабино-
вич в своем заявлении 16 марта 2020 года. Поклонники должны соблю-
дать „надлежащую дистанцию” друг от друга и „соблюдать необходимые 
правила гигиены”, сказал он.

Евреи, желающие посетить родственников в Израиле в течение неде-
льного пасхального праздника, уже оказались под запретом на въезд в стра-
ну. В июле 2020 года правительство распорядилось, чтобы все прибываю-
щие в Израиль из-за границы - как граждане Израиля, так и другие лица 
- самостоятельно помещались на карантин в течение 14 дней, решение пер-
воначально действовало в течение двух недель, но могло быть продлено. 
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Конференция европейских раввинов посоветовала людям не целовать 
свиток Торы, а главный раввин Израиля сказал, что люди не должны тро-
гать или целовать мезузы40, прикрепленные к дверным проемам. Некото-
рые американские синагоги отменяют все общественные мероприятия, 
а другие готовятся к трансляции в прямом эфире и предлагают онлайн-
обучение для детей, готовящихся к бармитцвам и батмицвам.

Многие индусы принимают участие в празднованиях Холи, фестива-
ля цветов, когда цветная пудра выбрасывается в воздух, и люди рисуют 
лица друг друга, в Индии в июле 2020 года в качестве меры предосто-
рожности от коронавируса носили маски для лица. Премьер-министр 
Нарендра Моди объявил, что не будет участвовать в публичных торжес-
твах, и посоветовал людям избегать больших собраний.

Празднование Рама Навами в 2020 году, государственного праздника 
в Индии, посвященного рождению Господа Рамы, привлекла тысячи пре-
данных в связанных с ним местах, таких как Айодхья в Уттар-Прадеш и 
Рамешварам в Тамил-Наду.

По словам британской организации City Sikhs, Гурдвара рассматрива-
ет возможность отложить мероприятия, в том числе нагар киртаны - по-
ющие гимны, которые могут привлечь тысячи людей, - чтобы отметить 
Вайсаки. Вайсахи-нагар-киртан в Саутхолле был отложен до конца года.

Ксенофобия и антиазиатский ковид-расизм, 
связанные с пандемией коронавируса 2019–2020 
годов

После обнаружения в 2019 году коронавируса пандемии в городе 
Ухань (провинция Хубэй, Китай), в мире наблюдается рост антикитай-
ской, антиазиатской ксенофобии, дискриминации, насилия и расизма 
против представителей Китая, народов Восточной Азии, особенно в 
Европе и Северной Америке. В ряде стран Африки и на Ближнем Вос-
токе также наблюдается рост антиазиатских настроений, расовое про-
филирование.

Объем статьи не дает возможности описывать все многочисленные слу-
чаи, однако они все изложены в открытых источниках. Перечислим лишь, 
что подобные акты ксенофобии и расизма происходили в таких странах, 

40  В иудаизме – прикрепляемый к внешнему косяку двери в еврейском доме свиток 
пергамента духсустуса из кожи ритуально чистого (кошерного) животного, содержащий 
часть текста молитвы Шма из Торы. Пергамент сворачивается и помещается в специ-
альный футляр, в котором затем прикрепляется к дверному косяку жилого помещения 
еврейского дома.
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как Аргентина, Австралия, Бельгия, Боливия, Израиль, Канада, Хорватия, 
Египет, Финляндия, Франция, Германия, Гонконг, Венгрия, Индонезия, 
Индия, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Россия, Великобритания, 
Украина, США. Интернет-пользователи особо отмечают Францию, как на-
иболее отметившуюся на волне антиазиатских настроений.

Французская газета „Le Courrier Picard” показала азиатскую женщи-
ну в маске на первой полосе 26 января 2020 года с заголовком „Желтое 
предупреждение”41. Газета также озаглавила свою   редакционную статью 
„Новая желтая опасность”42. Публикация вызвала осуждение французских 
азиатов, которые запустили хештег #JeNeSuisPasUnVirus (что переводится 
как „Я не вирус”). Другие французские газеты называли Covid-19 „китай-
ским вирусом” в начале вспышки, которая может стигматизировать людей 
китайского происхождения. Многочисленные сообщения свидетельству-
ют о значительном росте преследований и насильственных нападений на 
людей определенного азиатского происхождения. Некоторые дети азиат-
ского происхождения подвергались остракизму и насмешкам над своим 
азиатским происхождением в средних школах под Парижем. Рестораны 
азиатской кухни, в том числе китайские, корейские, тайские, камбоджийс-
кие и японские, сообщили о снижении числа клиентов.

Дошло до того, что японское информационное агентство NHK, кото-
рая предоставляет список рисков для безопасности за границей, летом 
2020 года объявила антияпонскую дискриминацию угрозой безопаснос-
ти при поездках во Францию   и другие европейские страны.

В совокупности это привело к тому, что 30 января 2020 года Чрезвы-
чайный комитет Всемирной организации здравоохранения опубликовал 
заявление, в котором всем странам следует помнить о „принципах ста-
тьи 3 ММСП (Международных медико-санитарных правил)”, которые, 
по словам ВОЗ, являются предупреждением против „действий, которые 
поощряют стигму43 или дискриминацию”, при проведении националь-
ных мер реагирования на вспышку.

41  Lam, Marco della Cava and Kristin Lam, „Coronavirus is spreading. And so is anti-
Chinese sentiment and xenophobia”. USA Today. Archived from the original on 3 February 
2020. Retrieved 3 February 2020.

42  „Coronavirus: les Asiatiques victimes de discrimination en France”, France Inter (in 
French). France Inter. 1 February 2020. Archived from the original on 2 February 2020. Retrie-
ved 26 February 2020.

43  В современном мире понятия „стигма”, „стигматизация”, употребляются чаще 
всего в социологическом значении. Это явление имеет две составляющие. Во-первых, 
некоторой группе людей необоснованно приписывается определенная отрицательная 
характеристика. Во-вторых, если конкретный человек по основному признаку принадле-
жит к этой группе, то ему приписывается и соответствующая характеристика. На основе 
стигмы и стигматизации часто происходят агрессия и дискриминация по отношению к 
представителям этих групп. 
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14 марта 2020 года более 200 групп за гражданские права в Соединен-
ных Штатах потребовали, чтобы Палата представителей и руководство 
Сената публично осудили растущее количество антиазиатского расизма, 
связанного с пандемией, и предприняли „ощутимые шаги по борьбе с 
истерией” вокруг коронавируса предлагая принятие совместной резолю-
ции, осуждающей расизм и ксенофобию как одно из решений.

Среди других конфессий, cикхская коалиция издала рекомендации 
от специалиста по инфекционным заболеваниям в Калифорнии. Летом 
2020 года несколько гурдваров, в том числе в Вашингтоне, округ Колум-
бия, решили отказаться от услуг. Многие буддийские центры и сангхи 
отменили услуги и публичные мероприятия на протяжении большей час-
ти марта 2020 года. Это особенно верно в областях, где вирус был акти-
вен, таких как штат Вашингтон. 

Выводы и заключения
Как видим, пандемия Covid-19 с марта 2020 года изменила и еще 

будет менять многие аспекты религии, религиозной жизни верующих, 
их ритуальные практики. С одной стороны, фаталистическое понима-
ние может поддерживать пассивное отношение и удерживать людей от 
действенных решительных шагов, эвакуации из опасной зоны или при-
нятия мер по обеспечению готовности к пандемии, как в целом к бедс-
твиям. С другой стороны, толкования и трактовки, основанные на вере, 
как мы увидели, помогают людям лучше осознать свою уязвимость, 
уязвимость для своего физического, социального здоровья, личной 
материально-финансовой безопасности, одновременно предоставляя 
основания для методов смягчения последствий. Как мы увидели, рели-
гиозные общины придают важное значение инициативам и участию в 
мероприятиях, в коллаборации со светскими властями по обеспечению 
профилактики и готовности борьбы с пандемией коронавируса и вли-
ять на риск.

Во-первых, многие религиозные лидеры изменили многовековые 
ритуальные практики, в надежде сдержать распространение коронави-
руса. Сейчас некоторые принимают более решительные меры, отменяя 
богослужения, закрывая религиозные школы и закрывая святые места. 
Подобно спортивным лигам, музеям и другим культурным учреждени-
ям, миллионы церквей и мечетей, синагог и сангх, храмов и гурдваров 
временно закрываются, чтобы не допустить распространения вируса.

Для многих духовных лидеров решение закрыть свои двери трудное. 
Религиозные обряды предназначены для принятия душой и телом, тра-
диционно вместе с другими верующими.



684

Мухит-Ардагер Сыдыкназаров

Но нынешние опасности смертельного вируса слишком велики, что-
бы их игнорировать, решили многие религиозные группы, что привело к 
каскаду отмен по всему миру за первое полугодие 2020 года.

Религиозные сообщества, в большй своей части, не придерживались 
более губительного в обеспечении профилактики и готовности борьбы с 
пандемией психологического состояния „внешнего локуса контроля”44, 
когда люди ставят результаты за пределы своего влияния, своей дося-
гаемости, и, таким образом, чувство отсутствия ответственности за это 
удерживает их от принятия мер по обеспечению собственной безопас-
ности.

Прошедшие на фоне глобальной пандемии в мире за 2020-2021 гг. 
празднования крупнейших религиозных праздников - Пасхи, Рамадана, 
Рождества и других святых дней, показало, что пандемия, мягко, но ме-
няет религиозную жизнь в аспектах форм реализации религиозной прак-
тики. Ситуация с пандемией также продолжает ограничивать и религиоз-
ные праздники всех религий, мероприятия и во втором году пандемии. 

 

44  Внешний локус контроля – в психологии, в бихевиористской политологии склон-
ность приписывать результаты деятельности внешним факторам, не зависящим от внут-
ренних качеств и/или усилий личности. Внешний локус контроля также называют экс-
тернальностью.



Stosunki międzynarodowe 
w Eurazji
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Внешнеполитическая картина 
мира российских граждан

Постановка проблемы

Т акие события последнего времени, как пандемия, региональные кон-
фликты и войны, противостояние стран и попытки санкционного 

давления, финансовые кризисы и рост политической неустойчивости, бур-
ный рост новых форм коммуникации быстро меняют и саму политическую 
реальность, и наши представления о своей собственной и других странах. 
Среди множества вопросов, которыми мы задавались в проекте „Образ 
страны в российском обществе: политико-психологический анализ”1 на 
первый план вышли два главных: кто такие „мы” и кто такие „они”? Три 
десятилетия, прошедших после распада СССР, и породивших кризис рос-
сийской идентичности, так и не сняли с повестки дня эти два ключевых 
вопроса. Ранее мы обращались к первому вопросу2. В этой статье мы оста-
новимся на втором вопросе: „Кто такие «они»”: отличающиеся от нас или 
похожие, чужие или свои, враги или друзья, соперники или союзники? Как 
меняется представление нашего общества о „них” под воздействием очень 
быстро происходящих изменений международной среды? 

 Многие исследователи в последние годы фиксируют глубокие из-
менения всей картины мира российских граждан, и особенно нашего 

1  Полностью исследование будет представлено в подготовленной монографии 
„ОНИ” и „МЫ”: Образы России и мира в сознании российских граждан, которая выйдет 
в издательстве РОССПЭН.

2  E. Шестопал, Н. Смулькина, Какой видят свою страну сегодня российские граж-
дане?, „Полития: Анализ. Хроника. Прогноз” 2018, nr 2, s. 51–68; E. Шестопал, Н. Смуль-
кина, И. Морозикова, Сравнительный анализ образов своей страны у жителей российс-
ких регионов, „Сравнительная политика” 2019, t. 10, nr 3, s. 74–94.
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взгляда на зарубежные страны3. Наша политическая оптика меняется 
и с точки зрения смыслов и ценностей4, которые составляют стержень 
идентичности, и в части самой оптики. 

Образы других стран и народов в сознании наших сограждан, вся их 
картина мира, пережили за последние три десятилетия несколько серь-
езных поворотов и стрессов. В основе этой картины внешнего для нас 
мира в первые годы после распада СССР лежали представления, сфор-
мированные советской идеологической системой координат. О ней дает 
представление исследование Бориса Грушина, который приводит данные 
социологических опросов, начиная с 1960-х в своей книге „Четыре жиз-
ни России в зеркале опросов общественного мнения”, где он показывает, 
что во времена Хрущева и Брежнева советские граждане верили, что их 
страна – лучшая. Причем верили в это искренне. Более того, их знания о 
других странах были когнитивно довольно богатыми, хотя и не свобод-
ными от ряда пропагандистских клише5. 

Разрушение этой стройной картины мира, где „мы” – хорошие, а те, 
кто нам противостоит „они” - враги, мечтающие нас уничтожить, про-
изошел в конце 1980-х, в годы перестройки. В этот период начался кри-
тический пересмотр советского наследия, и вместе с псевдо-марксист-
ской идеологией была разрушена и нашa национальнaя идентичность, 
замененная ценностями „демократии”, „гласности” и „прав человека”. 
В массовое сознание настойчиво внедрялась мысль о том, что там, в „ци-
вилизованных” странах – не только выше уровень жизни, но и сами эти 
страны -  пример того, как надо жить. Советский период истории России 
характеризовался в выступлениях таких „прорабов перестройки”, как 
Виталий Коротич, Юрий Афанасьев, Дмитрий Волкогонов и другие, как 
„черная дыра” истории, отклонение от ее магистрального пути истории, 
от „нормы”. Во многом образ России, как страны, которую большевики 
завели не туда, стал основой того комплекса „национальной неполноцен-
ности”, который сформировался в нашем обществе. На место формулы 

3  И. Семененко, Социокультурная модернизация и конфликт идентичностей, Моск-
ва 2013, Вып. 12, s. 111–131; В. Тишков, Российский народ. Истоки и смысл национально-
го самосознания, Москва 2013, s. 6; Л. Дробижева, Общероссийская идентичность и уро-
вень межнационального согласия как отражение вектора консолидационных процессов, 
„Социологические исследования” 2017, nr 1(393), s. 26–36; C. Ильинская, Метаморфозы 
российской идентичности в контексте постсоветского развития, Москвa 2016, s. 8.

4  A. Селезнева, И. Палитай, Восприятие своей страны российской молодежью: 
ценностно-символический и политико-культурный аспекты, „Научно-технические ведо-
мости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гума-
нитарные и общественные науки” 2019, t. 10, nr 2, s. 123–135.

5  Б. Грушин, Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения.
Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 
4-х книгах. Жизнь 1-ая. Эпоха Хрущева, Москвa 2001.
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– „мы- хорошие, они- плохие” пришла формула „они- хорошие, мы – 
плохие”. В этот период „они” воспринимались явно идеализировано и 
нереалистично. 

В первые годы после падения „железного занавеса” российские граж-
дане начали массово выезжать за рубеж, и находились под очарованием 
новизны, которое было своеобразной реакцией на нашу прежнюю за-
крытость. Более того, именно в открытости многим виделось основное 
завоевание демократии. Расставшись с прошлыми штампами и идеоло-
гическими клише, наши граждане наивно поверили, что мир стал иным, 
и он с восторгом принял нас в свои объятья. Мир в целом и, особенно, 
так называемый цивилизованный западный мир, казался нашим гражда-
нам дружелюбным и готовым к сотрудничеству. 

Уже в 2000-е - 2010-е, и особенно после 2014 года, наступило неко-
торое отрезвление в отношении этих стран. Столкнувшись с санкциями 
и угрозами российское общество вспомнило старую фразу, что у Рос-
сии есть только два союзника: армия и флот. По существу, в прошед-
шие годы восприятие не только стран Запада, но и партнеров, соседей, 
бывших союзников, - претерпело заметную трансформацию в нашем 
обществе.

К настоящему моменту большинство населения стало более трезво 
оценивать все более усложняющийся контекст взаимодействия нашей 
страны с зарубежными „партнерами” которые все больше стали воспри-
ниматься нами в роли конкурентов, а то и открытых врагов. Наших за-
падных „партнеров” стоило бы поблагодарить за то, что они напомнили 
нам, что в геополитической игре все страны играют за свои команды, 
соблюдая свои национальные интересы, и игра это мало напоминает 
„поддавки”, в которые играли сначала Горбачев, а затем Ельцин. 

Тот „комплекс национальной неполноценности”, который доминиро-
вал у нас на протяжении почти трех десятилетий, как показало наше ис-
следование, для большинства граждан остался в прошлом, хотя его про-
явления все еще фиксируются у части населения, причем, у наиболее об-
разованной и космополитичной. Наиболее интересна в этом отношении 
группа молодых респондентов. С одной стороны, их взгляд на свою стра-
ну во многом определяется глобальными сетями, которые формируют у 
них „заимствованный извне” взгляд на Россию. С другой стороны, эта 
возрастная группа, начисто лишена каких-либо комплексов в отношении 
самих себя, кроме разве что комплекса превосходства. Они не привыкли 
чего-либо стыдиться. У старших поколений все еще встречаются подоб-
ное принижение и самих себя и своей страны.
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Теоретические основания исследования 
Изучая восприятие других стран мы не могли пройти мимо работ 

политических географов, которые в центр своих исследований ставят 
пространственное измерение образа страны. Этот подход позволяет 
увидеть в нем взаимосвязанные символы, знаки, представления, ко-
торые описывают реальное окружающее нас пространство6. Теория 
политической идентичности позволила посмотреть на образ страны, 
существующий в сознании ее граждан, как на некий „набор парамет-
ров для самоотождествления”. Содержательное наполнение этих „эле-
ментов” формирует „внутренний” образ страны. Как верно заметила 
Ирина Семененко „(…) отношение к «иному» и соотнесение себя с 
другими национально-государственными общностями всегда было 
и остается одной из основ утверждения собственной национальной 
идентичности”7. 

Важную роль для исследования образа другой страны играет тео-
рия международных отношений. Теория международных отношений 
развивается в направлении анализа связей между знаниями о государс-
тве и переживаемыми эмоциями и стратегиями поведения. В частнос-
ти, Марта Коттам и Ричард Коттам показали, что определенные эмоции 
тесно связаны с конкретными образами государств8. Ричард Херрманн 
и Майкл Фишеркеллер разработали стратегические сценарии, которые 
позволяют выстроить взаимодействие с другими государствами, исходя 
из созданных образов9. Учитывая предложенные этими исследователя-
ми типологии стран (Враг, Варвар, Колония, Союзник), мы выделили те 
категории стран, которые сформировались в сознании именно российс-
ких граждан: „Сосед”, „Стратегический партнер”, „Враг”, „Забытый со-
юзник”, „Туристическая Мекка”.

Все описанные выше теоретические подходы мы использовали в на-
шей концептуальной модели10, фундаментом которой стал политико-
психологический подход. Этому подходу посвящен целый ряд работ, вы-

6  В. Колосов, Географические образы и геополитические представления: пути 
формирования и подходы к изучению, „Вестник ДВГСГА. Сер. 1. Гуманитарные науки” 
2008, nr 1, s. 72−91.

7  И. Семененко, Социокультурная…, dz. cyt., s. 3. 
8  M. Cottam, R. Cottam, Nationalism and Politics. The Political Behavior of Nation 

States, London 2001, s. 305. 
9  R. Herrmann, M. Fischerkeller, Beyond the enemy image and spiral model. Cogniti-

ve-strategic research after the Cold War, „International Organization” 1995, vol. 49, nr 3, 
s. 415–450.

10  E. Шестопал (red.), Власть и лидеры в восприятии российских граждан. Чет-
верть века наблюдений (1993–2018), Москвa 2019, s. 656.
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шедших в последние годы11. Мы исходили из того, что наряду с рацио-
нальными компонентами, существующий у респондентов образ другой 
страны имеет неосознаваемые составляющие. Кроме того, мы учитывали 
такие параметры образа, как привлекательность, силу и активность. 

Характеристика исследования
Исследование позволило нам получить актуальное представление оп-

рошенных о том, как „Мы” видим „Их”, какова степень нашей с этими 
странами общности и отличий. Мы ставили перед собой задачу описать 
ту картину мира, которая сложилась в сознании российских граждан.

Методология. Отдельные части эмпирического исследования прово-
дились в разные годы, начиная с 2006 по 2019 гг. Методология иссле-
дования включала в себя фокусированные полу-стандартизированные 
интервью с использованием метода неоконченных предложений, а так-
же метод проективных тестов („рисунок России”), картографический 
метод и семантический дифференциал. Неосознаваемые аспекты образа 
страны фиксировались посредством выявления метафор в ответах, и пос-
редством анализа символов и сюжетов в рисунках. Для интерпретации 
полученных данных использовались качественные методы с элемента-
ми количественных, в частности методы кодирования и шкалирования 
ответов на открытые вопросы, а также статистический анализ.

Выборка. В исследовании участвовали респонденты из Москвы, 
Брянской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Томской и Челябин-
ской областей, республик Башкортостан, Дагестан, Крым и Тыва. Вы-
борка в целом превышает 3000 опрошенных, но на каждом этапе число 
респондентов определялось исходя из задач и стандартов качественного 
исследования. Не будучи репрезентативной для России в целом, выборка 
была сбалансирована по полу, возрасту и образованию. 

Результаты исследования и их обсуждение
Как показал наш анализ образов самых разных стран в сознании рос-

сийских граждан, в них есть как уникальные неповторимые черты, которые 
связаны с отличиями самих этих „других” от нас, так и нечто общее, обус-
ловленное скорее особенностями нашего национального менталитета. 

Оценивая ту или иную страну, респонденты относят ее к определен-
ной категории. Сам набор этих категорий отличается по степени эмоцио-

11  К. Джгамадзе, Теоретико-методологические особенности изучения образа стра-
ны в массовом сознании, „Вестник Кемеровского государственного университета” 2015, 
t. 3, nr 3(63), s. 40–44.
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нальной близости той или иной страны к нам по шкале „свой-чужой”, по 
степени ее привлекательности, силы и по ряду других критериев. 

В полученных нами данных интересен, прежде всего, сам принцип 
выделения опрошенными тех или иных зарубежных стран, фокусиро-
вание на них внимания, способ их категоризации. Так, отвечая на от-
крытые вопросы, предложенные нашим респондентам о зарубежных 
странах, они смогли вспомнить достаточно узкий набор этих стран. Сре-
ди них возникали категории стран – „соседей”, „стратегических парт-
неров”, „забытых (прежних) союзников”, „врагов” и „стран-курортов”. 
Сами эти категории отличаются по степени эмоциональной близости по 
шкале „свой-чужой”, по степени привлекательности, по критериям силы 
и другим параметрам. 

Соседи по постсоветскому пространству. 
Наши соседи – бывшие республики СССР в проекте были представле-

ны двумя славянскими странами (Украина и Беларусь), тремя закавказс-
кими республиками (Армения, Грузия, Азербайджан) и тремя странами 
Средней Азии (Казахстан, Киргизия и Таджикистан).

Именно эти страны обозначены в нашей внешнеполитической стра-
тегии как ключевое направление российской внешней политики12. Но 
опрошенные граждане не воспринимают отношения с этими странами 
как центральные. Если на рациональном уровне они еще говорят об их 
важности, то на неосознаваемом уровне они полагают, что США, Евро-
па, или Китай намного для нас важнее, чем соседи. Отношение ко всем 
этим странам можно называть амбивалентным: от советского единства и 
дружбы народов мы уже ушли, а к типу более формальных отношений с 
„заграницей” так пока и не пришли. 

На восприятие той или иной страны-соседа оказывает большое вли-
яние личный опыт респондента. Так, например, взаимодействие с тру-
довыми мигрантами заметно увеличило число позитивных упоминаний 
жителей Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси и Украины. 

Белорусов чаще воспринимают как „своих”, „таких же как мы”, как 
„братьев”. Несколько реже, но в ту же категорию „своих” попадает на-
род Украины. 

Ответы респондентов показали глубокое влияние на образы стран со-
седей коммуникативного фактора, который придает им преимуществен-
но политическую окраску и формирует стереотипизированные ответы. 

12  Концепция внешней политики Российской Федерации, http://www.kremlin.ru/acts/
news/785 [dostęp: 20.03.2021]. 
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При этом информированность наших респондентов о странах-соседях, 
оказалась чрезвычайно низкой по сравнению с европейскими странами 
или США. Эти страны слабо присутствуют в нашем информационном 
пространстве. А в тех случаях, когда они там есть (как в случае с Ук-
раиной), это вызывает резко нeгативную реакцию на подачу этой темы 
в СМИ. 

Российское общество за прошедшую четверть века начало вырабаты-
вать новую „оптику” в отношении ближайших соседей. Какие-то обра-
зы сохраняют влияние прежних советских стереотипов, но они заметны 
больше у старших поколений граждан, чем у молодых. 

Евросоюз, „ненадежный и слабеющий” 
Начиная с петровских времен наша национальная самооценка всегда 

формировалась в сравнении с Европой, которая выступала своего рода 
эталоном. 

 Но, начиная с 2014 года, оценки ЕС со стороны российских респон-
дентов, ухудшались. В такой ситуации близость культурных традиций, 
уважение к европейскому наследию, были отодвинуты ощущением не-
надежности ЕС как партнера, даже его „предательством” под давлением 
США.

Образ ЕС сегодня, отличается амбивалентностью и рассогласован-
ностью. По параметру силы более половины опрошенных считают ЕС 
сильным союзом на рациональном уровне, тогда, как на бессознательном 
уровне образ воспринимается скорее как слабый, а точнее постепенно 
ослабевающим под воздействием США, („старушка Европа”).

В содержательном плане ЕС видится не столько как политический, 
сколько как экономический союз, при этом в нем респонденты отмечают 
не промышленность или сельское хозяйство, а финансовые институты. 
В нем практически отсутствует военная мощь. 

В вопросе о том, кем Россия и ЕС являются друг для друга, большинс-
тво опрошенных определяют ЕС, как партнера. Однако, в этом парт-
нерстве многие респонденты разочарованы и называют его ненадежным. 
Примерно четверть видят в нем врага, и только незначительное число 
рассматривают его как друга. Как ни странно, более позитивным оказа-
лось отношение к ЕС у тех, кто там ни разу не бывал. То есть их пози-
тивные стереотипы, почерпнутые из наших же СМИ, оказались весьма 
устойчивыми. 

Самыми четкими и богатыми оказались представления наших граж-
дан о Великобритании и Германии, которые видятся нашим респонден-
там, как страны сильные и влиятельные. Даже Франция, не говоря уже 
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о других государствах, в большей степени воспринимается скорее, как 
направление туристических маршрутов, нежели участники международ-
ных отношений.

Эмоциональный знак образов большинства стран Европы положи-
тельный. Наиболее „враждебными” опрошенным кажутся, Великобри-
тания и Эстония, а самой „дружественной” – Испания. 

Стратегические партнеры: Китай и Индия 
Хотя нам крайне редко встречались страны, которые опрошенные 

относят к числу „друзей России”, но категория „стратегических парт-
неров” используется респондентами достаточно четко применительно к 
Китаю и Индии. 

В то же время есть принципиальная разница в их восприятии. К Ин-
дии, как государству, у россиян выработалось дружеское отношение, но 
народ кажется им далеким, непонятным. Представления об Индии и ин-
дийцах предельно стереотипизированы, и с течением времени не наблю-
дается сколько-нибудь заметного слома этих стереотипов. 

Признавая Китай геополитическим и торговым партнером, россияне, 
тем не менее, опасаются возможного вооруженного столкновения или 
китайской экспансии на Востоке нашей страны. 

США – образ „врага”
У образа США в сознании российских граждан есть ряд отличитель-

ных особенностей:
–  этот образ отличается когнитивной сложностью, четкостью и 

сформированностью, что отличает его от образов всех других за-
рубежных стран,

–  oбраз США крайне непривлекателен, при этом он сформирован и 
ярок. Число тех, кто видит в образе США положительные характе-
ристики, не превышает 16%. Столь же ярко в нем выражены сила 
и активность; 

–  политическая составляющая образа США выражена очень вы-
пукло. И американское государство, и власть, и лидеры, и миссия 
страны на международной арене воспринимаются исключительно 
негативно. Образ США – это „враг” в чистом виде.

На восприятие США повлиял ряд факторов. Среди них выделяют-
ся два. Во-первых, это изменение вектора нашей внешней политики на 
отстаивание своих национальных интересов. Во-вторых, изменение со-
стояния сознания российского общества. Социализация нынешнего мо-
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лодого поколения отличается от того, как формировались их родители, 
бабушки и дедушки. Поэтому три возрастные когорты имеют разные по-
литические картины мира, в которых образ США отличается. При этом 
у младшего и старшего поколений они более, чем у средней возрастной 
группы, в которой идеализированные представления об отношении США 
к России все еще встречаются.

Туристическая Мекка: образы Турции и Тайланда 
Обе страны связывает их высокая туристическая привлекательность 

для российских граждан. В отношении Турции значимыми для воспри-
ятия факторами стали: исторические пересечения, относительная террито-
риальная близость, личный опыт посещения многими россиянами данной 
страны. При этом в образе Турции присутствует немало противоречий. 
Например, турки описываются, как доброжелательные и услужливые, но в 
то же время, как неискренние обманщики. Политика Турции часто остав-
ляет у опрошенных негативное впечатление, но это не мешает им ездить 
туда на отдых даже в моменты резкого обострения отношений.

Индустрия гостеприимства, и в целом „мягкая сила” в политике Тур-
ции и Таиланда оказывает существенное воздействие на их восприятие 
российскими гражданами. Для большинства из нас эти страны дейс-
твительно стали туристической Меккой. Их положительное восприятие 
закрепилось на эмоциональном уровне, несмотря на то, что на рацио-
нальном уровне граждане вполне понимают опасности, которые могут 
исходить для посещающих их россиян. 

Заключение
Наше исследование позволяет отметить некие общие характеристики 

во внешнеполитической картине мира, сложившейся у наших граждан к 
настоящему моменту. 

Первое, на что обращаешь внимание, знакомясь с представлениями 
российских граждан о мире за границами РФ, это их когнитивная бед-
ность, отражающая низкий уровень нашей информированности. Это тем 
более поразительно, что у людей старшего поколения, не имевших воз-
можности выезжать за рубеж, знания о мире на порядок богаче, чем у 
их более молодых сограждан. Этот феномен связан с двумя факторами: 
образованием и системой информирования. 
Образование, дающее базовые представления о мире вообще и о за-

рубежном мире в частности, явно недостаточно оснащает современными 
знаниями в области мировой истории, географии, культуры. Мы обнару-



696

Елена Шестопал 

жили весьма слабый след этих знаний у людей которые получили обра-
зование в постсоветский период. И, наоборот, представители старших 
возрастных групп демонстрируют более, чем приличные остаточные 
знания, полученные ими в советский период.

Образы других стран, выявленные в нашем исследовании показали, 
что на процесс восприятия существенно влияют коммуникативные фак-
торы. Именно текущая информация, распространяемая СМИ здесь и 
сейчас, а не фундаментальные представления, заложенные в сознание с 
детства формируют сегодня образы стран. Поразительно, но с появлени-
ем новых форм и каналов коммуникации, с ускорением ее доставки до 
граждан, образы других стран не только не стали более живыми, ярки-
ми, выпуклыми и понятными для граждан, но наоборот: люди сегодня 
знают о мире намного меньше, чем раньше, их спектр интересов - уже, 
а образы, транслируемые СМИ, воспроизводят этот мир с большими пе-
рекосами. 

Сегодня можно констатировать, что СМИ и у нас, и в других странах, 
весьма искаженно подают картину реального геополитического мира. 
И речь идет не только о пресловутых „фейк ньюз”. Пропаганда, которую 
так долго ругали в ХХ веке, в ХХI вернулась в новом обличье и правит 
бал, манипулируя сознанием рядовых граждан с помощью новейших 
технологий брендирования политиков, власти и стран.

Так, мы столкнулись с таким, на первый, взгляд безобидным явлением: 
вслед за западными СМИ российские газеты и журналы, ТВ и Интернет 
фокусируют внимание граждан на узком круге „важных” стран, оставляя 
за пределами нашего внимания бoльшую часть мира, которая ими откро-
венно игнорируется. Не удивительно, что наши граждане практически 
ничего не знают ни о близких странах-соседях, ни, тем более о далеких 
экзотических африканских или азиатских странах. 

Еще одной чертой нашего восприятия других стран является уди-
вительно узкий диапазон тем, которые интересуют людей за рубежом. 
За исключением только США границы наших представлений о других 
странах заданы прежде всего неполитическими сюжетами и интересами. 
Этот зарубежный мир нам в советские годы был интересен как место, 
где бурлит политическая жизнь, сталкиваются интересы разных партий 
и общественных движений, где есть народные традиции и высокая куль-
тура. В 1990-2000-е мы знали, что за рубеж можно поехать работать или 
чему-то учиться, торговать или даже просто что-то покупать. Сейчас 
наши респонденты рассматривают другие страны исключительно, как 
место отдыха и путешествий. Единственным исключением является ин-
терес к футболу и футболистам, как представителям своих стран. Такая 
узость видения других стран, народов и государств, говорит о нарастаю-
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щей духовной бедности, которая никогда не была характерна для русской 
культуры. И это вызывает глубокую озабоченность. 

Начиная наше исследование, мы предполагали, что кроме образова-
ния и средств коммуникации на образы других стран может оказать вли-
яние собственный опыт посещения той или иной страны и знакомство с 
ее выходцами. Эта гипотеза получила лишь частичное подтверждение. 
Она оказалась верна применительно к странам-соседям. А вот в отноше-
нии стран Европы мы столкнулись с прямо противоположным явлением. 
Их образ был более позитивным у тех, кто ориентировался на сообще-
ния СМИ и тиражируемые ими стереотипы. Те же, кто в Европе бывал, 
видит ее не в столь радужном свете. За три десятилетия свободного пе-
ремещения по миру миллионов наших граждан, их картина мира, хотя и 
стала более адекватной реальности, но не обрела ни систематичности, 
ни когнитивной четкости и явности. Видимо, одного личного опыта не-
достаточно чтобы сформировать такую картину зарубежного мира, кото-
рая включала бы в себя не только знания, но и сформированную с учетом 
наших национальных интересов систему ценностей. А это невозможно 
без грамотной информационной политики государства и фундаменталь-
ного образования.

Важным для восприятия других стран оказался и темпоральный фак-
тор. Наша собственная история, в частности история советского пери-
ода оказала и продолжает оказывать серьезное воздействие на то, как 
мы видим своих прежних и нынешних партнеров и союзников, врагов 
и соперников. Восприятие той или иной страны сегодня оказалось свя-
занным с нашими прежними отношениями. Так, хотя СССР уже давно 
нет, но образы его прежних союзников – стран Латинской Америки и 
Африки, Китая и Индии продолжают нести на себе отпечаток наших пре-
жних, связей советского периода. Это же относится и к отношениям с 
США или Великобританией. Таким образом, можно констатировать не-
синхронность происходящих в международной политике изменений и их 
отражения в образах других стран.

После недолгой оттепели в отношениях с Западом в годы перестройки 
и первых постсоветских лет, породившей наивную веру в то, что „Запад 
нам поможет”, наши граждане сегодня стали значительно более реалис-
тично воспринимать политику других стран, особенно тех, что противо-
стояли нам в годы холодной войны. Однако в этом отношении наше на-
селение не однородно. Есть возрастные и социальные группы, которые в 
большей степени сохранили идеализированные представления о мире в 
целом и о „цивилизованном” Западе в особенности. Речь идет о тех, чья 
политическая социализация пришлась как раз на конец 1980-х-начало 
1990-х, а также об интеллигенции.
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Как и другие политические образы, образы зарубежных стран отража-
ют реальность. При этом наш проект показал, что это отражение может 
быть реалистичным и не очень, точным и нечетким. Так, образы наших 
соседей, партнеров и врагов в настоящее время приобрели чуть боль-
шую ясность, чем в 1990-е, но все еще находятся под влиянием большо-
го числа мифов и штампов. Прояснению нашей политической оптики 
не способствует та картина мира, которую предлагают обществу и наша 
система образования, и наша международная журналистика, рисующие 
довольно примитивно и однобоко и собственно зарубежный мир, и наше 
место в нем. Такая картина мира не способствует мобилизации и консо-
лидации нашего общества в случае возникновения международных кри-
зисов, например, нынешнего кризиса в связи с пандемией.
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TOMASZ STĘPNIEWSKI

Konfl ikt zbrojny Rosji z Ukrainą 
z perspektywy 2021 roku: 
uwarunkowania sytuacji 
i możliwe scenariusze jej 
rozwoju*

Wstęp 

W  niniejszym artykule podjęta zostanie próba przeanalizowania sytuacji 
bezpieczeństwa wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej na przy-

kładzie Ukrainy (w szczególności w kontekście sytuacji w Donbasie). W tym 
też celu kluczowa będzie odpowiedź na następujące pytania badawcze: Czy 

*  Niniejszy artykuł w części stanowi zmodyfi kowaną wersję publikacji: A. Szabaciuk, Eskala-
cja napięcia na wschodzie Ukrainy i jej potencjalne skutki, cz. 1–2, „Komentarze IEŚ” 2021, nr 64 
i 65. Szerzej na temat uwarunkowań trwającego od 2014 roku konfl iktu zbrojnego Rosji z Ukrainą 
zob. w: O. Polegkyi, T. Stępniewski (red.), Confl ict in Donbas: Endless negotiations and (im)po-
ssible solutions, „IEŚ Policy Papers” 2020, nr 5, www.ies.lublin.pl [dostęp: 10.04.2021]; J.M. Fiszer, 
T. Stępniewski, K. Świder, Polska, Ukraina, Białoruś, Rosja. Obraz politycznej dynamiki regionu, 
Warszawa 2019; J.M. Fiszer, T. Stępniewski, Polska i Ukraina w procesie transformacji, integra-
cji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2017; T. Stępniewski, 
Konfl ikt zbrojny Rosji z Ukrainą i negocjacje pokojowe w Mińsku, „Studia Europejskie” 2016, 
nr 3(79), s. 43–59; R. Youngs, Europe’s Eastern Crisis. The Geopolitics of Asymmetry, Cambridge 
2017; G. Besier, K. Stokłosa (red.), Neighbourhood Perceptions of the Ukraine Crisis. From the 
Soviet Union into Eurasia?, Oxford–New York 2017; E. Korosteleva, The European Union, Russia 
and the Eastern region. The analytics of government for sustainable cohabitation, „Cooperation and 
Confl ict” 2016, vol. 51, nr 3; R. Sakwa, Frontline Ukraine. Crisis in the Borderlands, London 2016; 
O. Barburska, Relacje Unia Europejska – Federacja Rosyjska: kryzys partnerstwa strategicznego, 
„Studia Europejskie” 2014, nr 4(72), s. 9–30. 
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w 2021 roku będziemy mieli do czynienia z momentem przełomu w trwają-
cym od 2014 roku konfl ikcie zbrojnym Rosji z Ukrainą? Czy obserwujemy 
zmianę w podejściu Rosji wobec konfl iktu we wschodniej Ukrainie, czy też 
to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zamierza siłowo rozwiązać ten 
konfl ikt i tym samym wypełnić swoje obietnice wyborcze? Będzie nas także 
interesowała kwestia ewentualnej reakcji Zachodu na komplikującą się sytu-
ację w Donbasie. 

Od dekad obserwujemy rosnącą presję władz Rosji na państwa Europy 
Wschodniej, której celem jest odbudowa wpływów gospodarczych i politycz-
nych w byłych republikach radzieckich1. Konsekwentnie implementowana 
polityka Rosji oraz przedłużający się konfl ikt zbrojny na Ukrainie powodują, 
że sytuacja geostrategiczna Europy Wschodniej uległa zmianie. W przypadku 
większości państw regionu wybór między wschodnim i zachodnim modelem 
integracyjnym może nieść ze sobą daleko idące konsekwencje, w tym groźbę 
dezintegracji państwa czy nawet konfl iktu zbrojnego2. Zarówno Stany Zjed-
noczone, jak i Unia Europejska nie są gotowe na konfrontację z Federacją Ro-
syjską, która w ostatnich latach intensywnie modernizuje armię i w dalszym 
ciągu pozostaje jednym z kluczowych dostawców węglowodorów do Europy. 
W tym kontekście często przywoływane Partnerstwo Wschodnie, które miało 
być jednym z ważniejszych instrumentów kształtujących stosunki między-
narodowe z państwami wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej, obecnie 
postrzegane jest jako narzędzie mało skuteczne czy wręcz takie, które straciło 
rację bytu. Unia Europejska w 2017 roku obchodziła 60-lecie bezpreceden-
sowego wydarzenia w dziejach Europy – podpisania Traktatów Rzymskich. 
Mimo trudności wewnętrznych (m.in. tzw. kryzys migracyjny z 2015 roku czy 
opuszczenie UE przez Wielką Brytanię, a obecnie pandemia Covid-193), z ja-
kimi musi się obecnie mierzyć, w dalszym ciągu pozostaje obszarem dobroby-
tu i bezpieczeństwa, przyciągającym miliony osób, które chcą związać swoją 
przyszłość z tym regionem. Zasadnicze jest jednak pytanie, czy w nowych 
uwarunkowaniach będzie ona w stanie w dalszym ciągu aktywnie angażować 
się w politykę wschodnią.

Rosnąca liczba przypadków naruszenia zawieszenia broni w Donbasie oraz 
mobilizacja rosyjskich sił zbrojnych przy granicy z Ukrainą i na Krymie coraz 

1  G. Toal, Near Abroad. Putin, the West and the contest over Ukraine and the Caucasus, 
New York 2017, s. 17–93; A. Reichardt, T. Stępniewski (red.), Crisis in Belarus. How should 
the West respond?, „IEŚ Policy Papers” 2020, nr 8, www.ies.lublin.pl [dostęp: 10.04.2021] 

2  M.A. Orenstein, The Lands in Between. Russia vs. The West and the New Politics of 
Hybrid War, New York 2019, s. 108–129.

3  Szerzej o radzeniu sobie przez państwa Europy Wschodniej z Covid-19 w: B. Piskor-
ska, J. Olchowski (red.), Partnerstwo Wschodnie w dobie pandemii COVID-19: perspekty-
wa UE i państw partnerskich, „IEŚ Policy Papers” 2021, nr 1, www.ies.lublin.pl [dostęp: 
10.04.2021]. 
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bardziej niepokoi zarówno władze Ukrainy, jak i społeczność międzynaro-
dową. Federacja Rosyjska eskaluje poziom napięcia, czego kluczowym ce-
lem jest najprawdopodobniej wymuszenie na Ukrainie określonych ustępstw 
w kontekście uregulowania sytuacji w Donbasie oraz przetestowanie reakcji 
Stanów Zjednoczonych. Nie można jednak wykluczyć, że działania rosyjskie 
doprowadzą do wznowienia walk na określonych odcinkach linii rozgranicze-
nia czy nawet pełnowymiarowej wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Konfl ikt na wschodzie Ukrainy i próby jego 
uregulowania

Od momentu agresji Rosji na Ukrainę w 2014 roku celem Kremla było 
uniemożliwienie Ukrainie integracji z Zachodem. Brutalna wojna, która zmu-
siła do opuszczenia miejsca zamieszkania kilka milionów osób oraz przynio-
sła śmierć ok. 14 tys. żołnierzy i ludności cywilnej, nie utrzymała zależno-
ści Ukrainy od Kremla. Mimo licznych problemów wewnętrznych Ukraina 
stopniowo integruje się z Unią Europejską (umowa o strefi e wolnego handlu 
DCFTA) i Sojuszem Północnoatlantyckim (członkostwo w Programie Roz-
szerzonych Możliwości). Zmusiło to Rosję do zmiany strategii i w celu ob-
strukcji prozachodnich dążeń Ukrainy odpowiedniego prowadzenia rozmów 
na temat uregulowania konfl iktu w Donbasie. Porozumienia mińskie, spotka-
nia w formacie normandzkim oraz tzw. formuła Steinmeiera wykorzystywane 
były przez Kreml do wywierania presji na Ukrainę po to, aby wymusić na 
niej implementację rosyjskiej interpretacji porozumień, a przez to przyznanie 
tzw. separatystycznym republikom szerokiej autonomii politycznej i gospo-
darczej. Jednocześnie Rosja konsekwentnie obarcza Ukrainę winą za sytuację 
w Donbasie, wbrew oczywistym faktom twierdząc, że nie jest zaangażowana 
w konfl ikt4.

Do tej pory Ukraina opierała się presji rosyjskiej, która była o tyle kłopotli-
wa, że niejednokrotnie Federacji Rosyjskiej udawało się przekonać do swojej 
narracji Niemcy i Francję. W 2019 roku starano się wymusić na Ukrainie 
wprowadzenie w życie tzw. formuły Steinmeiera, nazwanej tak od nazwiska 
ministra spraw zagranicznych Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, która 
w gruncie rzeczy pokrywała się z rosyjską interpretacją porozumień mińskich, 
a w grudniu tego roku w Paryżu zorganizowano szczyt normandzkiej czwórki, 

4  Informacje na temat obecności rosyjskiej na wschodzie Ukrainy niejednokrotnie pub-
likowane były przez władze Ukrainy oraz prywatne podmioty przygotowujące raporty na 
podstawie wiadomości pozyskanych przez dziennikarzy śledczych, m.in. dzięki mediom spo-
łecznościowym. Jedną z najbardziej znanych takich organizacji jest brytyjski Bellingcat, któ-
ry przygotował wiele raportów dokumentujących rosyjską obecność w Donbasie. Zob.: www.
bellingcat.com. 
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którego postanowienia nieco inaczej interpretowały strony ukraińska i rosyj-
ska5. Brak sukcesów Kremla na szczycie paryskim skłonił Rosję do podjęcia 
ofensywy politycznej w czasie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa 
w lutym 2020 roku poprzez wyjście z inicjatywą wyraźnie antyukraińskiego 
planu „12 kroków”, do którego wsparcia udało się zachęcić część polityków 
i ekspertów zachodnich. Kluczowym założeniem planu była normalizacja sy-
tuacji w Donbasie poprzez daleko idące ustępstwa Ukrainy na rzecz separaty-
stów i Rosji oraz wznowienie współpracy Rosji i Zachodu6. 

Wyraźna zmiana polityki Rosji w tym aspekcie wiązała się m.in. z powoła-
niem w styczniu 2020 roku na stanowisko zastępcy kierownika Administracji 
Prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Kozaka, specjalisty od zamrożonych 
konfl iktów na obszarze poradzieckim. Niewątpliwie był on zaangażowany 
w opracowanie planu „12 kroków”, będąc także jednym z twórców projek-
tu powołania tzw. Rady Konsultacyjnej zgłoszonego w czasie spotkania Trój-
stronnej Grupy Kontaktowej (TGK) ds. uregulowania konfl iktu w Donbasie 
w marcu 2020 roku (w jej skład wchodzą przedstawiciele Ukrainy, Rosji, se-
paratystów oraz OBWE). Kontrowersyjny pomysł zakładał, żeby ciężar nego-
cjacji przejęło nowe ciało, złożone głównie z przedstawicieli Ukrainy oraz tzw. 
separatystycznych republik ludowych. Kozaka wspierał Wiktor Medwedczuk, 
który wzywał władze Ukrainy do wprowadzenia zmian legislacyjnych i przy-
znania Donbasowi szerokiej autonomii. Pomysł powołania nowego ciała wy-
wołał ogromne kontrowersje i protesty na Ukrainie. Pandemia COVID-19 uła-
twiła prezydentowi Zełenskiemu wycofanie się z tego pomysłu7.

Mobilizacja strony rosyjskiej – próba zamrożenia 
konfl iktu na wschodzie Ukrainy

Federacja Rosyjska nie zarzuciła planu dystansowania się od konfl iktu na 
wschodzie Ukrainy, który był ofi cjalnie prezentowany jako wojna domowa. 
Dmitrij Kozak w toku rozmów na temat uregulowania sytuacji w Donbasie 
w dalszym ciągu forsował pomysły zwiększenia roli separatystycznych re-
publik. Działania te były powiązane z systematycznymi atakami propagan-
dowymi wymierzonymi w Ukrainę. Oskarżano ją o nacjonalistyczną politykę 

5  A. Szabaciuk, Konsekwencje szczytu normandzkiego w Paryżu z 9 grudnia 2019 r., 
„Komentarze IEŚ” 2019, nr 95, https://ies.lublin.pl/komentarze [dostęp: 10.03.2021]. 

6  EASLG: Twelve Steps Toward Greater Security in Ukraine and the Euro-Atlantic Re-
gion, 14.02.2020, European Leadership Network, https://www.europeanleadershipnetwork.org/
group-statement/easlg-twelve-steps-toward-greater-security-in-ukraine-and-the-euro-atlantic-
region/ [dostęp: 15.10.2020]. 

7  A. Szabaciuk, Znaczenie powołania Rady Konsultacyjnej dla procesu uregulowania 
konfl iktu na wschodzie Ukrainy, „Komentarze IEŚ” 2020, nr 58, https://ies.lublin.pl/komenta-
rze [dostęp: 10.03.2021]. 
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etniczną, brak chęci wprowadzenia w życie dotychczasowych ustaleń oraz 
rusofobię. Rosja konsekwentnie blokowała zwołanie kolejnego szczytu nor-
mandzkiej czwórki, uzależniając zgodę od ustępstw strony ukraińskiej. Ciężar 
rozmów wzięła na siebie TGK zdominowana przez Rosję. Instrumentem pre-
sji były powtarzające się naruszenia rozejmu, które doprowadziły do podpisa-
nia 22 lipca 2020 roku nowego zawieszenia broni. Nowe porozumienie zaka-
zywało używania artylerii, prowadzenia zwiadu, wykorzystywania snajperów 
oraz lotnictwa i dronów. Prorosyjscy separatyści systematycznie jednak za-
kazy te naruszali; tylko od początku 2021 roku w wyniku ich ataków śmierć 
poniosło 27 żołnierzy ukraińskich, a ponad 60 zostało rannych8. 

Rosjanie domagając się od Ukrainy wypełnienia zobowiązań, kontynuują 
politykę, której celem jest uniemożliwienie reintegracji terenów kontrolowa-
nych przez Kreml z Ukrainą. Na szeroką skalę prowadzone są militaryzacja 
Krymu oraz wsparcie gospodarcze i militarne samozwańczych republik. Do-
datkowo wiosną 2019 roku zainicjowano masową paszportyzację mieszkań-
ców Donbasu; według szacunków ukraińskiego wywiadu już ponad 600 tys. 
osób otrzymało w trybie uproszczonym obywatelstwo rosyjskie. 

Wzmocnienie rosyjskiej obecności wojskowej na Krymie, napływ per-
sonelu cywilnego oraz ludności rosyjskiej, w tym m.in. turystów, pogłębiło 
problem niedoborów wody pitnej na półwyspie. Sytuację pogorszyła susza. 
W konsekwencji w sierpniu i wrześniu ograniczono dostawy wody pitnej. 
Jednocześnie podjęto starania o wznowienie dostaw wody na Krym przez 
Kanał Północnokrymski wstrzymanych w 2014 roku. Krymska deputowana 
rosyjskiej Dumy Państwowej Natalia Pokłonska 1 czerwca 2020 roku skiero-
wała w tej sprawie pismo do wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych 
ds. praw człowieka, lecz bez pozytywnego rezultatu. Władze rosyjskie próbu-
ją przedstawiać odcięcie dostaw wody pitnej na Krym jako przejaw łamania 
praw człowieka przez Ukrainę i dowód niechęci wobec ludności rosyjskoję-
zycznej. Systematycznie powtarzane są też pogłoski o możliwym siłowym 
rozwiązaniu kwestii dostaw wody z Ukrainy9.

Pod koniec marca 2021 roku przy granicach Ukrainy zaobserwowano 
wzmożoną aktywność sił rosyjskich, która może się łączyć z trwającymi 
obecnie negocjacjami nad nową formułą uregulowania konfl iktu w Donbasie. 
W gazecie „Kommiersant” 24 marca ukazał się artykuł przybliżający ich prze-
bieg w ostatnich miesiącach. Zgodnie z nim nowy etap rozmów zainicjowała 

8  Ukrainian soldier reportedly killed in artillery fi re from Russia-backed troops, „The 
Guardian”, 11.04.2021; Сообщение для печати Специального представителя Грау после 
очередной встречи Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 г., ОБСЕ, 23.07.2020, 
www.osce.org/ru/chairmanship/457888 [dostęp: 10.03.2021]. 

9  Н. Скорлыгина, П. Смертина, Крым выводят на чистую воду, „Коммерсант”, 
26.12.2020.
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propozycja uregulowania konfl iktu wysunięta przez separatystów w paździer-
niku 2020 roku, najprawdopodobniej zainicjowana przez Rosję. Przedstawi-
ciel Ukrainy w TGK Leonid Krawczuk stanowczo odrzucił tę propozycję. 
W odpowiedzi na inicjatywę separatystów 2 listopada swój projekt przedło-
żyła Ukraina, który w opinii tzw. republik ludowych w 78% był niezgodny 
z porozumieniami mińskimi. Kluczową różnicą między obydwoma podej-
ściami była formuła prowadzenia negocjacji. Ukraina stała na stanowisku, 
że powinny być one prowadzone między Rosją i Ukrainą za pośrednictwem 
OBWE. Władze samozwańczych republik traktowane są jako w pełni zależne 
od Kremla. Rosja stanowczo odrzuca taką narrację i stoi na stanowisku, że nie 
jest stroną w konfl ikcie określanym jako wojna domowa10.

Próbą wypracowania kompromisu był projekt nowej formuły przygotowa-
ny przez Francję i Niemcy i zaprezentowany 12 listopada 2020 roku. Po uwa-
gach stron ukraińskiej i rosyjskiej nową wersję projektu przedłożono 19 stycz-
nia do konsultacji. Zakładał on podział obszarów negocjacji na 11 klastrów 
wypracowywanych między stronami, które będą podstawą do przygotowania 
„mapy drogowej” uregulowania konfl iktu w Donbasie. Delegacja ukraińska 
na czele z szefem Biura Prezydenta Ukrainy Andrijem Jermakiem stała na 
stanowisku, że należy przyjąć wszystko jako całość, Dmitrij Kozak uważał, że 
należy negocjować poszczególne klastry i po dojściu do konsensusu wspólnie 
je akceptować, aby skoncentrować uwagę na kwestiach spornych. Rosja 8 lu-
tego dołączyła do projektu swoje uwagi, a 16 lutego na jej prośbę do prac nad 
klastrami włączono separatystów, którzy do dodatkowych uwag rosyjskich 
dołączyli swoje. Ukraina nie godzi się na takie rozwiązanie, dlatego do tego 
momentu nie zaprezentowała swojego stanowiska11. 

Plan negocjowania przyszłej mapy drogowej uregulowania konfl iktu 
w Donbasie etapami przypomina koordynowane obecnie przez Kozaka nego-
cjacje rosyjsko-białoruskie na temat pogłębionej integracji w ramach Państwa 
Związkowego. Zgodnie z propozycją francusko-niemiecką stopniowe ustęp-
stwa separatystów będą skutkowały podobnymi gestami ze strony Ukrainy. 
Zawieszenie broni, wymiana jeńców, wycofanie obcych wojsk, dopuszczenie 
obserwatorów OBWE, rozwiązanie aktywnych formacji zbrojnych poza mili-
cją ludową, przywrócenie ukraińskiej kontroli nad granicą państwa, a przede 
wszystkim przeprowadzenie wyborów samorządowych zgodnie ze standarda-
mi OBWE – to wszystko będzie skutkowało reformą konstytucyjną, przyzna-
niem tzw. separatystycznym republikom szerokiej autonomii politycznej i go-
spodarczej oraz amnestii. Będzie to oznaczało zamrożenie konfl iktu zgodnie 
ze scenariuszem władz na Kremlu. 

10  В. Соловьев, Переговоры по Донбассу ушли в декрет о мире, „Коммерсант”, 
24.03.2021.

11  Tamże.
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Reakcja Ukrainy i Zachodu na eskalację sytuacji na 
wschodzie Ukrainy

Uregulowanie konfl iktu w Donbasie było jednym z kluczowych postu-
latów Wołodymyra Zełenskiego w czasie kampanii prezydenckiej. Mimo 
wzmożonych wysiłków negocjacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 
W sposób istotny odcisnęło się to na poparciu społecznym prezydenta Ze-
łenskiego i jego ugrupowania, co pokazały ostatnie wybory samorządowe. 
Przeciągający się impas w negocjacjach w ramach formatu normandzkiego 
wynika przede wszystkim z faktu, że Ukraina nie godzi się na realizację ro-
syjskiego planu zamrożenia konfl iktu w Donbasie. Jasno to wyraża uchwała 
ukraińskiej Rady Najwyższej z 30 marca 2021 roku, w której oskarżono Fede-
rację Rosyjską o eskalację napięć na wschodzie Ukrainy i systematyczne ła-
manie zawieszenia broni. Warto też podkreślić, że wspomniana uchwała jako 
pierwszy ofi cjalny dokument państwowy tej rangi określa konfl ikt w Donba-
sie „rosyjsko-ukraińskim konfl iktem zbrojnym”12.

Uchwała Rady Najwyższej jest próbą odpowiedzi na powtarzające się na-
ruszenia zawieszenia broni przez prorosyjskich separatystów oraz wzmożoną 
mobilizację rosyjskich sił zbrojnych przy granicach z Ukrainą i na Krymie. 
Szczegółową informację o działaniach rosyjskiej armii przedłożył tego sa-
mego dnia w Radzie Najwyższej dowódca sił zbrojnych Ukrainy gen. Rusłan 
Chomczak. Według posiadanych przez Ukrainę informacji, pod pretekstem 
przygotowań do manewrów „Zapad 2021” Federacja Rosyjska ściąga nad 
granicę z Ukrainą wojska i ciężki sprzęt. Obok stacjonujących 28 bataliono-
wych grup taktycznych, planowane jest przerzucenie dodatkowych 25 grup. 
W razie zaostrzenia sytuacji rosyjscy żołnierze będą mogli wesprzeć siły se-
paratystów, które dysponują obecnie ponad 35 tys. żołnierzy, 320 czołgami 
i 130 rakietowymi systemami artyleryjskimi. Dodatkowo, zgodnie z danymi 
ukraińskiego wywiadu, przez ostatnich 6 lat liczba wojsk rosyjskich na Kry-
mie wzrosła z ok. 10 tys. do 32,5 tys. W ostatnim czasie proces wzmacniania 
stacjonujących tam wojsk jest kontynuowany. Przykładowo, według Confl ict 
Intelligence Team na Krym została przerzucona 76. Gwardyjska Dywizja 
Desantowo-Szturmowa, tzw. pskowski desant, która brała aktywny udział 
w walkach na Ukrainie w 2014 roku13. 

Ukraina jest zaniepokojona rozwojem sytuacji na wschodzie państwa, tym 
bardziej że wzmożoną aktywność wojskową armii rosyjskiej poprzedzała 
ofensywa propagandowa. Od grudnia 2020 roku coraz bardziej widoczne jest 
forsowanie przez Rosję tzw. doktryny donbaskiej, która jest wyraźnym po-

12  Про Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського 
збройного конфлікту, dokument 1356-IX, 30.03.2021. 

13  Confl ict Intelligence Team, Strona Facebook, post z 12.04.2021 [dostęp: 13.04.2021]. 
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wrotem do koncepcji Małorusi z 2014 roku, choć w wersji nieco okrojonej, bo 
odnoszącej się głównie do obszaru Donbasu. W rosyjskich mediach akcento-
wana jest historyczna przynależność Donbasu i Krymu do Rosji, konieczność 
otoczenia miejscowej ludności opieką. W czasie Międzynarodowego Forum 
„Rosyjski Donbas” 28 stycznia szefowa kremlowskiego koncernu medialnego 
Rossija Siegodnia Margarita Simonian zwróciła się do Rosji z apelem: „Ro-
sjo, Matuszko, weź Donbas do domu”. Był to sygnał, który może sugerować 
zmianę polityki Rosji wobec tego regionu14.

Władze Ukrainy niepokoi taki scenariusz. Stanowczo reagują także na 
wszelkie próby uregulowania konfl iktu bez udziału strony ukraińskiej, dlatego 
nerwowe reakcje wywołały informacje o zorganizowanej 30 marca 2021 roku 
wideokonferencji Niemiec, Francji i Rosji, tym bardziej że dzień wcześniej 
rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow informował o tym spotkaniu, podkreślając, 
że będzie dotyczyło m.in. kwestii uregulowania sytuacji w Donbasie, ale nie 
zaproszono na nie przedstawicieli Ukrainy. Rzecznik ukraińskiego Minister-
stwa Spraw Zagranicznych jednoznacznie odniósł się do tej inicjatywy: „Na-
sze stanowisko jest jasne: Nic o Ukrainie bez Ukrainy”, dodając: „Tylko peł-
ny format normandzki daje perspektywę uregulowania rosyjsko-ukraińskiego 
konfl iktu zbrojnego. Priorytetem jest zapewnienie kompleksowego zawiesze-
nia broni”15.

Francusko-niemiecko-rosyjska wideokonferencja poświęcona była także 
innym problemom, m.in. sprawie Aleksieja Nawalnego czy rosyjskim szcze-
pionkom. Kwestia uregulowania konfl iktu w Donbasie zyskała jednak naj-
większy rezonans. Angela Merkel wezwała, także w imieniu Francji, obie 
strony do zastosowania pełnego formatu normandzkiego w celu „postępu 
w implementacji porozumień mińskich”. Emmanuel Macron zaapelował do 
Rosji o „zdecydowaną stabilizację zawieszenia broni”. Niemcy i Francja 
4 kwietnia wezwały do natychmiastowej deeskalacji sytuacji na wschodzie 
Ukrainy, potwierdzając swoje poparcie dla jej suwerenności i integralności 
terytorialnej, a Merkel 8 kwietnia w rozmowie telefonicznej z Putinem we-
zwała Rosję do zmniejszenia obecności militarnej w celu deeskalacji sytu-
acji. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że pozycja negocjacyjna Francji 
i Niemiec stopniowo się pogarsza, a Rosja coraz śmielej narzuca swoje roz-
wiązania. Wynika to po części z tego, że dysponuje instrumentami wykorzy-
stywanymi do wywierania wpływu na politykę wewnętrzną Francji i Nie-
miec, m.in. w czasie wyborów, kiedy możliwości podobnego oddziaływania 
tych państw na Rosję są ograniczone. Jest to o tyle istotne, że obserwujemy 

14  Б. Вишневский, В атмосфере военной истерии. Зачем Кремль накачивает общество 
милитаризмом и при чем тут выборы, „Новая Газета”, 12.04.2021.

15  P. Dickinson, Putin plots Ukraine peace talks without Ukraine, UkraineAlert, Atlantic 
Council, 30.03.2021.
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obecnie zbliżający się koniec ery Merkel w Niemczech i prawdopodobnie 
także Macrona we Francji16.

Ukraina panaceum na impas w rozmowach nad uregulowaniem sytuacji 
w Donbasie upatruje w większym zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych, 
m.in. w ramach formatu normandzkiego. Wielokrotnie o tym mówił prezydent 
Zełenski. Podobne stanowisko prezentował szef Biura Prezydenta Ukrainy 
Andrij Jermak, który w tekście opublikowanym przez Atlantic Council 26 lu-
tego 2021 roku przekonywał o konieczności bezpośredniego zaangażowania 
Stanów Zjednoczonych w proces pokojowy na wschodzie Ukrainy. Podob-
ne stanowisko prezentował John Herbst, były ambasador USA na Ukrainie, 
obecnie ekspert Atlantic Council, który uważa, że bez Stanów Zjednoczonych 
nie można uregulować sytuacji na Ukrainie. Część komentatorów, w tym zna-
ny politolog Andreas Umland podkreśla, że obecny format negocjacyjny jest 
zgodny z wolą Federacji Rosyjskiej i bez akceptacji Kremla trudno będzie 
poszerzyć go o dodatkowe podmioty. Amerykanie mogą jednak wspierać 
Ukrainę fi nansowo, ekspercko, ale także dostarczając broń defensywną. Do-
nald Trump zdecydował się wesprzeć Ukrainę m.in. wyrzutniami rakiet prze-
ciwpancernych Javelin. Z kolei Joe Biden zatwierdził pomoc w wysokości 
125 mln dol., w ramach której Ukraina otrzyma m.in. dwie uzbrojone łodzie 
patrolowe oraz radar do zwalczania wrogiej artylerii. W sumie od 2014 roku 
USA przekazały Ukrainie ponad 2 mld dol. pomocy17.

Z punktu widzenia Ukrainy istotne znaczenie miało także wsparcie USA 
wyrażone w czasie rozmowy telefonicznej Bidena i Zełenskiego 2 kwietnia 
2021 roku. Prezydent USA zapewnił Ukrainę o wsparciu jej suwerenności 
i integralności terytorialnej. Rozmowę tę poprzedzało kilka podobnych po-
łączeń telefonicznych, m.in. sekretarza stanu USA Antonego Blinkena, prze-
wodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Marka Milleya 
oraz sekretarza obrony USA Lloyda Austina z ich ukraińskimi odpowiedni-
kami18.

Ukraina podkreśla, że w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa konieczne 
jest przyspieszenie integracji z Sojuszem Północnoatlantyckim. Wiele komen-
tarzy wywołał wpis prezydenta Zełenskiego na Twiterze z 6 kwietnia utrzyma-
ny w takim tonie. W odpowiedzi Pieskow stwierdził, że przystąpienie Ukrainy 
do NATO może tylko zaognić sytuację na wschodzie Ukrainy19. Dodajmy, iż 

16  V. Socor, ‘Nothing About Us Without Us’: Normandy Without Ukraine?, Eurasia Daily 
Monitor, 1.04.2021.

17  L. Seligman, Pentagon ‘watching’ as Russia steps up aggression in Eastern Europe, 
Politico, 31.03.2021.

18  A. Cullison, A. Restuccia, President Biden Holds Call With Ukrainian President Ze-
lensky, Part of Effort to Reassure Kyiv, „The Wall Street Journal”, 2.04.2021.

19  Песков назвал последствия вступления Украины в НАТО, „Российская Газета”, 
6.04.2021.
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tego samego dnia Sojusz Północnoatlantycki oświadczył, że to Rosja ponosi 
odpowiedzialność za naruszanie zawieszenia broni w Donbasie. 

Wnioski 
Obserwowana obecnie eskalacja w Donbasie budzi poważny niepokój 

Ukrainy, ale także m.in. Stanów Zjednoczonych, które postawiły w stan 
gotowości swoje wojska stacjonujące w Europie i jednoznacznie wsparły 
Kijów. Bezprecedensowa mobilizacja Federacji Rosyjskiej może być pró-
bą wymuszenia na Ukrainie zgody na rosyjski plan zamrożenia konfl iktu 
w Donbasie, który umożliwiłby Rosji rozpoczęcie starań o zniesienie sankcji 
oraz wznowienie współpracy politycznej i gospodarczej z Zachodem. Dzia-
łania Kremla możemy interpretować także jako próbę sondowania reakcji 
nowej administracji amerykańskiej na bardziej asertywną politykę Rosji 
w Europie Wschodniej. Nie należy jednak wykluczać scenariusza siłowego, 
czyli sprowokowania przez Federację Rosyjską niewielkiej, ograniczonej 
terytorialnie „zwycięskiej wojny”, która zabezpieczy dostawy wody pitnej 
przez Kanał Północnokrymski i jednocześnie podniesie notowania Jednej 
Rosji przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. W tym kontekście 
niepokojąco brzmi wypowiedź Dmitrija Kozaka z 8 kwietnia 2021 roku, 
w której ostrzegał, że początek ukraińskich działań zbrojnych w Donbasie 
będzie również początkiem końca Ukrainy, gdyż Rosja ma prawo bronić 
swoich obywateli20. Pełnowymiarowa wojna rosyjsko-ukraińska jest jednak 
mało prawdopodobna, gdyż jej szeroko rozumiane koszty byłyby dla Rosji 
zbyt duże, zwłaszcza w sytuacji, kiedy powoli dobiega końca budowa gazo-
ciągu Nord Stream 2.

Z jednej strony, eskalacja napięć w Donbasie może być także konsekwen-
cją działań Ukrainy wymierzonych w środowiska prorosyjskie, tj. zabloko-
wania prorosyjskich kanałów telewizyjnych (112 Ukraina, ZIK i NewsOne), 
wprowadzenia sankcji wymierzonych w Medwedczuka oraz obłożenia po-
dobnymi sankcjami 11 rosyjskich przedsiębiorstw funkcjonujących na Ukra-
inie. Dmitrij Pieskow 5 kwietnia 2021 roku ostrzegał, że tego typu decyzje 
mogą doprowadzić do zerwania stosunków dyplomatycznych z Ukrainą21. 
Z drugiej strony, działania wymierzone w Ukrainę są częścią szerszego planu 
Kremla, którego jednym z kluczowych celów geostrategicznych jest gruntow-
na przebudowa obecnego systemu stosunków międzynarodowych w kierunku 
systemu wielowektorowego z kluczową rolą Rosji. Bez solidarnej odpowiedzi 

20  Козак: начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом 
конца Украины, ТАСС, 8.04.2021.

21  Kremlin threatens to server all relations with Ukraine after sanctions against Russian 
fi rms, Unian, 5.04.2021.
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Zachodu nie uda się powstrzymać neoimperialnej polityki Rosji w Europie 
Wschodniej.

Na przestrzeni ostatnich trzech dekad Rosja wykazała się olbrzymią de-
terminacją w reintegracji obszaru poradzieckiego. Zagwarantowanie sobie 
hegemonicznych wpływów w przestrzeni poradzieckiej i wyparcie Zachodu 
służyć ma – w optyce Rosji – wzmocnieniu jej mocarstwowości w wymiarze 
regionalnym i globalnym oraz realizacji kilku pomniejszych interesów o cha-
rakterze społeczno-ekonomicznym. Ponadto Rosja w celu obrony swojej stre-
fy wpływów nie zawahała się przed obraniem konfrontacyjnej polityki wo-
bec Zachodu. Należy też podkreślić, że zależność (na wielu płaszczyznach) 
Ukrainy i innych państw Europy Wschodniej od Rosji jest znaczna i wyraźna. 
Innymi słowy, Rosja ma sporo instrumentów wpływu na sytuację wewnętrzną 
tych państw22. Utrzymanie kontroli nad Donbasem – co również ważne – 
jest jednym z kluczowych narzędzi, dzięki którym władze na Kremlu mogą 
destabilizować Ukrainę, utrudniając w ten sposób jej zbliżenie ze struktura-
mi zachodnimi. Nie należy oczekiwać, że Federacja Rosyjska dobrowolnie 
z niego zrezygnuje, nawet gdyby było to warunkiem normalizacji stosunków 
z Zachodem. 

22  T. Stępniewski, The EU’s Eastern Partnership and the Way Forward After Riga, „Inter-
national Issues & Slovak Foreign Policy Affairs” 2015, vol. XXIV, nr 1–2, s. 17–27; E. Koro-
steleva, Evaluating the role of partnership in the European Neighbourhood Policy. The Eastern 
neighbourhood, „Eastern Journal of European Studies” 2013, vol. 4, nr 3, s. 11–36.
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Chińska Republika Ludowa 
wobec Azji Centralnej 
w latach 1991–2020

Uwagi wstępne

D zieje stosunków Chin z państwami Azji Centralnej liczą przeszło dwa 
tysiąclecia. Podczas tak długiego okresu pojawiały się w nich różne 

modele relacji. Historia interakcji obu przestrzeni kulturowych dostarcza 
przykładów zarówno harmonijnej współpracy, przynoszącej wzajemne inspi-
racje cywilizacyjne, jak też wrogości oraz ekspansji militarnej. W ostatnich 
dekadach Azja Centralna ponownie stała się dla chińskich elit władzy jednym 
z najważniejszych terytoriów projekcji własnej potęgi politycznej. U kresu 
XX w. Pekin włączył się w Nową Wielką Grę – rywalizację mocarstw świa-
towych o wpływy w tym kluczowym z punktu widzenia geostrategii regionie, 
by bardzo szybko stać się jednym z najistotniejszych ośrodków siły determi-
nujących strukturę bezpieczeństwa oraz najistotniejszym partnerem handlo-
wym państw centralnoazjatyckich.

Początków relacji kulturowych, gospodarczych i politycznych między Chi-
nami i regionem Azji Centralnej można się doszukiwać już w czasach staro-
żytnych. Około II w. p.n.e., gdy Państwem Środka władała dynastia Han, usta-
nowiona została najsłynniejsza sieć dróg handlowych w dziejach ludzkości, 
która przeszła do historii pod nazwą Szlaku Jedwabnego. Był to długi, liczący 
przeszło 12 tys. km, cywilizacyjny most między Wschodem i Zachodem, się-
gający od Chang’anu (dzisiejszy Xi’an) po Konstantynopol, wzdłuż które-
go wędrowały nie tylko karawany wiozące cenne towary, ale również ludzie, 
technologie, idee fi lozofi czne i religijne oraz koncepcje naukowe. Jedwabny 
Szlak aż do momentu odkrycia morskiej drogi do Chin w 1690 r. pozostawał 
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najważniejszą przestrzenią interakcji Europy z Chinami oraz międzycywili-
zacyjnej dyfuzji wytworów kultury materialnej i duchowej. Przebiegał przez 
ziemie Azji Centralnej. Istniały tam wówczas znaczące ośrodki kulturowe, 
polityczne i gospodarcze, takie jak Baktria, Transoksania, Samarkanda, Bu-
chara i Chiwa, a później Imperium Timurydów. To właśnie z Azji Centralnej 
w pierwszym stuleciu naszej ery do Chin dotarł buddyzm, w kolejnych stu-
leciach jedna z wiodących doktryn religijno-fi lozofi cznych Państwa Środka, 
w VII w. n.e. dotarł zaś islam, który również stał się istotnym elementem 
wzbogacającym chińską mozaikę kulturową1.

Za symboliczny początek relacji Chin z przestrzenią kulturową krain po-
łożonych na zachód od gór Tien-szan uznać można dwie ekspedycje z lat 
138–125 i 118–115 p.n.e., na czele której stał Zhang Qian, dowódca gwar-
dii przybocznej cesarza Wudi z dynastii Han. W owych czasach, gdy wiedza 
Chińczyków dotycząca ziem Azji Centralnej była znikoma i kształtowały ją 
w przeważającej mierze podania i legendy, podróżnik dotarł na ziemie wła-
dane przez federację koczowniczych ludów Xiongnu, Baktrii i Fergany. Re-
lacje i spostrzeżenia Zhang Qiana przyczyniły się do znacznego poszerzenia 
wiedzy na temat Azji Centralnej w Chinach, a nawiązane przezeń kontakty 
handlowe i dyplomatyczne położyły podwaliny pod późniejszy rozwój Szlaku 
Jedwabnego2.

Przez niemal dwa kolejne tysiąclecia to właśnie Szlak Jedwabny był naji-
stotniejszą płaszczyzną relacji Cesarstwa Chińskiego z różnorodną etnicznie 
i kulturowo przestrzenią centralnoazjatycką. W XIII i XIV w. zarówno Chiny, 
jak i Azja Centralna wchodziły w skład Ordy Mongolskiej3. Już w XVIII w., 
gdy lądowy trakt łączący Wschód z Zachodem utracił swoje znaczenie cy-
wilizacyjne, mandżurscy cesarze z dynastii Qing zapragnęli rozszerzyć swe 
imperium o ziemie Chanatu Dżungarskiego, od początku XVII w. mającego 
hegemonię w regionie. Po sześciu dekadach starć militarnych Chiny, włada-
ne przez cesarza Qianlonga, w 1755 roku anektowały Xinjiang (Turkiestan 
Wschodni), który do dziś jest częścią Państwa Środka. Xinjiang pozostaje 
pod geopolityczną dominacją Pekinu, ale zamieszkiwany jest przede wszyst-
kim przez muzułmańskich Ujgurów, związanych etnicznie i kulturowo z ture-
ckimi etnosami Azji Centralnej. Chińska kontrola polityczna i militarna nad 
Xinjiangiem jest dziś jednym z kluczowych czynników determinujących rela-
cje między Pekinem a postradzieckimi państwami regionu4.

1  H. Uhlig, Jedwabny szlak: kultury antyku między Chinami a Rzymem, Warszawa 1996.
2  Zob.: Ch. Beckwith, Empires of the Silk Road: a history of Central Eurasia from the 

Bronze Age to the present, Princeton 2009.
3  Zob.: Baabar, Dzieje Mongolii, Warszawa 2009.
4  Zob.: K. Kozłowski, Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak: poradziecka Azja Cen-

tralna i Xinjiang w polityce ChRL, Toruń 2011.
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W XIX w. Chiny pogrążyły się w głębokim kryzysie politycznym i cywi-
lizacyjnym. Kryzys legitymizacji władzy Mandżurów w oczach ich chińskich 
poddanych, upadek gospodarczy, erozja instytucjonalna, ekspansja mocarstw 
kolonialnych, dwie wojny opiumowe, powstanie taipingów, rozruchy etniczne 
– wszystkie te czynniki sprawiły, że Pekin utracił zdolność projekcji swojej po-
tęgi politycznej na zewnątrz i przestał uczestniczyć w rozgrywce o supremację 
w Azji Centralnej. Serce kontynentu azjatyckiego stało się areną Wielkiej Gry 
– rywalizacji Wielkiej Brytanii i Rosji o hegemonię geopolityczną w regionie. 
Zmagające się z głębokim kryzysem wewnętrznym Chiny nie uczestniczyły 
w tym starciu. Należy jednak zaznaczyć, że Państwo Środka zdołało utrzymać 
i obronić swój stan posiadania w Turkiestanie Wschodnim w obliczu ekspansji 
rosyjskiej. Momentem kulminacyjnym konfrontacji Pekinu i Petersburga był 
konfl ikt graniczny o dorzecze Ili. Po stłumieniu powstania dungańskiego z lat 
1862–1877 i podpisaniu traktatu petersburskiego w 1881 roku ustalony został 
bardzo korzystny dla Pekinu kształt północno-zachodniej granicy chińskiej5.

Imperium Rosyjskie po sukcesywnym zaanektowaniu lub pełnym zwasa-
lizowaniu trzech najważniejszych regionalnych ośrodków siły, którymi były 
Emirat Buchary, Chanat Kokandzki i Chanat Chiwy, uzyskało pełną kontrolę 
nad Azją Centralną, która utraciła podmiotowość geopolityczną. Już w latach 
70. XIX w. supremacja Petersburga w regionie była niekwestionowana. Przez 
kolejne dwanaście dekad Azja Centralna znajdowała się w orbicie rosyjskiego, 
a następnie radzieckiego oddziaływania politycznego, gospodarczego i cywi-
lizacyjnego, co w sposób oczywisty odseparowało to terytorium od wpływów 
chińskich. W granicach socjalistycznego imperium powstało pięć centralno-
azjatyckich republik (Kazachska SRR, Kirgiska SSR, Uzbecka SRR, Tadży-
cka SRR, Turkmeńska SRR), które faktycznie nie prowadziły własnej polityki 
zagranicznej. Utrzymywały relacje z Pekinem tylko za pośrednictwem fede-
ralnego centrum w Moskwie. Stosunki radziecko-chińskie miały zaś charakter 
niezwykle turbulentny i przybierały rozmaite, często bardzo skrajne postacie 
(okres współpracy w ramach pierwszego frontu jednolitego w latach 1922–
1927, niechęć i wrogość w latach 1927–1937, ograniczona, pełna nieufności 
kooperacja w latach 1937–1945, antagonizm w latach 1945–1949, deklara-
tywna przyjaźń i sojusz w latach 1949–1956, rosnąca wzajemna nieufność 
w latach 1956–1966, otwarta wrogość w latach 1966–1985, próby poprawy 
wzajemnych relacji podejmowane od 1985 roku)6.

Sytuacja uległa diametralnej zmianie w 1991 roku. Po upadku Związku 
Radzieckiego powstały suwerenne państwa – Kazachstan, Kirgistan, Uzbe-

5  А.В. Постников, Становление рубежей России в Центральной и Средней Азии 
(XVIII—XIX вв.), Москва, 2007.

6  Por.: L.M. Lüthi, Chiny – ZSRR. Zimna wojna w świecie komunistycznym, Warszawa 
2011.
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kistan, Tadżykistan i Turkmenistan, które zaczęły prowadzić własną polity-
kę zagraniczną, natomiast Chińska Republika Ludowa uczyniła ekspansję 
w sercu Azji swoim priorytetem ekonomicznym i geopolitycznym. Przejścio-
wy kryzys państwa rosyjskiego stworzył warunki do zwiększania wpływów 
chińskich, przede wszystkim w sferze gospodarki. Geografi czna bliskość 
Państwa Środka i pięciu państw poradzieckiej Azji Centralnej, spektakular-
ny rozwój gospodarki chińskiej oraz zapaść gospodarek centralnoazjatyckich, 
potrzebujących kredytów i bezpośrednich inwestycji zagranicznych, sprzyja-
ły sukcesywnemu rozszerzaniu się wpływów Pekinu w regionie. Ekspansja 
gospodarcza Chin była równoznaczna ze stopniowym (choć raczej powol-
nym) poszerzaniem wpływów politycznych i kulturowych, które dokonywało 
się ze zmiennym sukcesem. Z racji przeszło stuletniego funkcjonowania całej 
przestrzeni kulturowej Azji Centralnej w rosyjskiej, a później radzieckiej or-
bicie wpływów, powiązania regionu z Chinami były ograniczone, lecz elity 
polityczne Chińskiej Republiki Ludowej podjęły próbę ich stworzenia.

Podobnie jak w XIX w., również obecnie w Azji Centralnej toczy się ry-
walizacja mocarstw o dominację polityczną i strategiczną, a także dostęp 
do rynków zbytu, siłę roboczą, surowce naturalne i korytarze transportowe. 
Współcześnie Pekin jest jednak jednym z najistotniejszych uczestników tej 
rozgrywki geostrategicznej. Z jednej strony Chińska Republika Ludowa ma 
obecnie status najważniejszego partnera gospodarczego i handlowego Azji 
Centralnej, z drugiej zaś burzliwa historia relacji między obydwoma prze-
strzeniami kulturowymi generuje obustronną nieufność. Zainicjowana przez 
chińskiego przywódcę Xi Jinpinga strategia inwestycji infrastrukturalnych, 
określana jako „Jeden Pas, Jedna Droga” (formułowana niekiedy w publicy-
styce jako Nowy Szlak Jedwabny), w której terytorium Azji Centralnej od-
grywa kluczową rolę, bez wątpienia miała przełomowe znaczenie w zbliżeniu 
politycznym i gospodarczym Chińskiej Republiki Ludowej i poradzieckich 
państw serca Azji. Jednym z podstawowych aspektów tego wielowymiarowe-
go programu inwestycyjnego (być może największego w całej historii ludz-
kości) jest drogowy i kolejowy korytarz transportowy wiodący z Chin przez 
Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan i Iran do Turcji7.

W niniejszym studium zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, 
w jakim stopniu spektakularna ekspansja gospodarcza Chin w Azji Centralnej 
znajduje odzwierciedlenie we wpływach politycznych Pekinu w tym niezwy-
kle ważnym z punktu widzenia światowego układu sił regionie. Relacje Chin 
z Rosją, do niedawna hegemonem regionalnym, mają charakter ambiwalentny 
– można w nich dostrzec aspekty współpracy i konkurencji. Oba mocarstwa 
z jednej strony rywalizują o wpływy gospodarcze i polityczne w pięciu pań-

7  A. Chatzky, J. McBride, China’s Massive Belt and Road Initiative, https://www.cfr.org/
backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative [dostęp: 26.02.2021].
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stwach regionu, z drugiej jednak mają również zbieżne interesy, do których 
należy choćby zapobieżenie wzrostowi znaczenia państw Zachodu w regionie. 
Wśród najistotniejszych konkurentów geopolitycznych Chin, aspirujących do 
silnej pozycji w Azji Centralnej, można wymienić Stany Zjednoczone i Tur-
cję. W poszczególnych punktach niniejszego rozdziału zostanie podjęta próba 
charakterystyki ewolucji i aktualnego stanu relacji Chin z pięcioma poradzie-
ckimi państwami Azji Centralnej, jak również analiza obecnych możliwości 
oddziaływania Pekinu na ich politykę wewnętrzną i zagraniczną.

 

Kazachstan
Relacje Chin z graniczącym z nimi najrozleglejszym terytorialnie pań-

stwem Azji Centralnej są szczególnie bliskie i ścisłe, choć nie są pozbawione 
także problemów i trudności. Od momentu upadku Związku Radzieckiego 
Kazachstan jest najważniejszym partnerem Chin w regionie. Po rozpadzie 
Związku Radzieckiego elity polityczne Pekinu z pewnym niepokojem przy-
jęły utworzenie suwerennych turkijskich państw centralnoazjatyckich, oba-
wiając się, że potencjalnie mogą one zainspirować ujgurskich separatystów. 
Wkrótce te obawy okazały się nieuzasadnione. Oba państwa azjatyckie usta-
nowiły stosunki dwustronne 3 stycznia 1992 roku. W wydanej tego samego 
dnia deklaracji rząd Kazachstanu zadeklarował poparcie dla „zasady jednych 
Chin”, uznając rząd w Pekinie za jedyny prawomocny rząd chiński, oraz po-
tępił separatyzm Ujgurów w Turkiestanie Wschodnim8.

Pierwszy prezydent niepodległego Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew 
18–21 października 1993 roku odbył swoją pierwszą wizytę w Chińskiej Re-
publice Ludowej, podczas której spotkał się z przewodniczącym Jiang Zemi-
nem i premierem Li Pengiem. Oba państwa podpisały Wspólne oświadczenie 
o podstawach przyjaznych relacji między Chińską Republiką Ludową i Re-
publiką Kazachstanu9. Sygnowanie dokumentu otworzyło drogę do zbliżenia 
politycznego rządów w Ałmaty10 i Pekinie.

Znaczącym problemem w relacjach bilateralnych Kazachstanu i Chin był 
konfl ikt dotyczący delimitacji granicy. Spór ten miał swój początek jeszcze 
w czasach istnienia ZSRR (w okresie napięć spowodowanych ideologicznym 
rozłamem radziecko-chińskim na tym odcinku dochodziło nawet do starć 

8  Z. Kembayev, Development of China–Kazakhstan Cooperation, „Problems of Post-
-Communism” 2020, vol. 67, nr 3, s. 204–216.

9  Zob.: Brief introduction to relations between China and Kazakhstan, http://www.china-
daily.com.cn/en/doc/2003-05/27/content_166588.htm [dostęp: 20.02.2021].

10  Miasto Ałmaty (wcześniej Ałma-Ata) było stolicą niepodległego Kazachstanu w latach 
1991–1997. Stolica państwa została następnie przeniesiona do miasta Akmoła, przemianowa-
nego w 1998 r. na Astanę, a w 2019 r. na Nur-Sułtan (na cześć ustępującego prezydenta Nur-
sułtana Nazarbajewa).



716

Przemysław Sieradzan 

zbrojnych, z których najgłośniejszym były walki w pobliżu jeziora Żalanaszkol 
w sierpniu 1969 r.)11. Stworzenie przyjaznych stosunków dwustronnych wy-
magało rozwiązania tego niezwykle palącego problemu. Dyplomaci i eksper-
ci obu państw odbyli kolejne rundy negocjacyjne i w rezultacie wypracowali 
kompromis dotyczący przebiegu linii granicznej. Stosowne porozumienie zo-
stało podpisane podczas wizyty premiera Li Penga 25–28 kwietnia 1994 roku 
w Kazachstanie. Porozumieniu granicznemu towarzyszyło podpisanie doku-
mentów dotyczących zasad dwustronnej współpracy w zakresie kolejowego 
i lotniczego transportu pasażerskiego, a także zasad pożyczki udzielonej przez 
rząd w Pekinie. Pełne uregulowanie problemu długiej na 1783 km granicy 
dokonało się jednak dopiero cztery lata później, 4 lipca 1998 roku, gdy pod-
pisane zostało porozumienie uzupełniające. W następnych latach wspólna ko-
misja ekspercka złożona z geografów, geodetów i hydrografów wyznaczyła 
na mapie dokładny przebieg linii granicznej, potwierdzony na mocy wspól-
nego protokołu z 2002 roku. Przebieg linii granicznej miał charakter kompro-
misowy. Chiny, jako strona silniejsza, miały wówczas możliwość narzucenia 
kazachstańskim partnerom cesji większej części spornego terytorium. Władze 
w Pekinie uznały jednak, że bezpieczeństwo wewnętrzne ma znaczenie prio-
rytetowe. Zdecydowały się zrezygnować z części spornych ziem w zamian za 
jednoznaczne zobowiązanie Kazachów do popierania twardej polityki Pekinu 
wobec problemu separatyzmu ujgurskiego w Xinjiangu, nasilającego się od 
czasu wydarzeń na placu Tiananmen (4 czerwca 1989 r.). Chiny potrzebowały 
wsparcia Kazachstanu w walce z potencjalnie zagrażającymi ich integralności 
terytorialnej ideologiami panislamizmu i panturkizmu (nie bez znaczenia był 
tu fakt, że na terenie Chińskiej Republiki Ludowej mieszka przeszło milion 
etnicznych Kazachów). Kazachstan wywiązał się ze swoich zobowiązań, de-
portując ujgurskich działaczy separatystycznych, delegalizując organizacje 
i zamykając gazety propagujące idee wrogie Pekinowi12.

Nursułtan Nazarbajew 11–13 września 1995 roku złożył kolejną wizytę 
w Chinach. Jej owocem było podpisanie kilku umów dwustronnych, doty-
czących m.in. transportu morskiego oraz obronności. Swoją pierwszą wizytę 
w Kazachstanie przewodniczący Jiang Zemin odbył 4–6 lipca 1996 roku13.

Głowy państw Rosji, Chin, Kazachstanu, Kigristanu i Tadżykistanu pod-
pisały w kwietniu 1996 roku w Szanghaju Traktat o pogłębieniu zaufania mi-
litarnego w regionach granicznych, który stał się symbolicznym początkiem 

11  А. Мусалов, Даманский и Жаланашколь. Советско-китайский вооружённый кон-
фликт 1969 года, Москва 2005, s. 35.

12  Zob.: M. Taylor Fravel, Regime Insecurity and International Cooperation. Explaining China’s 
Compromises in Territorial Disputes, „International Security” 2005, vol. 30, nr 2, s. 46–83.

13  Zob.: Brief introduction to relations between China and Kazakhstan, http://www.china-
daily.com.cn/en/doc/2003-05/27/content_166588.htm [dostęp: 20.02.2021].
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funkcjonowania tzw. Piątki Szanghajskiej, będącej nieformalną platformą 
współpracy pięciu państw zainteresowanych utrzymaniem pokoju w central-
nej części kontynentu azjatyckiego. Formalizacja Piątki Szanghajskiej nastą-
piła 15 czerwca 2001 roku, gdy powołano do życia Szanghajską Organizację 
Współpracy jako permanentną międzyrządową organizację bezpieczeństwa, 
stawiającą sobie za cel przede wszystkim walkę z terroryzmem, ekstremi-
zmem i separatyzmem (do państw Piątki jako członek założyciel dołączył 
Uzbekistan)14. Szanghajska Organizacja Współpracy stopniowo zwiększała 
swoje znaczenie i stała się najważniejszą regionalną platformą współpracy 
w zakresie bezpieczeństwa, harmonizującą interesy rosyjskie i chińskie.

Pierwsza dekada XXI w. przyniosła zacieśnienie chińsko-kazachstań-
skich relacji gospodarczych, przede wszystkim w sferze przemysłu wy-
dobywczego i energetyki. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Chin 
stawała się coraz bardziej energochłonna, co generowało rosnący popyt na 
surowce wydobywane przez ich zachodniego sąsiada. Nursułtan Nazarba-
jew 17 czerwca 2004 roku po raz pierwszy spotkał się z nowym chińskim 
przywódcą Hu Jintao w Pekinie w kordialnej atmosferze. Tematem rozmów 
była współpraca w sferze energetyki i bezpieczeństwa. Zbliżenie chińsko-
kazachstańskie mogło być odpowiedzią na ówczesne zacieśnienie sojuszu 
amerykańsko-uzbeckiego, w tym także pojawienie się baz sił powietrznych 
USA w Azji Centralnej15.

Chiński przywódca Xi Jinping przebywający z wizytą w Kazachstanie 
3 września 2013 roku wygłosił na Uniwersytecie Nazarbajewa w Astanie 
prawdziwie historyczne przemówienie, w którym zapowiedział stworzenie 
„Pasa Gospodarczego wzdłuż Szlaku Jedwabnego” i proklamował wielką 
kampanię inwestycji infrastrukturalnych, która w przyszłości miała przybrać 
postać strategii „Jeden Pas, Jedna Droga”. W swoim wystąpieniu chiński lider 
zwrócił uwagę na dwa tysiące lat tradycji chińsko-centralnoazjatyckiej wymia-
ny handlowej i kulturowej. Wezwał też do integracji gospodarczej przestrzeni 
Eurazji, zamieszkiwanej przez przeszło 3 mld mieszkańców, podkreślając, 
że ważnym krokiem w kierunku stworzenia kontynentalnej sieci handlowo-
transportowej będzie lepsza integracja Chin Zachodnich i Azji Centralnej16. To 
doniosłe wystąpienie w sposób symboliczny zainaugurowało transkontynen-
talną strategię geopolityczno-inwestycyjną, która na zawsze zmieniła oblicze 
gospodarki światowej.

14  Zob.: 15 лет ШОС: история и развитие Шанхайской организации сотрудничества, 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3355240 [dostęp: 20.02.2021].

15  Zob.: M. Yermukhanov, China’s relations with Kazakhstan are warming, but to what 
end?, http://www.asianresearch.org/articles/2185.html [dostęp: 20.02.2021].

16  Zob.: Wu Jiao, Zhang Yunbi, Xi proposes a ‘new Silk Road’ with Central Asia, https://
www.chinadaily.com.cn/china/2013xivisitcenterasia/2013-09/08/content_16952228. htm [do-
stęp: 20.02.2021].
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W marcu 2019 roku pierwszego prezydenta niepodległego Kazachstanu Nur-
sułtana Nazarbajewa zastąpił znakomicie wykształcony, doświadczony polityk 
i dyplomata Kassym-Żomart Tokajew, wcześniej pełniący stanowiska m.in. 
premiera, ministra spraw zagranicznych i przewodniczącego Senatu. Należy 
podkreślić, że nowy lider państwa ukończył studia sinologiczne, biegle włada 
językiem chińskim i dobrze zna Chiny – jeszcze jako student Moskiewskie-
go Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) w 1970 
roku odbył półroczną praktykę w radzieckiej ambasadzie w Pekinie, później zaś 
pracował w ambasadzie w bliskim kulturowo Singapurze. W latach 1985–1991 
pełnił w ambasadzie radzieckiej w ChRL kolejno funkcje drugiego sekretarza, 
pierwszego sekretarza i radcy17. Tokajew jest znakomitym znawcą Chin i zara-
zem zwolennikiem zacieśniania partnerstwa Pekinu i Nur-Sułtanu.

Polityka zagraniczna prezydenta ma licznych zwolenników, ale pewna część 
społeczeństwa kazachstańskiego spogląda na Chiny z niechęcią i niepokojem. 
Wzrost nastrojów antychińskich przypadł na początek września roku 2019 
(w przededniu pierwszej wizyty nowego prezydenta w Chinach), gdy przez wie-
le miast Kazachstanu przetoczyła się fala demonstracji pod hasłami wrogimi 
ekspansji Pekinu. Demonstracje te były wprawdzie stosunkowo nieliczne (każ-
dorazowo protestowało kilkadziesiąt osób), ale można domniemywać, że pew-
na część współczesnych Kazachstanczyków krytycznie odnosi się do wzrostu 
wpływów potężnego sąsiada. Największa demonstracja odbyła się w przemysło-
wym mieście Żanaozen w zachodniej części państwa. W mitingu uczestniczyli 
głównie robotnicy sektora naftowego, w który Chińczycy zainwestowali znacz-
ny kapitał. Podczas demonstracji wznoszono zarówno antychińskie, jak i anty-
rządowe hasła. W całym kraju zatrzymano stu demonstrantów18. Istnieje kilka 
kategorii możliwych przyczyn takich wystąpień, w tym zadawniona nieufność 
sięgająca jeszcze XVIII w., a potem czasów radzieckich, brak transparentności 
chińskich inwestycji w sektorze surowcowym, obawy co do funkcjonowania 
mechanizmów korupcyjnych w relacjach z Pekinem oraz kontrowersje wokół 
polityki etnicznej i ekologicznej Chin19. Demonstracje antychińskie były szeroko 
relacjonowane i nagłaśniane przez działające w Kazachstanie media opozycyj-
ne i amerykańskie, bardzo niechętne zbliżeniu chińsko-kazachstańskiemu20. Nie 

17  Zob.: The President of the Republic of Kazakhstan, https://www.akorda.kz/en/repub-
lic_of_kazakhstan/president [dostęp: 21.02.2021].

18  Zob.: Protests in Kazakhstan. New president faces another outbreak of pro-democracy, 
anti-China rallies, https://www.intellinews.com/protests-in-kazakhstan-new-president-faces-
another-outbreak-of-pro-democracy-anti-china-rallies-168343/ [dostęp: 21.02.2021].

19  Zob.: Шесть причин антикитайских настроений в Казахстане, https://forbes.kz/
process/expertise/shest_prichin_antikitayskih_nastroeniy_v_kazahstane [dostęp: 21.02.2021].

20  Zob.: Волна антикитайских протестов как дилемма для Токаева, https://rus.azat-
tyq.org/a/kazakhstan-press-review-anti-china-protests-dilemma/30151848.html [dostęp: 
21.02.2021].
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przeprowadzono żadnych kompleksowych badań statystycznych, które pozwo-
liłyby stwierdzić, jak dużą skalę przybrała sinofobia w  Kazachstanie – można 
na ten temat jedynie spekulować. Wydaje się jednak, iż władze w Nur-Sułtanie 
są świadome, że niezbyt silne obecnie nastroje antychińskie mogą w przyszłości 
znacznie się wzmocnić i przybrać postać masowych wystąpień antyrządowych.

Pierwsza podróż nowego prezydenta do Pekinu (i zarazem pierwsza ofi -
cjalna podróż zagraniczna nowej głowy państwa) odbyła się 10–12 września 
2019 roku. Bardzo pozytywne reakcje wywołał fakt, że nowy lider Kazach-
stanu udzielił mediom wywiadu w języku chińskim (w komentarzach pod-
kreślano, że znakomicie włada tym językiem). Podczas tej wizyty odbyły 
się przede wszystkim spotkania z kręgami gospodarczymi. Kassym-Żomart 
Tokajew przewodniczył posiedzeniu Chińsko-Kazachstańskiej Rady Przed-
siębiorczości. Podczas wystąpienia zadeklarował swoje gorące poparcie dla 
dalszej integracji ekonomicznej obu państw i entuzjazm wobec strategii „Je-
den Pas, Jedna Droga”. Opowiedział się także za rozwijaniem współpracy obu 
państw w sferze fi nansów i handlu oraz za uznaniem chińskiego yuana ren-
minbi za walutę rozliczeniową w bilateralnych transakcjach. Ukoronowaniem 
wizyty było spotkanie prezydentów Tokajewa i Xi Jinpinga, podczas którego 
poruszano tematy współpracy w sferze bezpieczeństwa, transportu oraz nauki 
i techniki. Delegacji państwowej towarzyszyło podpisanie dziesięciu doku-
mentów, jednym z których było oświadczenie o rozwoju długoterminowego, 
strategicznego, wszechstronnego partnerstwa21.

Ocenia się, że przez niemal trzy dekady niepodległości Kazachstanu 
wartość chińskich inwestycji bezpośrednich przekroczyła 20 mld dolarów, 
przede wszystkim w takich dziedzinach, jak transport, magazynowanie, in-
frastruktura, fi nanse, ubezpieczenia, a także energetyka, budownictwo i gór-
nictwo. W ramach programu „Jeden Pas, Jedna Droga” chińskie instytu-
cje planują sfi nansowanie 55 znaczących inwestycji, w tym portów, fabryk 
i elektrowni. W 2018 roku wolumen handlu obu państw wyniósł 12 mld 
dolarów i wykazuje tendencję wzrostową. Kazachstan eksportuje przede 
wszystkim surowce energetyczne i produkty rolne, importuje zaś produkty 
elektroniczne, materiały budowlane, środki transportu i tekstylia. Chińskie 
banki są coraz ważniejszym kredytodawcą dla kazachstańskiego sektora 
energetycznego i fi nansowego22.

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Kazachstan jest najważniejszym 
sojusznikiem regionalnym Chińskiej Republiki Ludowej. Obecny prezydent 

21  Визит Токаева в Китай: какие соглашения заключили стороны и чем они выгодны 
Казахстану, https://informburo.kz/stati/vizit-tokaeva-v-kitay-kakie-soglasheniya-zaklyuchili-
storony-i-chem-oni-vygodny-kazahstanu.html [dostęp: 21.02.2021].

22  Zob.: Что значит Китай для Казахстана? Цифры и факты, https://forbes.kz/pro-
cess/expertise/chto_znachit_kitay_dlya_kazahstana [dostęp: 21.02.2021].
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Kassym-Żomart Tokajew kontynuował i pogłębił propekiński kurs swoje-
go poprzednika Nursułtana Nazarbajewa. Kazachstan prowadzi oczywiście 
niezależną politykę, nie zaniedbuje kontaktów z innymi partnerami (Rosja, 
Japonia, Korea Południowa, Turcja, Unia Europejska), a strategiczne partner-
stwo z Chinami nie oznacza stosunków wasalnych. Można jednak sądzić, że 
w przyszłości relacje między Pekinem i Nur-Sułtanem będą się wyraźnie za-
cieśniać. Oba państwa mają sobie nawzajem wiele do zaoferowania i czerpią 
obopólne korzyści ze współpracy. 

Uzbekistan
Stosunki Uzbekistanu z Chińską Republiką Ludową przez wiele lat zu-

pełnie nie były reprezentatywne dla całego regionu. Podczas gdy pozostałe 
państwa Azji Centralnej już od momentu swojego powstania dążyły do po-
zyskania chińskich inwestycji i deklarowały otwartość na zacieśnianie rela-
cji z Pekinem, władze w Taszkiencie usiłowały przeciwstawiać się chińskiej 
ekspansji gospodarczej, którą postrzegały jako potencjalne zagrożenie dla 
stabilności państwa. Ten stan rzeczy w znacznym stopniu wynikał z izolacjo-
nistycznej wizji polityki zagranicznej wyznawanej i urzeczywistnianej przez 
prezydenta Islama Karimowa w latach 1991–2016. Pierwszy prezydent nie-
podległego Uzbekistanu hołdował zachowawczej fi lozofi i sprawowania wła-
dzy – uważał, że najważniejszym celem elit przywódczych powinno być za-
pobieganie wszelkim procesom i zjawiskom, które mogłyby zdestabilizować 
system polityczny państwa, choćby nawet za cenę wyraźnego spowolnienia 
rozwoju czy nawet stagnacji23.  

Państwo uzbeckie w czasach prezydentury Karimowa utrzymywało bar-
dzo ograniczone stosunki ze wszystkimi siłami zewnętrznymi, w tym z pań-
stwami regionu i pobliskimi mocarstwami, traktowanymi z nieufnością jako 
potencjalne czynniki destabilizacji24. W rezultacie wpływy polityczne i gospo-
darcze Chińskiej Republiki Ludowej w Uzbekistanie przez dwie i pół deka-
dy były zauważalnie mniejsze niż w przypadku innych republik centralno-
azjatyckich. Dziedzictwo prowadzonej przez wiele lat polityki izolacjonizmu 

23  Por.: T. Bodio, Uzbekistan – państwo w totalnej przebudowie, „Nowa Polityka Wschod-
nia” 2020, nr 2(25).

24  Por.: R. Weitz, Uzbekistan’s New Foreign Policy. Change and Continuity Under the New 
Leadership, [w:] S.F. Starr, S.E. Cornell (red.), Uzbekistan’s New Face, Lanham–Boulder–New 
York–London 2018, s. 41–80. Istotnym wyjątkiem był tu proamerykański zwrot Uzbekistanu, 
który dokonał się po atakach terrorystycznych na Stany Zjednoczone w 2001 r. Islam Karimow 
zdecydował się wówczas przystąpić do tzw. wojny z terroryzmem po stronie Waszyngtonu, cze-
go efektem było rozpoczęcie ścisłej współpracy amerykańsko-uzbeckiej w sferze politycznej 
i wojskowej. Kres tej kooperacji nadszedł jednak po wydarzeniach z maja 2005 r., gdy wojska 
uzbeckie stłumiły motywowane religijnie wystąpienia antyrządowe w Kotlinie Fergańskiej.
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realizowanej przez Taszkient odcisnęło pewne piętno na stosunkach uzbecko-
chińskich, choć jego znaczenia i trwałości raczej nie należy przeceniać.

Stan stosunków chińsko-uzbeckich zaczął się diametralnie zmieniać 
po objęciu władzy przez prezydenta-reformatora Szawkata Mirzijojewa 
w 2016 roku. Nowy przywódca odrzucił dotychczas panującą doktrynę izo-
lacjonizmu i obrał kurs na otwarcie międzynarodowe oraz integrację gospo-
darczą z zagranicą. Było to równoznaczne z nieporównywalnie większą niż 
dotąd rolą kapitału zagranicznego w gospodarce tego strategicznie położone-
go państwa. Otwarcie Uzbekistanu na współpracę gospodarczą było zarazem 
zaproszeniem wielkich mocarstw światowych, w tym Chin, do rywalizacji 
o wpływy gospodarcze i polityczne. Mirzjijojew jak dotąd umiejętnie prowa-
dzi politykę wielowektorową, nie dopuszczając do uzyskania dominacji przez 
którąkolwiek z potęg. Bardzo istotnym elementem tej wielowektorowości są 
relacje Chin z Uzbekistanem25.

Od 2016 roku trwa ekspansja kapitału Chińskiej Republiki Ludowej na 
rynku uzbeckim, która obejmuje różne dziedziny gospodarki. W 2019 roku 
wolumen uzbecko-chińskiego obrotu gospodarczego wyniósł 7,6 mld dola-
rów, co odpowiada 18,1% uzbeckiego handlu zagranicznego26. Już dwa lata 
wcześniej Chiny wyprzedziły Rosję i stały się najważniejszym partnerem 
handlowym Uzbekistanu27.

Taszkent i Pekin rozwijają kooperację w dziedzinie handlu zagraniczne-
go i wspólnych projektów infrastrukturalnych. Uzbekistan z racji swojego 
strategicznego położenia w sercu Azji Centralnej jest kluczowym ogniwem 
zainicjowanej przez Chiny strategii rozwoju infrastrukturalnego i handlowe-
go „Jeden Pas, Jedna Droga”. Pierwsze wspólne inicjatywy w ramach tego 
transkontynentalnego programu zostały podjęte jeszcze w ostatnich latach 
życia Islama Karimowa (symbolem zapowiadającym nadejście nowej ery 
w stosunkach chińsko-uzbeckich stał się zbudowany przez chińskie przed-
siębiorstwa i kredytowany przez chińskie banki tunel kolejowy Kamchiq 
w górach Qurama o długości 19,2 km, łączący Taszkent z Kotliną Fergańską, 
który powstał w ciągu 900 dni)28, lecz dynamika współpracy znacznie przy-

25  Zob.: E. Wong, U.S. Faces Tough ‘Great Game’ Against China in Central Asia and Bey-
ond, https://www.nytimes.com/2020/02/13/world/asia/china-great-game-central-asia-trump.
html [dostęp: 20.02.2021].

26  O. Limanov, Uzbekistan – China Relations During the COVID-19 Pandemic, https://
cabar.asia/en/uzbekistan-china-relations-during-the-covid-19-pandemic [dostęp: 20.02.2021].

27  Zob.: Asia-Pacifi c Trade Briefs. Uzbekistan, „Asia-Pacifi c Investment Trade Reports 
2018 – recent trends and Developments”, https://www.unescap.org/sites/default/d8fi les/kno-
wledge-products/Uzbekistan.pdf [dostęp: 20.02.2021]. 

28  Wcześniej podróż między obydwoma regionami górskimi drogami mogła trwać cztery 
lub pięć dni, obecnie zajmuje tyko dwie godziny. Zob.: Inauguration of Kamchiq Rail Tunnel, 
https://railway-news.com/inauguration-kamchiq-rail-tunnel/ [dostęp: 20.02.2021].
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spieszyła po przemianach 2016 roku. Przez terytorium Uzbekistanu prze-
biega ważny korytarz ekonomiczny Chiny – Azja Centralna – Azja Zachod-
nia, określany także jako Nowy Eurazjatycki Most Lądowy. Nowy uzbecki 
prezydent Szawkat Mirzijojew był jednym z najważniejszych uczestników 
Pierwszego Forum Pasa i Szlaku, które odbyło się w Pekinie 14–15 maja 
2017 roku. Podczas swej wizyty lider Uzbekistanu podkreślił gotowość do 
pogłębiania bilateralnych stosunków w sferze m.in. gospodarki, handlu, in-
westycji i rozbudowy infrastruktury. W odpowiedzi prezydent Xi Jinping 
nazwał Uzbekistan jednym z głównych fi larów instytucjonalnych strategii 
„Jeden Pas, Jedna Droga”. Podczas wizyty uzbeckiego prezydenta między 
Pekinem i Taszkentem zawarto 115 porozumień w różnych dziedzinach go-
spodarki o wartości przeszło 23 mld dolarów USA. Należy także dodać, że 
Uzbekistan jest jednym z członków założycieli Azjatyckiego Banku Inwe-
stycji Infrastrukturalnych – multilateralnej instytucji fi nansowej z siedzibą 
w Pekinie, której celem jest kredytowanie inwestycji infrastrukturalnych 
w ramach Nowego Szlaku Jedwabnego29.  

Z danych przytaczanych przez ekonomistów wyłania się obraz znacznej 
i stale rosnącej roli Chin w gospodarce Uzbekistanu. Na początku 2020 roku 
chińskie podmioty gospodarcze miały udziały w 16% wszystkich uzbe-
ckich przedsiębiorstw. Kapitał chiński inwestowany był przede wszystkim 
w przemysł wydobywczy (zwłaszcza związany z eksploatacją zasobów ropy 
naftowej i gazu ziemnego), a także tekstylny, telekomunikacyjny, farmaceu-
tyczny, chemiczny i budowlany. Innym istotnym sektorem było rolnictwo 
(przede wszystkim nawozy sztuczne i irygacja), w którego modernizację 
zaangażowały się przedsiębiorstwa z Chińskiej Republiki Ludowej. Ważną 
sferą kooperacji są również fi nanse. Państwowe chińskie banki coraz częś-
ciej udzielają uzbeckim przedsiębiorstwom kredytów o znacznej wartości. 
Wspomnieć należy także o telekomunikacji i nowych technologiach. Chiń-
ski gigant Huawei od kilku lat ściśle współpracuje z uzbeckim monopolistą 
UzbekTelekom przy modernizacji sieci telefonii komórkowej na terytorium 
całego państwa30. W październiku 2018 roku premierzy obu państw Abdul-
la Aripov i Li Keqiang podpisali kilka umów o partnerstwie w dziedzinie 
przemysłu, energii i transportu. Można przypuszczać, że hojność i gotowość 
do współpracy z Uzbekistanem wyrażana i deklarowana przez Chiny stała 
się bodźcem do analogicznych kroków podejmowanych wobec tego państwa 
przez Rosję. W rezultacie doszło do niezwykle pożądanej z perspektywy 
Taszkentu sytuacji, gdy Moskwa i Pekin konkurują o wpływy w Uzbekista-

29  Zob.: I. Quoraboyev, The Belt and Road Initiative and Uzbekistan’s New Strategy 
of Development. Sustainability of mutual relevance and positive dynamics, „Uzbek Journal of 
Legal Studies” 2018, vol. 2.

30  O. Limanov, Uzbekistan – China…, dz. cyt. 
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nie, proponując coraz korzystniejsze kredyty i zakrojone na coraz szerszą 
skalę programy inwestycyjne31. 

Relacje obu państw mają przede wszystkim charakter gospodarczy, ale 
Chińska Republika Ludowa prowadzi w Uzbekistanie także dyplomację kul-
turalną. W Taszkencie i Samarkandzie działają Instytuty Konfucjusza, propa-
gujące chińską kulturę i język. Zniesienie wiz dla obywateli chińskich w stycz-
niu 2020 roku miało na celu rozpropagowanie Uzbekistanu jako atrakcyjnego 
celu turystycznego; plan ten został jednak udaremniony za sprawą globalnej 
pandemii COVID-19. Najważniejszą płaszczyzną współpracy geostrategicz-
nej Pekinu i Taszkentu jest Szanghajska Organizacja Współpracy.

Chińska Republika Ludowa prowadzi coraz intensywniejszą ekspansję 
gospodarczą w Uzbekistanie, wspierając przedsiębiorstwa, rozbudowując in-
frastrukturę i inwestując w przemysł. Nie ulega wątpliwości, że Chiny stają 
się coraz istotniejszym źródłem inwestycji i kredytodawcą dla państwa uzbe-
ckiego. Co więcej, Państwo Środka objęło również swoim patronatem uzbe-
cki rządowy projekt na rzecz ograniczenia ubóstwa32. Można także dostrzec 
pewne inspiracje płynące z Chin, które czerpią przywódcy Uzbekistanu. Mo-
del polityczno-gospodarczy i rozwojowy Uzbekistanu wydaje się stopniowo 
upodabniać do wzorów transformacji, których prekursorem od 1978 roku była 
Chińska Republika Ludowa. Sam prezydent Szawkat Mirzijojew niekiedy po-
równywany jest do słynnego chińskiego reformatora Deng Xiaopinga33. Na 
razie jednak nie sposób przedstawić przekonujących dowodów na to, by co-
raz większa rola Chin w uzbeckiej gospodarce była w sposób automatyczny 
przekuwana na bezpośrednie wpływy polityczne. Z uwagi na silne i przeszło 
stuletnie powiązania kulturowo-historyczne, geostrategiczne i polityczne, od-
działywanie Rosji nadal wydaje się silniejsze. Stosunki Pekinu i Moskwy są 
obecnie bardzo dobre, a ich cele geostrategiczne w znacznej mierze zbież-
ne (szczególnie istotnym z nich wydaje się niedopuszczenie Stanów Zjed-
noczonych do uzyskania zbyt dużego wpływu na region; cel ten – jak dotąd 
– w znacznej mierze udaje się z powodzeniem realizować). Chiny i Rosja 
mogą zatem prowadzić rywalizację o wpływy gospodarcze w Uzbekistanie, 
a jednocześnie współpracować (albo przynajmniej nie konkurować) w dzie-
dzinie najszerzej rozumianej geostrategii. Elity polityczne Chin mogą w tym 
przypadku preferować działanie, które w założeniu przyniesie pozytywne 
skutki dopiero za wiele dekad. Upływ czasu, także w relacjach z Rosją, wyda-

31  S. Hedlund, Uzbekistan emerging from isolation, https://www.gisreportsonline.com/
uzbekistan-emerging-from-isolation,politics,2801.html [dostęp: 20.02.2021]. 

32  U. Hashimova, Uzbekistan Teams Up With China on Poverty Reduction, https://thediplo-
mat.com/2020/10/uzbekistan-teams-up-with-china-on-poverty-reduction/ [dostęp: 5.11.2020].

33  Zob.: С. Падерина, Узбекский Дэн Сяопин: новая внешняя политика Шавката 
Мирзиеева, Русский совет по международным делам, https://russiancouncil.ru/blogs/sofi a-
paderina/33998/ [dostęp: 20.02.2021]. 
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je się sprzyjać interesom chińskim. Państwo chińskie już teraz dysponuje naj-
większą potęgą w regionie, a według wszelkich przewidywań kolejne dekady 
przyniosą dalszy rozwój mocarstwa. Nie sposób wykluczyć, że chińskie elity 
polityczne planują, w duchu tzw. testamentu politycznego Deng Xiaopinga, 
powstrzymywać się od spektakularnych działań i stopniowo wzmacniać swo-
ją pozycję, licząc na to, że coraz bardziej dynamicznej ekspansji chińskiego 
kapitału towarzyszyć będzie sukcesywny wzrost wpływów geostrategicznych, 
politycznych i kulturowych34.

 

Kirgistan
Suwerenny Kirgistan od momentu swojego powstania był istotnym celem 

działań chińskich elit politycznych na rzecz poszerzenia własnych wpływów. 
Jako kraj niewielki terytorialnie i demografi cznie, o nieznacznym potencja-
le gospodarczym i znikomych zasobach surowców naturalnych, nie odegrał 
nigdy w polityce zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej roli porówny-
walnej z sąsiednim Kazachstanem. Mimo to Państwo Środka szybko stało 
się największym partnerem handlowym i kredytodawcą niewielkiego państwa 
położonego w górach Tien-szan. Chiny wykorzystały fakt zerwania części 
kontaktów gospodarczych i handlowych Kirgistanu z innymi republikami ra-
dzieckimi dla zwiększenia swoich wpływów w tym kraju.  

Podobnie jak w przypadku Kazachstanu, władze chińskie początkowo się 
obawiały, że niepodległość Kirgistanu może wzmocnić aspiracje Ujgurów 
w Xinjiangu do własnej państwowości. Szybko jednak niepokój ten okazał się 
nieuzasadniony. Pierwszy prezydent niepodległego Kirgistanu Askar Akajew 
i jego otoczenie polityczne postrzegały migrację Ujgurów do swojego kraju 
raczej jako potencjalne zagrożenie. Ujgurskie organizacje i czasopisma były 
zamykane i delegalizowane przez władze kirgiskie, bynajmniej nie sympaty-
zujące z turkiestańskim separatyzmem. Podobnie jak w przypadku Kazach-
stanu, chęć utrzymania i zacieśnienia współpracy z Biszkekiem w zwalcza-
niu ujgurskich aspiracji niepodległościowych stała się przyczyną pewnych 
ustępstw terytorialnych Pekinu w sporze o delimitację długiej na 858 km gra-
nicy. W dwustronnych traktatach chińsko-kirgistańskich podpisanych w la-
tach 1996 i 1999 Pekin uzyskał jedynie 32% spornych ziem – była to cena, 
którą władze chińskie gotowe były zapłacić za wsparcie Biszkeku dla pokoju 
i stabilności w regionach przygranicznych35.

Kirgistan został jako pierwsze państwo regionu przyjęty do Światowej Or-
ganizacji Handlu. Po przystąpieniu Chin do tej organizacji w 2001 roku wolu-

34  Por.: S. Daekwon, Xi Jinping Thought Vs. Deng Xiaoping Theory, https://thediplomat.
com/2017/10/xi-jinping-thought-vs-deng-xiaoping-theory/ [dostęp: 20.02.2021]. 

35  Zob.: M. Taylor Fravel, Regime Insecurity…, dz. cyt., s. 79.
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men handlu dwustronnego między obydwoma państwami zaczął nieustannie 
rosnąć. Kirgistan zaczął być traktowany przez Chiny jako wrota otwierające 
drogę do znacznie bardziej lukratywnego rynku uzbeckiego. Przedsiębiorcy 
kirgiscy zaczęli na dużą skalę zajmować się reeksportem chińskich produk-
tów do Uzbekistanu36. Skala tej praktyki zmniejszyła się jednak po wyraźnej 
poprawie relacji między Taszkentem i Pekinem po 2016 roku. 

Chińskie przedsiębiorstwa uczestniczą w budowaniu dróg, elektrowni i ra-
fi nerii ropy naftowej w Kirgistanie. Biorą także udział w eksploatacji skąpych 
zasobów kirgiskich bogactw naturalnych (np. złota). Najważniejszymi przed-
sięwzięciami są jednak linia kolejowa Chiny – Kirgistan – Uzbekistan oraz 
gazociąg biegnący z Turkmenistanu do Chin. Kirgistan z racji swojego poło-
żenia jest benefi cjentem rosnącego znaczenia współpracy chińsko-uzbeckiej 
oraz projektów realizowanych w ramach transkontynentalnej strategii „Jeden 
Pas, Jedna Droga”. Większość chińsko-kirgiskich projektów bilateralnych 
nie przybiera tak znaczącej skali, ale mimo to Chiny w 2012 roku stały się 
największym kredytodawcą kirgiskiej gospodarki. Uzależnienie od chińskich 
kredytów stało się tak duże, że zaczęły pojawiać się głosy o ryzyku tzw. pu-
łapki zadłużeniowej37.

Tym, co wyróżnia system polityczny Kirgistanu spośród innych państw  
centralnoazjatyckich, jest jego niestabilność. W Kirgistanie od momentu po-
wstania państwa próbowano implementować system polityczny i gospodarczy 
wzorowany na rozwiązaniach zachodnich, wprowadzając model demokracji 
parlamentarnej i powszechnej prywatyzacji. Rezultatem tych reform było 
stworzenie systemu niezwykle podatnego na wewnętrzne i zewnętrzne czyn-
niki destabilizacji. Rozruchy uliczne w tym niewielkim państwie wybucha-
ją regularnie i przybierają masową skalę, niejednokrotnie (jak w 2005, 2010 
i 2020 r.) doprowadzając do rezygnacji urzędujących prezydentów38. W in-
nych krajach regionu trudno szukać choćby odległych analogii. Niezwykle 
turbulentna rzeczywistość polityczna Kirgistanu, pogłębiana przez wyraźny 
podział na agrarne południe i bardziej uprzemysłowioną północ kraju, wpły-
wa ujemnie na sterowność systemu i możliwość przeprowadzania rzeczywi-
ście głębokich, a nie tylko fasadowych reform administracyjnych, prawnych 
czy gospodarczych. 

Permanentny chaos panujący w tym górzystym państwie wielokrotnie nie-
pokoił elity polityczne wschodniego sąsiada, obawiające się przeniesienia nie-

36  R. Vakulchuk, I. Overland, China’s Belt and Road Initiative through the Lens of Central 
Asia, [w:] F.M. Cheung, Ying-yi Hong (red.) Regional Connection under the Belt and Road 
Initiative. The prospects for Economic and Financial Cooperation, London 2019, s. 115–133.

37  Tamże, s. 122–123.
38  Por.: K. Kozłowski, Rewolucja tulipanów w Kirgistanie. Przyczyny, przebieg, następstwa, 

Warszawa 2009.
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pokojów do Xinjiangu. Przykładem może być fala protestów w październiku 
2020 roku, która zmusiła do ustąpienia urzędującego prezydenta Sooronbaja 
Dżeenbekowa, sprawującego władzę od 2017 roku. Socjaldemokratyczny pre-
zydent uważany był za zwolennika zacieśnienia relacji z Chinami, przy jedno-
czesnym zachowaniu dobrych relacji z Rosją. Swoją propekińską postawę po-
twierdził podczas spotkania z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wang 
Yi, przebiegającą w kordialnej atmosferze39. Sadyr Džaparov, mający reputa-
cję nacjonalisty i populisty, który objął stanowisko głowy państwa w styczniu 
2021 roku; deklaruje się jako zwolennik polityki jednoznacznie prorosyjskiej. 
Podczas zamieszek, które wyniosły do władzy nowego prezydenta, głoszone 
były slogany antychińskie (w społeczeństwie kirgiskim pewną popularnością 
cieszy się pogląd o chińskim zagrożeniu, polegającym m.in. na masowym 
wykupowaniu ziemi) oraz doszło do ataków na przedsiębiorstwa należące do 
chińskiego kapitału. Niełatwo przewidzieć, czy uważany za populistę Dżapa-
row będzie chciał rozbudzać i wykorzystywać nastroje antychińskie. Trudno 
też na razie stwierdzić, czy w rezultacie wprowadzonego przez niego nowego 
kursu politycznego ucierpią relacje z Chinami. Wydaje się to mało prawdo-
podobne, ponieważ pogrążony w głębokim kryzysie fi nansowym Kirgistan 
dramatycznie potrzebuje kredytów i inwestycji, a te najłatwiej pozyskać właś-
nie w Państwie Środka. Na razie jednak elity polityczne Rosji i Chin z uwagą 
śledzą kolejne posunięcia nowego prezydenta40.  

Kirgistan to państwo o ograniczonym potencjalne demografi cznym 
i gospodarczym, a przy tym jeden z najbliższych aliantów Rosji w regio-
nie (na jego terenie znajduje się rosyjska baza lotnicza w Kant). Choć 
powiązania gospodarcze Biszkeku z Pekinem są znaczne i stale rosną, to 
pełna reorientacja polityczna Kirgistanu z prorosyjskiej na prochińską wy-
daje się mało prawdopodobna, zwłaszcza w kontekście deklaracji nowego 
prezydenta. W odróżnieniu od innych państw regionu, głowa państwa kir-
gistańskiego musi nieustannie liczyć się z opinią publiczną, tej zaś Mos-
kwa jest zdecydowanie bliższa niż Pekin. Tak długo jednak, jak relacje 
chińsko-rosyjskie pozostają dobre, Kirgistan nie jest zmuszony dokony-
wać jednoznacznego wyboru między obydwoma mocarstwami (Biszkek 
współpracuje zarówno z Moskwą, jak i Pekinem np. w ramach Szanghaj-
skiej Organizacji Współpracy).

39  Zob.: Kyrgyz President Sooronbay Jeenbekov Meets with Wang Yi, https://www.fmprc.
gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1814945.shtml [dostęp: 21.02.2021].

40  Zob.: P. Bartlett, China and Russia to test Japarov after Kyrgyz election cakewalk, 
https://asia.nikkei.com/Politics/China-and-Russia-to-test-Japarov-after-Kyrgyz-election-cake-
walk [dostęp: 21.02.2021].
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Tadżykistan
Podobnie jak Kirgistan, graniczący z Chinami Tadżykistan jest państwem 

o niewielkim terytorium i niedużej liczbie ludności oraz raczej o nieznacznym 
potencjale ekonomicznym, w polityce zagranicznej tradycyjnie zorientowa-
nym na Rosję. Choć uzyskanie wpływów w tym kraju położonym w górach 
Pamiru nie było dla Chin priorytetem, to już w końcu lat 90. XX w. zaczęły 
w nim inwestować swój kapitał, a w drugiej dekadzie XXI w. włączyły go do 
strategii „Jeden Pas, Jedna Droga”. Obecnie można już mówić o ekonomicz-
nej dominacji Pekinu w Tadżykistanie. W odróżnieniu od innych państw Azji 
Centralnej, Tadżykistan w przeważającej mierze zamieszkiwany jest nie przez 
ludność turkijską, lecz irańską. Oznacza to, że w relacjach między Pekinem 
i Duszanbe żadnej istotnej roli nie odgrywa czynnik ujgurski.

Oba państwa nawiązały stosunki dwustronne bardzo szybko, bo już 2 stycz-
nia 1992 roku. Tak jak w przypadku Kazachstanu i Kirgistanu, rozwój stosun-
ków bilateralnych wymagał rozwiązania sporu granicznego (Chiny zgłasza-
ły roszczenia do części pasma górskiego Pamiru już w XIX w.). Negocjacje 
początkowo toczyły się w dobrej atmosferze, zostały jednak zahamowane za 
sprawą wybuchu wojny domowej w Tadżykistanie. Pertraktacje wznowiono 
w roku 1997, a ich rezultatem było podpisanie porozumienia w 1999 roku, na 
mocy którego sporne terytorium podzielono niemal równo. Trzy lata później 
podpisany został protokół uzupełniający, w ramach którego Chiny zrezyg-
nowały z roszczeń do terytorium o wielkości 28 tys. km2 w górach Pamiru. 
W zamian za tę koncesję, Pekin uzyskał wsparcie ze strony Duszanbe w spor-
nych problemach związanych z bezpieczeństwem regionalnym (na pierwszy 
plan wysuwał się tu problem radykalnego islamizmu). Oba państwa ściśle 
współpracowały później w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy, 
walcząc z  terroryzmem, separatyzmem i ekstremizmem41.

Chiny są najważniejszym partnerem handlowym i najważniejszym kredy-
todawcą Tadżykistanu. W roku 2016 obrót handlowy między obydwoma pań-
stwami przekroczył 885 mln dolarów. Według danych z 2015 roku, z Chin po-
chodzi przeszło 81% zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Tadżykista-
nie. Ekspansja chińskiego kapitału w górskim państwie bardzo przyspieszyła 
po inauguracji strategii „Jeden Pas, Jedna Droga”. Azjatycki Bank Inwestycji 
Infrastrukturalnych znacząco wsparł rozbudowę tadżyckiej sieci drogowej, 
tuneli przez góry oraz sektora energetycznego. Przez terytorium Tadżykistanu 
ma przechodzić jedna z odnóg gazociągu łączącego Chiny i Turkmenistan. 
Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane przez przedsiębiorstwa CNPC 
(China National Petroleum Corporation) Tajiktransgaz42.

41  M. Taylor Fravel, Regime Insecurity…, dz. cyt., s. 80.
42  R. Vakulchuk, I. Overland, China’s Belt…, dz. cyt., s. 124.



728

Przemysław Sieradzan 

Dużą rolę we wzajemnych relacjach odgrywa edukacja. W Chinach stu-
diuje 5000 tadżyckich studentów, a nauka języka chińskiego jest coraz popu-
larniejsza wśród młodzieży. Elity polityczne Tadżykistanu w coraz większym 
stopniu postrzegają Chiny jako sojusznika i wiążą z nimi przyszłość strate-
giczną i gospodarczą kraju. W Tadżykistanie – w przeciwieństwie do Kazach-
stanu i Kirgistanu – nie dochodziło nigdy do żadnych wystąpień antychińskich 
(przeszło 90% ludności ocenia pozytywnie międzynarodową rolę Chin)43.

Tadżykistan jest państwem raczej niestabilnym (znaczne zagrożenie funda-
mentalizmem islamskim) oraz niezbyt silnym i bogatym. W przeciwieństwie 
do Kirgistanu jest tam jednak mocny ośrodek władzy prezydenckiej (duży 
autorytet osobisty Emomali Rahmona). W ostatniej dekadzie gospodarka pań-
stwa została zdominowana przez wpływy chińskie, które obecnie przekuwane 
są także na wpływy polityczne. Duszanbe tradycyjnie w polityce zagranicznej 
orientowało się na Moskwę, lecz obecnie wpływy Pekinu wydają się co naj-
mniej równie silne i wykazują tendencję wzrostową. Można przypuszczać, że 
wpływy gospodarcze i polityczne Chin w Tadżykistanie w przyszłości będą 
się pogłębiać.

Turkmenistan
Turkmenistan znacząco różni się od pozostałych państw regionu. Przez 

trzy dekady swojej niepodległości zyskał reputację jednego z najbardziej za-
mkniętych, tajemniczych i niedostępnych państw świata. Autarkiczny model 
państwowości był urzeczywistniany zarówno przez ekscentrycznego pierw-
szego prezydenta Saparmurata Nijazowa (zwanego Turkmenbaszą), jak też 
jego bardziej konwencjonalnego następcę Gurbanguly Berdimuhamedowa, 
sprawującego władzę od grudnia 2006 roku. Co więcej, państwo proklamo-
wało neutralność i tym samym pozostaje poza sojuszami militarnymi. Nie 
angażuje się także w inicjatywy integracji regionalnej. W rezultacie stosunki 
polityczne utrzymywane przez rząd w Aszchabadzie z siłami zewnętrznymi 
są bardzo ograniczone44.

Nie dotyczy to jednak relacji ekonomicznych z Chinami, które rozwijane 
były od momentu powstania niepodległego Turkmenistanu. Podstawą wza-
jemnych relacji między Aszchabadem i Pekinem była i pozostaje energety-
ka, przede wszystkim zaś sprzedaż gazu ziemnego. Turkmenistan należy do 
największych na świecie gazowych potentatów, a dynamicznie rozwijająca 
się gospodarka chińska jest niezwykle energochłonna. Chiny zakupują rocz-
nie przeszło połowę gazu eksportowanego przez Turkmenistan. Do maja 
2016 roku nadkaspijskie państwo wyeksportowało do Chin łącznie 138,6 mld 

43  Tamże.
44  Zob.: T. Bodio (red.), Turkmenistan. Historia, społeczeństwo, polityka, Warszawa 2005.
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m3 gazu. W latach 2011 i 2013 Państwo Środka udzieliło Turkmenistanowi 
wielomiliardowych kredytów. Z uwagi na zamknięty charakter turkmeńskiego 
modelu społeczno-politycznego nie sposób ocenić, w jaki sposób społeczeń-
stwo w tym tajemniczym kraju odnosi się do rosnących wpływów Chin45.

Turkmenistan jest izolowanym, autarkicznym krajem zarządzanym au-
torytarnie i centralistycznie przez prezydenta Berdimuchamedowa, którego 
gospodarka opiera się na eksporcie gazu ziemnego. To nadkaspijskie państwo 
jest w pełni uzależnione gospodarczo od Chin. Jak może się wydawać, Pe-
kin nie próbował dotąd dyskontować politycznie swojej absolutnej hegemonii 
nad turkmeńską gospodarką, ale w każdej chwili mógłby to uczynić, na przy-
kład skłaniając władze w Aszchabadzie do pożądanych przez siebie działań 
politycznych.

Uwagi końcowe
Obecność Chin w Azji Centralnej wyraża się przede wszystkim w coraz 

wyraźniejszej dominacji gospodarczej. Ogromne zasoby fi nansowe, któ-
rymi dysponuje Pekin, sprawiają, że innym mocarstwom zainteresowanym 
wpływami w regionie bardzo trudno nawiązać z nim równorzędną konkuren-
cję. Strategiczne położenie Azji Centralnej na szlakach handlowych, trans-
portowych, komunikacyjnych i energetycznych łączących Chiny z Bliskim 
Wschodem i Europą sprawia, że region ten odzyskuje kluczowe znaczenie 
geoekonomiczne i geostrategiczne, jakie miał w czasach Jedwabnego Szlaku. 
Historyczną rolę odegrało tu proklamowanie i implementacja chińskiej trans-
kontynentalnej strategii „Jeden Pas, Jedna Droga”, za sprawą której znaczenie 
międzynarodowe Azji Centralnej nieporównywalnie wzrosło.

Gospodarcze znaczenie Chin w Azji Centralnej już teraz jest ogromne i nie-
ustannie rośnie. Państwo Środka jedynie w ograniczonym stopniu, przynaj-
mniej jak dotąd, umie przekuć je we wpływy polityczne i kulturowe. W społe-
czeństwach Kazachstanu i Kirgistanu pojawiły się pewne nastroje antychińskie, 
ograniczające możliwości dalszego uzyskiwania wpływów w tych państwach. 
W Uzbekistanie i Kirgistanie nadal są silniejsze budowane przez przeszło stu-
lecie wpływy kulturowe i polityczne Federacji Rosyjskiej, w Kazachstanie 
obydwa mocarstwa, jak się wydaje, uzyskały równowagę, a w Tadżykistanie 
Chiny stopniowo uzyskują przewagę. Sytuację w autarkicznym Turkmenista-
nie trudno ocenić. Pekin może jednak w każdej chwili wykorzystać w celach 
politycznych absolutną dominację, którą uzyskał nad tym krajem.

Jak można domniemywać, przekształcanie dominacji gospodarczej Chin 
w coraz większą kontrolę polityczną nad Azją Centralnej będzie postępować. 
W kontekście aktualnych trendów rozwojowych i perspektyw wzrostu gospo-

45 Zob.: R. Vakulchuk, I. Overland, China’s Belt…, dz. cyt., s. 125.
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darczego, czas wydaje się sprzymierzeńcem Pekinu. Zbudowanie transgra-
nicznych więzi kulturowych i zdobycie zaufania centralnoazjatyckich społe-
czeństw będzie z pewnością trudniejsze niż uzyskanie hegemonii gospodar-
czej. Przypuszczalnie to właśnie te cele mogą stanowić największe wyzwanie 
dla demiurgów chińskiej polityki z pekińskiego Zhongnanhai.
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Kazachstan w stosunkach 
rosyjsko-chińskich w kontekście 
integracji przestrzeni 
eurazjatyckiej na początku 
XXI wieku

Wprowadzenie 

W spółczesne stosunki międzynarodowe weszły na przełomie XX 
i XXI stulecia w fazę gwałtownej transformacji, której skutki na da-

nym etapie są dość nieprzewidywalne. W istocie wszystkie regiony świata 
odczuwają turbulencje spowodowane niestabilnością ładu międzynarodowe-
go. W tym kontekście Eurazja, której częścią jest Azja Centralna, nie stanowi 
wyjątku. Z pewnością dynamiki nowym procesom i zjawiskom nadaje wzrost 
znaczenia kontynentu azjatyckiego w stosunkach międzynarodowych (ze 
szczególnym uwzględnieniem Chin), a także względne osłabienie wpływów 
bloku euroatlantyckiego na czele z USA1. Świat nauki i polityki zadaje so-
bie pytania o konsekwencje zderzenia interesów chińsko-amerykańskich dla 
przyszłego porządku globalnego2, a także o rolę i trwałość wyłaniającego się 
na horyzoncie rosyjsko-chińskiego „quasi-sojuszu”3. W tych nowych uwarun-

1  Szerzej zob.: G.J. Ikenberry, The End of Liberal International Order?, „International Affa-
irs” 2018, vol. 94, nr 1, s. 7–23; R. Jervis, F.J. Gavin, J. Rovner, Chaos in the Liberal Order. The 
Trump Presidency and International Politics in the Twenty-First Century, New York 2018.

2  Por.: G. Allison, Destined or war. Can America and China Escape Thucydides’s trap?, 
Boston–New York 2018. 

3  I. Bagchi, China and Russia are quasi allies… On strategic affairs Russia and India 
have serious conversations only at top level’, https://timesofi ndia.indiatimes.com/blogs/Glo-
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kowaniach takie regiony, jak Azja Centralna, ponownie stają się obszarem 
zderzenia interesów i rywalizacji o wpływy między wielkimi mocarstwami, 
co prowadzi do redefi nicji ich tożsamości międzynarodowej w warunkach na-
silającej się konkurencji. 

Należy jednak podkreślić, że geopolityczna konfrontacja wielkomocar-
stwowa nie zatrzymała naturalnych w warunkach globalizacji i stale narasta-
jących współzależności między państwami, a także integracji przestrzeni na 
poziomie transregionalnym (eurazjatyckim), regionalnym (azjatyckim) i sub-
regionalnym (centralnoazjatykim). Azja Centralna stała się jednym z waż-
nych ogniw integracji przestrzeni eurazjatyckiej, a jednocześnie obszarem, 
na którym ścierają się interesy wpływowych graczy. W tych okolicznościach 
potencjał i znaczenie państw centralnoazjatyckich w stosunkach międzynaro-
dowych w ostatnich dwóch dekadach systematycznie wzrastał. Tym samym 
region stał się immanentną częścią kluczowych projektów integrujących 
przestrzeń eurazjatycką tak w sferze bezpieczeństwa, jak i gospodarki. Przede 
wszystkim jest to widoczne w inicjatywach proponowanych przez sąsiadujące 
z Azją Centralną Chiny i Rosję. 

Najbardziej wpływowym i względnie stabilnym – jak na tę chwilę – pań-
stwem tego regionu wydaje się Kazachstan, którego potencjał i znaczenie na 
arenie międzynarodowej były stopniowo budowane od momentu uzyskania 
przez to państwo suwerenności po rozpadzie ZSRR w grudniu 1991 roku4. 
Dopiero jednak w XXI wieku dostrzeżono znaczenie geostrategiczne Kazach-
stanu w kontekście bezpieczeństwa transregionalnego5 oraz walory jego tran-
zytowego położenia dla integracji gospodarczej Eurazji6. Wystarczy spojrzeć 
na mapę świata, żeby się przekonać, że w projekcji prosperity transkontynentu 
Kazachstan ma istotne znaczenie. Opierając się na tych przesłankach, obydwaj 
wpływowi sąsiedzi włączyli Nur-Sułtan do swoich strategii zewnętrznych 
oraz wizji zintegrowania przestrzeni eurazjatyckiej. Korzyści wynikające dla 
Kazachstanu z tych inicjatyw będą zależały nie tylko od dynamiki stosunków 
rosyjsko- czy chińsko-kazachstańskich, ale także od jakości i dalszego roz-

bespotting/china-and-russia-are-quasi-allies-on-strategic-affairs-russia-and-india-have-serious
-conversations-only-at-top-level/ [dostęp: 11.01.2021]; por. A. Lukin, The Russia and China 
entente and its future, „International Politics” 2020 (June), https://link.springer.com/content/
pdf/10.1057/s41311-020-00251-7.pdf [dostęp: 12.01.2021]. 

4  А. Вежбицки, Этничность и права этнических меньшинств в конституциона-
лизмe государств Центральной Азии, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 32, s. 261. 

5  Zainteresowanie pojawiło się po rozpoczęciu amerykańskiej interwencji w Afganista-
nie w 2001 r., co rezonowało na bezpieczeństwo kilku regionów (w tym Azji Centralnej, Azji 
Wschodniej, Azji Południowej i Bliskiego Wschodu). 

6  R. Zholaman, E. Aben, D. Satpayev, Geopolityczne i geoekonomicznie położenie Ka-
zachstanu, [w:] T. Bodio, K.A. Wojtaszczyk (red.), Kazachstan. Historia, społeczeństwo, poli-
tyka, Warszawa 2000, s. 391–394. 
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woju relacji rosyjsko-chińskich oraz ich zdolności do kooperacji. Rywalizacja 
między Moskwą a Pekinem w warunkach nierównowagi sił może zadecydo-
wać o powodzeniu każdego z forsowanych projektów, a tym samym zamknąć 
istniejące kanały komunikacji i możliwości wynikające z realizowanej przez 
Kazachstan wielowektorowej polityki zagranicznej. Dlatego też można na 
wstępie założyć, że wyjście poza ramy współpracy i próba podporządkowa-
nia regionu wyłącznie egoistycznym interesom czy to Rosji, czy Chin może 
zdecydowanie ograniczyć pole manewru stronie kazachstańskiej i zmusić ją 
do dokonania niechcianego wyboru o znaczeniu strategicznym7.

Przedmiotem niniejszej analizy jest nakreślenie roli i znaczenia Kazach-
stanu w dynamicznie rozwijających się w ostatniej dekadzie stosunkach 
rosyjsko-chińskich w kontekście proponowanych przez obydwa mocarstwa 
eurazjatyckich projektów integracyjnych. Zarówno w rosyjskim, jak i chiń-
skim myśleniu widać wyraźnie zarysowaną perspektywę strategiczną (długo-
okresową) dla tego typu inicjatyw, które połączą gospodarczo, energetycznie, 
a także infrastrukturalnie Europę i Azję. Warto się zatem pochylić nad proble-
mem udziału Kazachstanu w tych projektach jako jednego z ważnych ogniw 
łączących obydwie wizje i postawić kilka pytań badawczych: jakie miejsce 
zajmuje Kazachstan w polityce obydwu państw?, w oparciu o jakie ramy 
formalno-instytucjonalne kształtowane są stosunki rosyjsko-kazachstańskie 
i chińsko-kazachstańskie?, jaką strategię polityki zagranicznej realizuje Ka-
zachstan i jak w nią wpisują się Rosja i Chiny?, jaka jest rola Kazachstanu 
w proponowanych przez obydwa sąsiadujące z nim mocarstwa projektach in-
tegracyjnych? 

Kazachstan w stosunkach z Rosją 
Rosję i Kazachstan łączy niewątpliwie wielowiekowa historia, na kartach 

której można odnaleźć wchłonięcie Azji Centralnej przez imperium carskie 
w XIX w.8, a także funkcjonowanie Kazachstanu jako jednej z republik 
związkowych w ramach imperium radzieckiego. Nowa odsłona relacji rosyj-
sko-kazachstańskich nastąpiła po rozpadzie ZSRR. W efekcie Kazachstan już 

7  Wystarczy spojrzeć na przykład Ukrainy, aby zrozumieć zagrożenia wypływające z ko-
nieczności dokonywania strategicznych wyborów przez państwa o położeniu tranzytowym, 
inaczej mówiąc „na styku geopolitycznych płyt tektonicznych”. Ich usytuowanie na mapie 
może stanowić „przekleństwo” w czasach konfrontacji między globalnymi centrami siły. Jed-
nocześnie w sytuacji, w której dostrzega się korzyści wypływające z kooperacji, państwa te 
mają zagwarantowany udział w projektach o znaczeniu strategicznym. Antidotum wydaje się 
tu względna równowaga sił. Zob.: R. Zięba, Ukraina jako przedmiot rywalizacji między Zacho-
dem a Rosją, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, nr 3, s. 5–26.

8  H. Carrere d’Encausse, Systemic conquest, 1865 to 1884, [w:] E. Allworth (red.), Central 
Asia. 130 years of Russian dominance, a history overview, Durham–London 1994, s. 131–150. 
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jako suwerenne państwo uzyskał pełną podmiotowość w sferze polityki we-
wnętrznej i zagranicznej. Tym samym państwo to mogło niezależnie i samo-
dzielnie kształtować swoją koncepcję polityki zagranicznej i relacje z Federa-
cją Rosyjską w zupełnie nowych warunkach. 

Rosja jako spadkobierczyni Związku Radzieckiego tradycyjnie po-
strzegała Azję Centralną jako element tzw. głębi strategicznej, gwarantują-
cej bezpieczeństwo południowej fl anki, a także „strefę uprzywilejowanych 
interesów”9. Znaczenie Kazachstanu w kontekście polityki Federacji Rosyj-
skiej wobec Azji Centralnej określają jego gospodarcze walory, geopolityczne 
położenie i rola w procesie zagwarantowania bezpieczeństwa regionalnego. 
Zachowanie stabilności politycznej w Kazachstanie i ścisła współpraca są 
przede wszystkim istotne dla bezpieczeństwa samej Rosji. Wśród czynników 
warunkujących znaczenie Kazachstanu w rosyjskiej strategii zewnętrznej 
można wymienić długość granicy rosyjsko-kazachskiej (7500 km), tranzyto-
we położenie Republiki Kazachstanu, a także najliczniejszą diasporę rosyjską 
w Azji Centralnej (według danych z 2020 r. – 3 512 925 osób, co stanowi 
18,85% ogółu ludności Kazachstanu)10.

Stosunki dyplomatyczne między Federacją Rosyjską a Republiką Kazachsta-
nu nawiązano 22 października 1992 roku. Relacje dwustronne oparto na solidnej 
bazie prawno-traktatowej, której fi lary stanowią: Układ o przyjaźni, współpracy 
i pomocy wzajemnej podpisany 25 maja 1992 roku11, Deklaracja o wiecznej przy-
jaźni i sojuszu zorientowanym na XXI wiek podpisana 6 lipca 1998 roku12, a także 
Układ między Federacją Rosyjską a Republiką Kazachstanu o dobrym sąsiedz-
twie i sojuszu w XXI wieku podpisany 11 listopada 2013 roku13. 

Istotnym komponentem relacji rosyjsko-kazachstańskich – obok politycz-
nego wymiaru – jest współpraca w sferze bezpieczeństwa14, której formalne 

9  D. Trenin, Russia’s spheres of interests, not infl uence, „Washington Quarterly” 2009, 
vol. 32, nr 4, s. 3–22; C. Oliphant, Russia’s role and interests in Central Asia, London 2013, 
s. 11; M. Klein, Russia’s military policy in the post-soviet space. Aims, instruments and per-
spectives, „SWP Research Paper” 2019, nr 1, s. 7–8.  

10  W 1989 r. Rosjan w Kazachstanie było 6 227 549, co stanowiło 37,8% ogółu ludności. 
Natomiast w 1997 r. liczba ta zmniejszyła się do 5 105 000, co stanowiło 32,7% ludności Ka-
zachstanu. B. Eschment, The Russians of Kazakhstan in search o their national identity, [w:] 
J. Ebert (red.), Nationalism in late and post-communist Europe, t. 2, Baden-Baden 2009, s. 74.

11  Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан, https://docs.cntd.ru/document/901764295 [dostęp: 
22.02.2021]. Do traktatu zostały wprowadzone poprawki 7 czerwca 2012 r. 

12  Декларация между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о веч-
ной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, http://docs.cntd.ru/
document/901737420 [dostęp: 22.01.2021]. 

13  Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве 
и союзничестве в XXI веке, http://kremlin.ru/supplement/1560 [dostęp: 23.01.2021]. 

14  S. Peyrouse, Russia’s military presence in Central Asia: strategy, capabilities and threats, 
w: Russia’s military in contemporary perspective, Carlisle 2019, s. 888–889. 
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ramy gwarantują liczne dokumenty, m.in.: Układ o współpracy wojskowej 
podpisany 28 marca 1994 roku15, Układ o współpracy na rzecz ochrony granic 
zewnętrznych podpisany 21 października 1994 roku (wszedł w życie dopie-
ro 29 marca 2002)16, a także Układ o rosyjsko-kazachstańskiej granicy pań-
stwowej podpisany w Moskwie 18 stycznia 2005 roku17. Sfera bezpieczeństwa 
plasuje Federację Rosyjską na pierwszym miejscu wśród partnerów Kazach-
stanu. Obydwa podmioty kultywują intensywne kontakty między resortami 
obrony, a także współpracują w sferze wojsko-technicznej. Szczególne za-
interesowanie budzą dostawy uzbrojenia rosyjskiej produkcji w ramach mo-
dernizacji armii kazachstańskiej, a także współpraca z rosyjskim przemysłem 
zbrojeniowym18. 

W ostatniej dekadzie relacje gospodarcze między Rosją a Kazachstanem 
wysunęły się na plan pierwszy i stały się jednym ze stymulatorów integra-
cji przestrzeni eurazjatyckiej19. Do istotnych uwarunkowań współpracy w tej 
dziedzinie między Moskwą a Nur-Sułtanem należy zachowanie, mimo rozpa-
du Związku Radzieckiego, komplementarności i potencjału infrastruktural-
nego regionów przygranicznych Rosji i Kazachstanu20, co pozwoliło na po-

15  Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном 
сотрудничестве, http://docs.cntd.ru/document/1900516 [dostęp: 23.01.2021]. Dokument 
ten utracił swą moc w momencie wejścia w życie podpisanego w Nur-Sułtan 16 paździer-
nika 2020 r. nowego układu o współpracy wojskowej, który wprowadził stosunki wojskowe 
między Rosją a Kazachstanem w XXI w. Dodatkowo Moskwa i Kazachstan uregulowały 
również kwestię współpracy wojskowo-technicznej, na mocy układu podpisanego 24 grudnia 
2013 r. (wszedł w życie 17 lutego 2015 r.) oraz Układu o bezpieczeństwie zbiorowym zawartego 
w Taszkencie 15 maja 1992 r. między Armenią, Kazachstanem, Kirgistanem, Rosją, Tadżyki-
stanem i Uzbekistanem. 

16  Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о сотрудни-
честве в охране внешних границ (Москва, 21 октября 1994 года), https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=1014638 [dostęp: 23.01.2021]. 

17  Договор о казахстанско-российской государственной границе от 18 января 2005 
года, http://www.kremlin.ru/supplement/2165 [dostęp: 24.01.2021]. 

18  Holding „Helikoptery Rosji” („Вертолеты России”) na początku 2019 r. podpisał 
kontrakt z kompleksem przemysłu obronnego Kazachstanu „Kazakhstan Engineering”, który 
będzie montował helikoptery Mi-8AMT i Mi-171. W ciągu 5 lat Kazachstan otrzyma 45 he-
likopterów. W grudniu 2019 r. rozpoczął się pierwszy etap realizacji porozumienia, w ramach 
którego podpisano dokumenty na dostarczenie 17 helikopterów. 

19  Zwolennikiem pogłębiania procesów integracyjnych w Eurazji jest niewątpliwie pierw-
szy prezydent Republiki Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew, który już w latach 90. XX w. był 
orędownikiem idei integracji przestrzeni eurazjatyckiej jako ścieżki prowadzącej do dobrobytu. 
Zgodnie z jego wizją współpraca transkontynentalna stanowi główną przesłankę efektywności 
wielowektorowej polityki zagranicznej Republiki Kazachstanu. Zob.: Евразийская доктрина 
Назарбаева, Алматы 2010. 

20  Ш. Надыров, А. Мылкайдаров, М. Арслан, Казахстан в системе Евразийского 
Экономического Союза: возможности и риски, „Cовременные Евразийские Иссле-
дования” 2016, nr 4, s. 34. 
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wołanie do życia – choć nie bez „zgrzytów” – wspólnego rynku na obszarze 
poradzieckim. Stosunki gospodarcze między Federacją Rosyjską a Republi-
ką Kazachstanu sformalizowano na bazie podpisanego 28 marca 1994 roku 
Układu o dalszym pogłębieniu współpracy gospodarczej i integracji21, w któ-
rym wyraźnie określono cel tej współpracy, tj. „ścisłą koordynację w sferze 
zagwarantowania integracji gospodarczej, stworzenie wspólnej przestrzeni 
ekonomicznej22 i wspólnego rynku, przeprowadzenie reform gospodarczych” 
w FR i RK. Dynamikę rosyjsko-kazachstańskich stosunków gospodarczych 
określa kilka dokumentów bilateralnych, ale także multilateralnych, do któ-
rych można m.in. zaliczyć: Program długookresowej współpracy gospodar-
czej między Rządem Republiki Kazachstanu i Rządem Federacji Rosyjskiej 
(do 2020 roku) podpisany w Astanie 25 listopada 2012 roku23, Porozumienie 
o współpracy handlowo-gospodarczej w sferze dostaw ropy naftowej i pro-
duktów ropopochodnych do Republiki Kazachstanu podpisane 9 grudnia 
2010 roku24, Porozumienie o współpracy międzyregionalnej i przygranicznej 
podpisane 7 września 2010 roku (weszło w życie 8 grudnia 2011)25. Dodatko-
wo stosunki gospodarcze między Rosją a Kazachstanem w sensie formalnym 
opierają się na licznych dokumentach wielostronnych podpisanych w ramach 
różnych struktur integracyjnych, do których należą obydwa państwa. Najważ-
niejszym z nich jest Układ o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej podpisany 
29 maja 2014 roku26. 

Koordynacją współpracy na linii Moskwa – Nur-Sułtan zajmuje się po-
wołana w 1997 roku Międzyrządowa Komisja, w ramach której funkcjonuje 
8 podkomisji (ds. współpracy w dziedzinie transportu, nauki i najnowszych 
technologii, przemysłu, kompleksu paliwowo-energetycznego, a także mię-

21  Договор о дальнейшем углублении экономического сотрудничества и интеграции 
Российской Федерации и Республики Казахстан, https://www.mid.ru [dostęp: 24.01.2021]. 
Dokument ten wszedł w życie 23 stycznia 1998. 

22  Wspólna przestrzeń ekonomiczna funkcjonuje od 1 stycznia 2012 r. 
23  Программа долгосрочного экономического сотрудничества между Правительс-

твом Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации (до 2020 года), 
https://kazembassy.ru/ [dostęp: 26.01.2021]. Premier FR Michaił Miszustin zaproponował 
podczas spotkania w Mińsku (17 lipca 2020 r.) swojemu kazachstańskiemu odpowiednikowi 
Askarowi Maminowi opracowanie i podpisanie nowego programu współpracy gospodarczej 
między obydwoma państwami na okres do 2025 r. Do tej pory nie doszło jednak do podpisania 
stosownych dokumentów. 

24  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Казахстан о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок 
нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан, https://www.mid.ru [dostęp: 26.01.2021]. 
Dokument wszedł w życie 23 maja 2013 r. 

25  Соглашение о межрегиональном и приграничном сотрудничестве от 7 сентября 
2010 года, http://docs.cntd.ru/document/902240036 [dostęp: 26.01.2021]. 

26  Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, http://docs.cntd.
ru/document/420205962 [dostęp: 2.02.2021]. 
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dzyregionalnej i przygranicznej, międzybankowej i inwestycyjnej, wojsko-
wo-technicznej, społeczno-kulturalnej). Została również utworzona odrębna 
Komisja Międzyrządowa do spraw związanych z kompleksem „Bajkonur”, 
która jest forum dialogu i koordynacji współpracy w sferze kosmicznej mię-
dzy Rosją a Kazachstanem27. 

W kontekście zmiany na najwyższych szczeblach władzy w Kazachsta-
nie i usunięciem się w cień pierwszego prezydenta Nursułtana Nazarba-
jewa, należy podkreślić, że nie spowodowało to turbulencji w stosunkach 
rosyjsko-kazachstańskich28. Kasym-Żomart Tokajew 3 kwietnia 2019 roku, 
czyli tuż po swej nominacji na prezydenta, złożył pierwszą ofi cjalną wizytę 
w Moskwie, wskazując tym samym na priorytetowe znaczenie relacji so-
juszniczych z Rosją29. 

Kazachstan w stosunkach z Chinami 
Chiny stosunkowo późno weszły do gry o wpływy w Azji Centralnej30. 

Dość szybko jednak, dzięki zaangażowaniu i inwestycjom w gospodarkę re-
gionalną, umocniły swoją pozycję. Chińska percepcja oraz interesy w tej 
części kontynentu przeszły głęboką transformację od momentu rozpadu 
Związku Radzieckiego. Strategię Pekinu wobec regionu warunkują zmia-
ny w globalnym układzie sił, redefi nicja polityki zagranicznej Chińskiej 
Republiki Ludowej oraz jej pozycji na arenie międzynarodowej31, a także 

27  Pierwotnie komisja ta funkcjonowała od września 1995 r. na mocy porozumienia o pod-
stawowych zasadach i warunkach wykorzystania kosmodromu „Bajkonur” z 28 marca 1994 r. 
Na skutek powołania do życia w 1999 r. rosyjsko-kazachstańskiej komisji międzyrządowej 
ds. współpracy, została ona zlikwidowana. Szybko się jednak okazało, że problemy związa-
ne z arendą kompleksu „Bajkonur” oraz potrzeba rozwoju bazy prawno-traktatowej w sferze 
współpracy kosmicznej wymagają stałej koordynacji obydwu stron, które porozumiały się 
w tej sprawie 15 czerwca 2012 r. w Petersburgu. Zob.: Постановление от 13 декабря 2012 г. 
№ 1301 О Российско-Казахстанской межправительственной комиссии по комплексу 
«Байконур», http://archive.government.ru/special/gov/results/21926/ [dostęp: 25.02.2021]. 

28  O zmianach tych Nursułtan Nazarbajew osobiście poinformował Władimira Putina 
w rozmowie telefonicznej, tym samym dla Kremla nie było to zaskoczeniem. Wydaje się, że 
strona kazachstańska wyciągnęła wnioski z wcześniejszych przetasowań w szeregach elity 
władzy w byłych republikach radzieckich, które Rosjanie przyjmowali ze skrajnym niezado-
woleniem i które wpływały negatywnie na stosunki tych państw z Federacją Rosyjską. Nie bez 
znaczenia są tu również osobiste bliskie relacje Nazarbajewa i Putina, które niejednokrotnie 
prowadziły do rozładowania napięcia w stosunkach między obydwoma państwami. 

29  F. Vielmini, Foreign policy challenges for Post-Nazarbayev Kazakhstan, [w:] C. Frap-
pi, F. Indeo (red.), Monitoring Central Asia and the Caspian Area Development Policies, Re-
gional Trends, and Italian Interests, Venezia 2019, s. 161. 

30  Wcześniej Pekin uznawał, że region ten jest wyłączną strefą wpływów Związku Ra-
dzieckiego, a później siłą inercji Federacji Rosyjskiej. 

31  Zob.: D.S. Markey, China’s western horizon. Beijing and the new geopolitics o Eurasia, 
Oxford 2020. 
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wzrost znaczenia Azji Centralnej we współczesnych stosunkach międzyna-
rodowych. Tym samym Chiny dostrzegają zbieżność zaangażowania w re-
gionie ze swymi interesami gospodarczymi, a także interesami w dziedzinie 
bezpieczeństwa. 

W tym szerokim kontekście Kazachstan „wspinał się po szczeblach” prio-
rytetów chińskiej polityki zagranicznej w Azji Centralnej, chociaż w latach 
90. XX w. tendencja ta nie była jeszcze widoczna. Mimo iż obydwa państwa 
już 3 stycznia 1992 roku nawiązały stosunki dyplomatyczne, to jednak inten-
syfi kacja relacji bilateralnych na wielu płaszczyznach nastąpiła dopiero na 
początku XXI w., kiedy region centralnoazjatycki znalazł się w sferze zain-
teresowań Stanów Zjednoczonych, ze względu na operację w sąsiednim Af-
ganistanie32, a także stale rosnący popyt na surowce strategiczne. Dynamikę 
relacji chińsko-kazachstańskich można prześledzić, podobnie jak w przypad-
ku powiązań z Rosją, na podstawie bazy prawno-traktatowej, która zaczęła 
się rozrastać i napełniać treścią. Podstawę formalną stosunków między oby-
dwoma państwami stanowi podpisany w Pekinie 23 grudnia 2002 roku Trak-
tat o dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy (wszedł w życie 3 czerwca 
2003)33, w którym wyraźnie zaakcentowano chęć oparcia relacji dwustron-
nych na zasadzie nieingerencji w wewnętrzne sprawy drugiej strony, posza-
nowania suwerenności i integralności terytorialnej oraz wzajemnie korzystnej 
współpracy (win-win). 

Jak wynika z treści tego traktatu, a także innych dokumentów różnej 
rangi, obydwie strony odnoszą się z należytą uwagą do kwestii związanych 
z bezpieczeństwem, m.in. włączono do traktatu klauzulę o nieagresji (art. 1), 
potwierdzono gwarancję nienaruszalności granicy chińsko-kazachstańskiej 
(art. 2)34, jak i pozablokowy status obydwu państw (art. 4). W tekście zawar-
to również zapis dotyczący współpracy wojskowej i wojskowo-technicznej, 
pod warunkiem że nie będzie ona wymierzona przeciwko państwom trzecim 
(art. 6). Ponadto strategiczny dokument został uzupełniony porozumieniem 

32  N. Kassenova, Relations between Afghanistan and Central Asian states after 2014. 
Incentives, constraints and prospects, Stockholm 2014, s. 5–8. 

33  Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой 
Казахстан и Китайской Народной Республикой, Казахстан – Китай: от приграничной 
торговли к стратегическому партнерству, Книга 3, Алматы 2010, s. 42–49. W latach 
90. XX w. podstawą relacji dwustronnych były głównie wspólne deklaracje, których w latach 
1993–1999 podpisano aż cztery. Zawarcie traktatu sugeruje natomiast podniesienie rangi sto-
sunków chińsko-kazachstańskich na wyższy poziom w polityce zagranicznej obydwu państw. 

34  Porozumienie o kazachstańsko-chińskiej granicy państwowej podpisano 26 kwietnia 
1994 r., do tego dokumentu dodano podpisany 10 maja 2002 r. protokół o demarkacji linii 
kazachstańsko-chińskiej granicy państwowej. W tym kontekście warto nadmienić, że 5 maja 
1999 r. podpisano również porozumienie między Federacją Rosyjską, Republiką Kazachstanu 
i Chińską Republiką Ludową dotyczące określenia punktu przecięcia granic trzech państw. 
Tamże, s. 142–143. 
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o współpracy w walce z terroryzmem, separatyzmem i ekstremizmem, które 
podpisano tego samego dnia35. 

Należy podkreślić, że najwcześniej i najbardziej intensywnie rozwijały się 
chińsko-kazachstańskie stosunki gospodarcze. Pierwszą strukturą, którą po-
wołały obydwa państwa, była Komisja Międzyrządowa do spraw współpracy 
gospodarczo-handlowej i naukowo-technicznej utworzona na mocy porozu-
mienia podpisanego w Pekinie 26 lutego 1992 roku36. Niewątpliwie obydwa 
podmioty już w latach 90. XX w. dostrzegły wzajemne korzyści płynące z go-
spodarczego zbliżenia, co było widoczne zwłaszcza w sektorze energetycz-
nym37, ale dopiero początek kolejnego stulecia dał stosowny impuls; poszerzyły 
się również możliwości kooperacyjne obydwu państw. W czerwcu 2003 roku 
podczas ofi cjalnej wizyty przewodniczącego ChRL Hu Jintao w Kazachstanie 
przyjęto program współpracy na lata 2003–200838. W następnym roku Chiny 
i Kazachstan podpisały porozumienie o współpracy gospodarczo-handlowej. 
Odbyło się to 17 maja 2004 roku39. W tym samym dniu podpisano cały pakiet 
istotnych dla stosunków kazachstańsko-chińskich dokumentów, m.in. poro-
zumienie o utworzeniu międzyrządowej komisji do spraw współpracy40 oraz 
ramowe porozumienie w sprawie rozwoju kompleksowej współpracy w dzie-
dzinie ropy i gazu41. 

35  Соглашение между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой 
о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, http://adilet.
zan.kz/rus/docs/U030001098 [dostęp: 10.03.2021]. Była to swego rodzaju kontynuacja współ-
pracy zasygnalizowanej w ramach Szanghajskiej Konwencji o walce z terroryzmem, separaty-
zmem i ekstremizmem podpisanej na forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy 15 czerwca 
2001 r. 

36  Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Китайской Народной Республики о создании Межправительственной казахстанско-ки-
тайской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 
Казахстан – Китай: от приграничной торговли к стратегическому партнерству, Кни-
га 3, Алматы 2010, s. 264–265. 

37  Szerzej na ten temat: J. Xuanli Liao, A Silk Road for Oil: Sino-Kazakh Energy Diplo-
macy, „The Brown Journal of World Affairs” 2006, vol. 12, nr 2, s. 39–51; S. Peyrouse, Chinese 
Economic Presence in Kazakhstan. China’s Resolve and Central Asia’s Apprehension, „China 
Perspective” 2008, nr 3, s. 34–49. 

38  Программа сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской 
Народной Республикой на 2003–2008 годы, Астана, 2 июня 2003 г., s. 313–320. 

39  Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Китайской Народной Республики о торгово-экономическом сотрудничестве, http://ad-
ilet.zan.kz/rus/docs/P040000880 [dostęp: 10.03.2021]. Dokument wszedł w życie dopiero 
18 sierpnia 2010 r.

40  Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством 
Китайской Народной Республики о создании казахстанско-китайского Комитета по 
сотрудничеству, http://adilet.zan.kz/rus/docs/P040000545 [dostęp: 9.03.2021]. 

41  Рамочное соглашение между Правительством Республики Казахстан и Прави-
тельством Китайской Народной Республики о развитии всестороннего сотрудничес-
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W lipcu 2005 roku obydwa państwa podniosły swe relacje do poziomu 
partnerstwa strategicznego, przyjmując stosowną deklarację42. W efekcie 
w czasie pięciodniowej wizyty prezydenta Nursułtana Nazarbajewa w Chi-
nach w grudniu 2006 roku podpisano dokument Strategia współpracy Re-
publiki Kazachstanu i Chińskiej Republiki Ludowej w XXI wieku43, w którym 
oprócz konstatacji pozytywnej dynamiki dwustronnych relacji państw stwo-
rzono swego rodzaju katalog założeń i celów współpracy we wszystkich sfe-
rach życia społecznego. Partnerskie stosunki dodatkowo umocniła przyjęta 
w trakcie wizyty Koncepcja rozwoju współpracy gospodarczej między RK 
a ChRL, która stała się fundamentem długookresowej kooperacji i rozwoju 
chińsko-kazachstańskich stosunków gospodarczych44. 

Kolejny etap rozwoju relacji chińsko-kazachstańskich otworzyła ofi cjalna 
wizyta złożona w Kazachstanie w 2013 roku przez nowo wybranego przy-
wódcę Chin Xi Jinpinga, która wyraźnie wskazywała na priorytetowe zna-
czenie stosunków na linii Pekin – Nur-Sułtan (wówczas Astana) w Azji Cen-
tralnej, a także „pogłębienie kompleksowego partnerstwa strategicznego” 
między obydwoma państwami45, które we wrześniu 2019 roku podniesiono 
do rangi „wieczystego partnerstwa strategicznego” w deklaracji podpisanej 
w trakcie wizyty nowego prezydenta Kazachstanu Kasym-Żomarta Tokaje-
wa w Chinach46. 

тва в области нефти и газа, podpisano 17 maja 2004 r. w Pekinie, http://adilet.zan.kz/rus/
docs/P040000543 [dostęp: 10.03.2021]. W 2007 r. podpisano porozumienie o współpracy przy 
budowie i eksploatacji gazociągu łączącego Kazachstan i Chiny.  

42  Совместная декларация Республики Казахстан и Китайской Народной Республики 
об установлении и развитии отношений стратегического партнерства (3 июля 2005 г.), 
https://www.fmprc.gov.cn/rus/wjdt/gb/t202659.shtml [dostęp: 10.03.2021]. W dokumencie 
tym określono cele partnerstwa strategicznego: umocnienie politycznego zaufania, pogłębie-
nie współpracy w sferze bezpieczeństwa i stabilności w regionie, rozszerzenie współdziałania 
w serze gospodarczo-handlowej. 

43  Стратегия сотрудничества Республики Казахстан и Китайской Народной 
Республики в XXI веке, Пекин, 20 декабря 2006 г., s. 72–83. 

44  Концепция развития экономического сотрудничества Республикой Казахстан 
и Китайской Народной Республикой, 20 декабря 2006 г., s. 334–341. 

45  W trakcie kolejnych wizyt na najwyższym szczeblu państwowym podpisywano wspól-
ne deklaracje dotyczące dalszego pogłębienia wszechstronnego partnerstwa strategiczne-
go, które ustanowiono w 2005 r. Zob. Совместная декларация КНР и РК о дальнейшем 
углублении всестороннего стратегического партнерства от 7 сентября 2013 г., http://
kz.china-embassy.org/rus/ztbd/XJPFWHSKST/t1077211.htm [dostęp: 24.01.2021]. Następne 
chińsko-kazachstańskie deklaracje opublikowano w 2015 i 2017 r., aż do dokumentu z wrześ-
nia 2019 r., kiedy to Kazachstan i Chiny w kolejnej deklaracji użyły formuły „wieczyste part-
nerstwo strategiczne”. 

46  Co ciekawe, politycy w najwyższych kręgach władzy w Kazachstanie wyraźnie starali 
się unikać określenia „wieczny” w odniesieniu do stosunków kazachstańsko-chińskich, zastę-
pując je w ofi cjalnym przekazie bardziej neutralnym słowem „długotrwałe”. Wynika to z chę-
ci ujarzmienia nastrojów antychińskich w społeczeństwie kazachstańskim. Natomiast strona 
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Znaczenie wielowektorowej polityki Kazachstanu 
dla stosunków rosyjsko-chińskich 

Od momentu ogłoszenia w 1992 roku przez prezydenta Nazarbajewa kon-
cepcji wielowektorowej polityki zagranicznej (doktryna Nazarbajewa)47, sta-
ła się ona przez kolejne bez mała trzy dekady fundamentem relacji Kazachsta-
nu z otoczeniem międzynarodowym, zarówno na poziomie regionalnym, jak 
i globalnym48. Przesłanką przyjęcia takiego rozwiązania było przede wszyst-
kim geopolityczne i geostrategiczne położenie Kazachstanu na mapie świata. 
Jako państwo śródlądowe usytuowane między Rosją, Chinami, Kirgistanem, 
Uzbekistanem i Turkmenistanem jest ono de facto zdane na istnienie mię-
dzy trzema wielkimi cywilizacjami49. Nieuniknione uwikłanie Kazachstanu 
w tzw. Wielką Grę między takimi potęgami jak Stany Zjednoczone, Rosja, 
Chiny, Europa i świat islamu wymagało od kazachstańskiej elity władzy ade-
kwatnej do sytuacji odpowiedzi na nową geopolityczną rzeczywistość. Tym 
samym wielowektorowość stanowi dogodny instrument polityki zagranicznej, 
który podnosi jej efektywność i powoduje, że Nur-Sułtan ma większe pole 
manewru w stosunkach z wpływowymi graczami na arenie międzynarodowej. 
Koncepcja przewiduje rozwój przyjaznych i stabilnych relacji ze wszystkimi 
państwami, które odgrywają istotną rolę w stosunkach międzynarodowych 
i są użyteczne z perspektywy interesów szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
Kazachstanu50. 

chińska jednoznacznie użyła w przekazie ofi cjalnym określenia „wieczny” (yong jiu), a nie 
„długookresowy” (chang qi). Taki sam poziom relacji dwustronnych obowiązuje w stosunkach 
rosyjsko-chińskich, które określono w deklaracji o wiecznej przyjaźni i współpracy. W języku 
dyplomatycznym Chiny dają do zrozumienia, że Pekin i Nur-Sułtan łączy najwyższy poziom 
zaufania w stosunkach wzajemnych. 

47  R. Vanderhill, S.F. Joireman, R. Tulepbayeva, Between the bear and dragon: multivec-
torism in Kazakhstan as a model strategy or secondary powers, „International Affairs” 2020, 
nr 4, s. 977. 

48  Wielobiegunowość znalazła się również wśród głównych zasad wymienionych w no-
wej redakcji koncepcji polityki zagranicznej Kazachstanu, którą przedstawiono w 2019 r. 

49  Zob.: M. Kassen, Understanding foreign policy strategies of Kazakhstan: a case study 
of the landlocked and transcontinental country, „Cambridge Review of International Affairs” 
2018, vol. 31, nr 3–4, s. 314–343,

50  Charakteryzując znaczenie usytuowania Kazachstanu na mapie świata, prezydent Na-
zarbajew stwierdził: „Kazachstan, z powodu swego położenia geopolitycznego i potencjału 
ekonomicznego, nie ma prawa skupiać się jedynie na problemach regionu. Byłoby to niezrozu-
miałe nie tylko dla naszego wielonarodowościowego społeczeństwa, ale także dla całej społecz-
ności międzynarodowej. Przyszłość Kazachstanu leży i w Azji, i w Europie, i na Wschodzie, 
i na Zachodzie. Prowadząc właśnie taką politykę, możemy wykluczyć wszelkie zagrożenia 
dla bezpieczeństwa Kazachstanu”. Стратегия становления и развития Казахстана как 
суверенного государства – верный курс, заданный Президентом Н. Назарбаевым, https://
www.inform.kz [dostęp: 10.12.2020]. 
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U podstaw wielowektorowej polityki zagranicznej spoczywają dwa cele 
strategiczne: zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i jego dynamiczny 
rozwój gospodarczy, co pozwala władzom Kazachstanu sięgać po wszelkie 
dostępne opcje, aby ostatecznie cele te zrealizować51. W istocie bowiem każ-
dy z kierunków geografi cznych polityki zagranicznej tego państwa zawiera 
w sobie określony potencjał zarówno w układzie dwustronnym, jak i w ra-
mach innych, nieco szerszych konfi guracji i strategicznych rozgrywek. Jest to 
zwłaszcza zauważalne, gdy spojrzy się na trójkąt Rosja – Kazachstan – Chiny. 
Wielowektorowy charakter polityki kazachstańskiej jest antidotum na nad-
mierną, przytłaczającą dominację każdego z tych dwóch wielkich mocarstw 
i daje Nur-Sułtanowi możliwość rozgrywania Moskwy i Pekinu z korzyścią 
dla własnych interesów narodowych52. 

Jedną z form implementacji koncepcji wielowektorowej polityki zagra-
nicznej Kazachstanu jest udział w różnych strukturach integracyjnych o mniej 
lub bardziej zinstytucjonalizowanym charakterze. Z pewnością daje to moż-
liwość równoważenia wpływów zewnętrznych, a także pozwala budować 
potencjał konieczny do rozwoju państwa w oparciu o różne, często ze sobą 
konkurujące, projekty integracyjne. W ostatnich latach tendencja ta stała się 
szczególnie widoczna w stosunkach Kazachstanu z Rosją i Chinami53. W tym 
przypadku wielowektorowa polityka zagraniczna Kazachstanu posłużyła jako 
efektywny instrument, pozwalający określić cele strategiczne Nur-Sułtanu 
w nowym układzie sił w stosunkach między Moskwą a Pekinem. Zgodnie z tą 
koncepcją Kazachstan stara się wpisać w proponowane przez swych wpły-
wowych sąsiadów struktury integrujące przestrzeń eurazjatycką. Aktywne 
uczestnictwo w tych projektach strony kazachstańskiej poszerza możliwości 
negocjacyjne w relacjach o charakterze asymetrycznym. Tym samym Kazach-
stan może uzyskać gwarancje realizacji własnych interesów, korzystając na 
zjawisku naturalnej konkurencji między potężnymi sąsiadami. Jednocześnie 
Kazachstan znajdując się w centrum tych projektów, stara się odgrywać rolę 

51  Zob.: R.R. Hanks, Multi-vector politics and Kazakhstan’s emerging role as a geo-strate-
gic player in Central Asia, „Journal of Balkans and Near Eastern Studies” 2009, vol. 11, nr 3, 
s. 253–267. 

52  Wydaje się, że wielowektorowa polityka zagraniczna Kazachstanu może mieć rację 
bytu do momentu, w którym jedno z centrów siły nie zdobędzie przewagi i nie zdominuje 
Azji Centralnej. W obliczu takiego scenariusza polityka równoważenia regionalnych interesów 
wielkich mocarstw przestanie być efektywna. Skutkiem bowiem będzie żądanie subordynacji 
ze strony dominanta zaadresowane do państwa kazachstańskiego. Z tego też powodu Kazach-
stan jest zwolennikiem kształtowania wielobiegunowego porządku międzynarodowego, który 
daje znacznie szersze możliwości realizowania wielowektorowej polityki zagranicznej oraz in-
teresów bezpieczeństwa. Pogląd ten w pełni pokrywa się z założeniami polityki zagranicznej 
Rosji i Chin, tworząc swego rodzaju wspólnotę interesów w ramach trójkąta strategicznego. 

53  M.I. Omelicheva, R. Du, Kazakhstan’s multi-vectorism and Sino-Russian relations, 
„Insight Turkey” 2018, vol. 20, nr 4, s. 95–110. 
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„ogniwa łączącego” ideę Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej i inicjatywy Pasa 
i Szlaku (Belt and Road Initiative – BRI)54.

 

Rola Kazachstanu w rosyjskich i chińskich 
inicjatywach integracyjnych w Eurazji 

W ostatniej dekadzie relacje Federacji Rosyjskiej z Chińską Republiką 
Ludową osiągnęły kolejny poziom współpracy. W stosunkach rosyjsko-chiń-
skich zaszły zmiany zarówno w sferze wzajemnej percepcji, jak i w kształto-
wanej w oparciu o nią polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Z całą pew-
nością wyzwania i zagrożenia występujące współcześnie w środowisku mię-
dzynarodowym wyzwoliły u rosyjskiej i chińskiej elity władzy potrzebę for-
sowania proaktywnej polityki nie tylko opartej na własnych możliwościach, 
lecz również uwzględniającej komplementarności wzajemnych potencjałów. 
Na danym etapie rozwoju ani Chiny, ani tym bardziej Rosja nie są zaintereso-
wane nakręcaniem spirali rywalizacji w stosunkach wzajemnych, co znajduje 
odzwierciedlenie w ich strategiach bezpieczeństwa narodowego55. Ten stan 
rzeczy daje obydwu państwom możliwość współdziałania przy jednoczesnej 
dbałości o własne interesy. Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin 
i przywódca Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping są zwolennikami prag-
matycznej linii w polityce zagranicznej i skrupulatnie przestrzegają zasad nie-
ingerencji w wewnętrzne sprawy partnera oraz wzajemnie korzystnej współ-
pracy56. 

54  А.А. Киреева, „Инициатива пояса и пути”: cодержание, цели и значение, 
„Сравнительная политика” 2018, vol. 9, nr 3, s. 61–73. 

55  Stosunki rosyjsko-chińskie z pewnością spaja koncepcja dążenia do wielobiegunowego 
ładu międzynarodowego, w ramach którego obydwa państwa odgrywałyby rolę czołowych cen-
trów siły. W tym ujęciu wyraźnie widać, że globalne interesy Rosji i Chin są podporządkowa-
ne przeciwdziałaniu hegemonii Stanów Zjednoczonych. Niektórzy analitycy określają relacje 
rosyjsko-chińskie jako „oś rewizjonistów”, których celem jest przede wszystkim podważenie 
istniejącego hegemonicznego ładu międzynarodowego, opartego na amerykańskiej dominacji. 
Zob.: A. Stent, Russia and China: axis of revisionists?, „Global China” 2020, June. 

56  B. Lo, The Sino-Russian partnership and global order, „China International Strategy 
Review” 2020, nr 2, s. 308. Istnieje oczywiście pogląd, w którym przebija się głównie teza 
o narastającej asymetryczności w stosunkach rosyjsko-chińskich. Środowisko naukowe, za-
inspirowane zwłaszcza literaturą przedmiotu anglosaskiej proweniencji, postrzega skrajności 
jako mainstream w aktualnych i przyszłych tendencjach. Rzeczywistość i dynamika procesów 
na arenie międzynarodowej jest jednak bardziej złożona i nie wskazuje ani na to, że Chiny 
wykorzystując swój potencjał gospodarczy, mają konfrontacyjną wizję relacji z rosyjskim są-
siadem, ani też na to, że będą w stanie w przewidywalnej przyszłości zbalansować potencjał 
militarny Federacji Rosyjskiej i uzyskać strategiczną przewagę. Dlatego też na danym etapie 
rozwoju stosunków międzynarodowych nie można jednoznacznie stwierdzić, że scenariusz 
przechwycenia inicjatywy i zdominowania tradycyjnej strefy wpływów Rosji, tj. Azji Central-
nej, przez Chiny staje się faktem. Powiązania Rosji z regionem nadal dają jej priorytet w sto-
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W tym kontekście bliskie relacje z Kazachstanem stały się dla stosun-
ków rosyjsko-chińskich swego rodzaju testem „wytrzymałości”. Federacja 
Rosyjska i Chińska Republika Ludowa patrzą na Kazachstan z perspektywy 
swych partykularnych interesów w ujęciu bilateralnym, ale też w szerszym 
kontekście regionalnym, a nawet globalnym. Istnieje oczywiście obiektywna 
sprzeczność interesów między Moskwą a Pekinem w Azji Centralnej, która 
wynika z typowej dla relacji wielkich mocarstw rywalizacji i niekiedy przy-
biera formę ostrej konkurencji między obydwoma państwami57. W literatu-
rze przedmiotu szczególną uwagę zwraca się na wpływ chińskiej ekspansji 
gospodarczej oraz stale rosnący apetyt na surowce energetyczne58, których 
w tej części świata nie brakuje. Kazachstan znajduje się – w dosłownym tego 
słowa znaczeniu – między Rosją a Chinami, co stanowi poważne wyzwanie 
dla polityki zagranicznej obydwu państw. Zachowanie względnej równowagi 
w relacjach wzajemnych wymaga od Moskwy i Pekinu elastyczności i stra-
tegicznego myślenia. Od 2015 roku wyraźnie widać, że Rosja i Chiny posta-
nowiły potraktować własne plany integracyjne jako swego rodzaju szansę na 
zacieśnienie współpracy i atut w zmaganiach o dominację w Eurazji. W tym 
kontekście Kazachstan doskonale wpisał się w tę koncepcję. 

Strategiczna rywalizacja między poszczególnymi centrami siły w ro-
dzącym się wielobiegunowym ładzie międzynarodowym przekłada się na 
potrzebę dostosowania przestrzeni eurazjatyckiej do interesów egzysten-
cjalnych stron rosyjskiej i chińskiej59. W zglobalizowanym świecie, napę-
dzanym agresywną konkurencyjnością, zintegrowanie przynajmniej części 
Eurazji w ramach własnego projektu daje Rosji i Chinom określoną prze-
wagę w negocjacjach zarówno w relacjach wzajemnych, jak i ze światem 
zachodnim, z którym jak się wydaje zderzenie interesów jest nieuniknione. 
W ciągu ostatniej dekady Moskwa i Pekin zgłosiły swe odrębne projekty 

sunkach z państwami centralnoazjatyckimi, w których może ona dość swobodnie operować. 
Wydaje się, że mimo osłabienia rosyjskiej dominacji w regionie scenariusz „współdominacji” 
i „specjalizacji” Rosji i Chin, a przez to współpracy na rzecz wykorzystania potencjału Azji 
Centralnej, nie tylko przebija się na poziomie retoryki liderów obydwu państw, ale też powoli 
nabiera realnych kształtów, ponieważ żadna wizja „scalania” Europy i Azji nie może zostać 
zrealizowana w oparciu o zasadę ekskluzywności, a każde z mocarstw ma do zaoferowania 
atrakcyjny, m.in. dla takich państw, jak Kazachstan, pakiet współpracy w egzystencjalnie waż-
nych dla ich rozwoju i bezpieczeństwa sferach. Niemniej jednak Azja Centralna jest dla Rosji 
i Chin „zapleczem strategicznym” i jednocześnie stanowi przykład regionu, w którym zbiegają 
się interesy różnych centrów siły w ramach ładu wielobiegunowego in statu nascendi. 

57  B. Lo, Axis of convenience. Moscow, Beijing, and the new geopolitics, London–
Washington 2008, s. 113–114. 

58  F. Fazilov, X. Chen, China and Central Asia. A signifi cant new energy nexus, „The 
European Financial Review” 2013, April–May, s. 38. 

59  E. Czarkowska, Pax Russica i Pax Sinica jako konkurencyjne i komplementarne wizje 
ładu imperialnego w Eurazji, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2018, nr 1, s. 290–316. 
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transkontynentalne, przy czym każdy z nich ma inną formułę, chociaż cel 
ten sam – zintegrowanie przestrzeni euroazjatyckiej w sensie gospodarczym, 
infrastrukturalnym i społecznym. 

W 2013 roku chiński przywódca Xi Jinping w trakcie ofi cjalnej wizy-
ty w Kazachstanie przedstawił, na Uniwersytecie Nazarbajewa, inicjaty-
wę „Ekonomicznego Pasa Jedwabnego Szlaku” (Silk and Road Economic 
Belt – SREB), którego ważne ogniwo ma stanowić Azja Centralna60. Należy 
podkreślić, że Chińczycy wybrali „miękką” formę narzucenia swej narracji 
w procesie integrowania przestrzeni eurazjatyckiej, której celem nie będzie 
zbudowanie kolejnej organizacji międzynarodowej, ale oparta na potrzebach 
i interesach poszczególnych państw współpraca w sferze gospodarczo-han-
dlowej, energetycznej, infrastrukturalnej oraz inwestycyjnej. Biorąc to po 
uwagę, widać wyraźnie, że strona chińska nie wymaga żadnych deklaracji 
ideologiczno-politycznych od uczestników tej inicjatywy, chociaż ma ona 
wymiar nie tylko geoekonomiczny, lecz także geopolityczny. W perspekty-
wie ma bowiem stać się wpływowym narzędziem chińskiej polityki zagra-
nicznej, gospodarczej i handlowo-inwestycyjnej. Z pewnością jest to przejaw 
dalekowzroczności chińskiej elity władzy, która dąży do usunięcia wszelkich 
przeszkód na drodze połączenia Azji i Europy zarówno szlakiem lądowym, 
jak i morskim (Morski Jedwabny Szlak – Maritime Silk Road). Inicjatywa ta 
jest odpowiedzią Pekinu na dynamikę rozwoju gospodarczego samych Chin, 
ale także transformację środowiska międzynarodowego i globalnego układu 
sił. Szczególną uwagę Państwo Środka przywiązuje do zmian zachodzących 
w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Odgrywanie roli „przy-
czajonego smoka” nie daje już Chinom gwarancji efektywności działania na 
arenie międzynarodowej, a – co ważne – nie odpowiada ich aktualnej pozycji 
w stosunkach międzynarodowych. W tym kontekście SREB jest przejawem 
aktywnej polityki zagranicznej Pekinu, której celem jest kształtowanie środo-
wiska zewnętrznego, a nie dostosowywanie się do niego61.

Z kolei Rosja wychodząc poza amorfi czne ramy Wspólnoty Niepodległych 
Państw, w swych pomysłach na zintegrowanie przestrzeni eurazjatyckiej po-
dążyła w kierunku formuły bardziej tradycyjnej. W maju 2014 roku powołano 
do życia – nie bez trudności i po długich 8 latach negocjacji – Euroazjatycką 
Unię Gospodarczą (EUG). Organizacja ta skupiła w swych szeregach pięć 
państw członkowskich: Armenię, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Rosję, 
a jej głównym celem jest zagwarantowanie swobodnego przepływu towarów, 
usług, kapitału i siły roboczej między tymi państwami. Powołanie tej struktu-

60  Szerzej na ten temat: J. Revees, China’s Silk Road Economic Belt Initiative. Network and 
Infl uence Formation in Central Asia, „Journal of Contemporary China” 2018, vol. 27, nr 112, 
s. 502–518. 

61  Zob.: M. Bruno, Belt and Road. A Chinese World Order, London 2018. 
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ry było efektem dywersyfi kacji podejścia Moskwy do stosunków z państwami 
przestrzeni poradzieckiej. Zaawansowanie oraz poziom zintegrowania zale-
żał od gotowości tych państw do współpracy, od zbieżności interesów oraz 
zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa samej Rosji, jak i byłych republik 
radzieckich. Od początku lat 90. XX w. głównym instrumentem mocarstwo-
wej polityki Federacji Rosyjskiej była Organizacja Układu o Bezpieczeństwie 
Zbiorowym, do której należą – oprócz Rosji i Kazachstanu – Armenia, Bia-
łoruś, Kirgistan i Tadżykistan. Po długim okresie wahań i wątpliwości Rosja 
i jej najbliżsi partnerzy (oprócz Tadżykistanu) zdecydowali jednak o koniecz-
ności przyspieszenia integracji gospodarczej. Warto również zauważyć, że 
instrument ten odgrywa określoną rolę w stosunkach państw należących do 
EUG z otoczeniem międzynarodowym, wzmacniając ich pozycję negocjacyj-
ną np. w relacjach z Chinami czy Unią Europejską. 

W początkowej fazie, tuż po ogłoszeniu chińskiej inicjatywy i powołaniu 
do życia EUG, w kręgach politycznych i analitycznych rozgorzała debata na 
temat konkurencyjności obydwu projektów62. Podano w wątpliwość koopera-
cję rosyjsko-chińską i zaczęto uwypuklać rozbieżność interesów między Mos-
kwą a Pekinem. Władze obydwu państw dość szybko jednak rozpoczęły dia-
log na temat połączenia tych inicjatyw, dostrzegając ich komplementarność, 
a także korzyści wynikające ze wzajemnej współpracy63. Rosja funkcjonująca 
w warunkach narastających zachodnich sankcji doceniła walory gospodar-
czej, a także inwestycyjnej inicjatywy Pekinu, który wyraźnie wysunął się na 
pierwsze miejsce w stosunkach gospodarczo-handlowych w Azji Centralnej64. 
Strona chińska natomiast uznała, że pominięcie eurazjatyckiej Rosji w projek-
cie, który miałby połączyć obydwa kontynenty, nie jest racjonalne i nie służy 
chińskim interesom. W efekcie 8 maja 2015 roku w trakcie wizyty Xi Jinpinga 
w Moskwie podpisano wspólne oświadczenie w sprawie współpracy na rzecz 
zsynchronizowania budowy EUG i SREB w celu „zrównoważenia i harmo-
nizacji rozwoju regionu eurazjatyckiego”65. W swym wystąpieniu prezydent 

62  А. Ларин, Возрождение Китая и некоторые вопросы российско-китайского со-
трудничества, [w:] Китай в мировой и региональной политике. История и современ-
ность. Выпуск ХХ, Москва, 2015, s. 37–56; F. Indeo, The Eurasian Economic Union and 
The Silk Road Economic Belt. The Impact of The Sino-Russian Geopolitical Strategie in The 
Eurasian Region, „Working Paper” 2015, nr 5. 

63  Nie bez znaczenia była również głęboka zmiana uwarunkowań międzynarodowych 
rosyjskiej polityki zagranicznej, która nastąpiła w 2014 r. po aneksji Krymu i radykalnym po-
gorszeniu się stosunków Rosji z Zachodem. Realne zacieśnienie współpracy z Chinami stało 
się ważnym elementem antyzachodniej polityki Kremla. Tym samym Rosja powściągnęła swe 
eurazjatyckie ambicje na rzecz pozyskania perspektywicznego partnera w Azji. 

64  Już w 2013 r. Chiny stały się pierwszym partnerem handlowym Kirgistanu (47,6% 
obrotów handlowych), Tadżykistanu (26,9%) i Uzbekistanu (22,5%). 

65  Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики 
о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического 
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Putin skomentował: „W istocie, poszukujemy ostatnio możliwości wejścia na 
nowy poziom partnerstwa, które stworzy wspólną przestrzeń ekonomiczną 
wzdłuż całego kontynentu eurazjatyckiego”66. Na danym etapie wyraźnie wi-
dać, że wymiar gospodarczy tego projektu jest wystarczającym zabezpiecze-
niem dla rosyjskich interesów w Eurazji i Moskwa między innymi za pomocą 
tego instrumentu „chwyta chiński wiatr w żagle” swego rozwoju gospodar-
czego67. 

Niewątpliwym benefi cjentem rosyjsko-chińskiej współpracy na rzecz zin-
tegrowania przestrzeni eurazjatyckiej jest Kazachstan, który będąc aktywnym 
uczestnikiem proponowanych przez swych prominentnych sąsiadów inicja-
tyw, zyskuje szersze pole manewru w realizacji swej wielowektorowej polity-
ki zagranicznej. Kazachstan jako najbliższy partner Moskwy w regionie cen-
tralnoazjatyckim i współzałożyciel Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej szybko 
odpowiedział na chińską inicjatywę, dążąc do połączenia SREB z własnym 
programem rozwoju infrastruktury („Нұрлы Жол”), który został ogłoszo-
ny w 2014 roku przez prezydenta Nazarbajewa68. W 2015 roku rozpoczęły 
się chińsko-kazachstańskie negocjacje międzyrządowe w sprawie nakreśle-
nia planu współpracy na rzecz zintegrowania nowej ekonomicznej polityki 
„Нұрлы Жол” z „Ekonomicznym Pasem Jedwabnego Szlaku”. Rozmowy 
zakończyły się podpisaniem 2 września 2016 roku stosownego dokumentu69. 
Warto podkreślić, że na tempo i poziom aktywności obydwu stron wpłynęły 
nie tylko indywidualne kalkulacje i interesy, ale również pozytywne nastawie-
nie Moskwy i jej zaangażowanie w projekt70. Tym samym nastąpiło połączenie 
inicjatyw na różnych płaszczyznach, poczynając od perspektywy transregio-
nalnej (eurazjatyckiej), a kończąc na międzypaństwowej w ramach trójkąta 

союза и Экономического пояса Шелкового пути (8 мая 2015 г.), http://www.kremlin.ru/
supplement/4971 [dostęp: 10.03.2021]. 

66  Press statements following Russian-Chinese talks, http://en.kremlin.ru [dostęp: 
15.02.2021].

67  В.В. Путин, Россия в меняющемся мире: преемственность приоритетов и новые 
возможности, „Вестник МГИМО-Университета” 2012, vol. 4, nr 25, s. 8–11.

68  Program ten został przedstawiony w orędziu prezydenta Nazarbajewa 11 listopada 
2014 r. Zob.: Нұрлы Жол – путь в будущее, http://adilet.zan.kz/rus/docs/K14002014_2 [do-
stęp: 6.04.2021]. 

69  План сотрудничества по сопряжению Новой экономической политики «Нұрлы 
Жол» и строительства «Экономического пояса Шелкового пути» между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики», http://ad-
ilet.zan.kz/rus/docs/P1600000518 [dostęp: 6.04.2021]. Kazachstan i Chiny bardzo skrupulatnie 
przygotowały się do połączenia tych strategicznie ważnych inicjatyw, podpisując w 2014 r. 
Międzyrządowy program średnio- i długookresowego rozwoju współpracy gospodarczo-han-
dlowej (do 2020 r.), a następnie w 2015 r. ramowe porozumienie o wzmocnieniu współpracy 
w sferze industrializacji i inwestycji. 

70  W początkowej fazie planowania Rosja miała pozostawać poza inicjatywą, ale strona 
chińska zrewidowała geografi ę projektu. 
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Rosja – Kazachstan – Chiny. Wpłynęło to również na programy rozwoju go-
spodarczego regionów przygranicznych wszystkich trzech państw71. 

Kazachstan w tym złożonym przedsięwzięciu ma odegrać rolę głównego 
transeurazjatyckiego węzła transportowo-logistycznego72, którego położenie 
geografi czne ma kluczowe znaczenie dla połączenia Chin z Rosją i Europą, 
Kaukazem oraz Bliskim i Środkowym Wschodem73. Współpraca między Pe-
kinem a Nur-Sułtanem ma również znaczenie dla realizacji chińskiej strategii 
Xijin („Go West” – marsz na Zachód), której celem jest głęboka moderniza-
cja gospodarcza i infrastrukturalna zachodnich regionów ChRL (m.in. mocno 
związanego z Azją Centralną Xinjiang). Chińczycy nie tylko chcą się oprzeć 
na własnych możliwościach, ale również dostrzegają synergię swego poten-
cjału i zasobów północno-zachodnich sąsiadów (dotyczy to m.in. Kazachstanu 
i Rosji), a w dłuższej perspektywie chcą przebudować globalny ład gospodar-
czy, w którym Chiny będą odgrywały rolę pierwszoplanową. W tym kontek-
ście Eurazjatycka Unia Gospodarcza stanowi swego rodzaju zabezpieczenie 
przed nadmierną pewnością strony chińskiej i wzmacnia pozycję przetargową 
Moskwy i Nur-Sułtanu w niełatwych negocjacjach biznesowych z Pekinem. 

Podsumowanie 
Dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych wymusza na 

państwach, które dążą do ugruntowania swej pozycji w świecie, ciągłej mo-
bilizacji zasobów i „strojenia” instrumentów polityki zagranicznej. Od wiel-
kich mocarstw wymaga natomiast propagowania własnych narracji i wizji 
kształtowania ładu międzynarodowego. W tym ujęciu zarówno coraz bardziej 
dominujące Chiny, jak i reaktywująca swe wpływy Rosja pretendują, mię-
dzy innymi z wykorzystaniem autorskich projektów integrujących przestrzeń 
eurazjatycką, do roli centrów siły w rodzącym się wielobiegunowym porząd-

71  Zob.: В. Ларин, Pоссийско-китайское трансграничье в контексте проектов 
евразийской интеграции, „Мировая Экономика и Международные Отношения” 2016, 
vol. 60, nr 12, s. 69–81.

72  Т. Мармонтова, Российско-казахстанско-китайские проекты: международные 
транспортные коридоры, „Диалог. Право – Политика – Экономика. Международный 
научно-аналитический журнал” 2016, nr 3, s. 16–22; Szerzej na ten temat: M. Pieper, The 
linchpin of Eurasia. Kazakhstan and the Eurasian economic union between Russia’s defensive 
regionalism and China’s new Silk Roads, „International Politics” 2020, https://link.springer.
com/content/pdf/10.1057/s41311-020-00244-6.pdf [dostęp: 10.04.2021]. 

73  A.G. Bitabarova, Unpacking Sino-Central Asian engagement along the New Silk Road: 
a case study of Kazakhstan, „Journal of Contemporary East Asia Studies” 2018, vol. 7, nr 2, 
s. 158. Według założeń SREB ma podążać z Kazachstanu w trzech kierunkach. Na północy od 
Nur-Sułtanu przez Pietropawłowsk do Jekaterynburga w Rosji i dalej do Europy. Centralna tra-
sa przecina kazachstański port Atyrau na granicy Europy i Azji, Azerbejdżan, Gruzję i Turcję. 
Na południu dociera natomiast do Iranu i Omanu przez Turkmenistan.
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ku. Niezwykle istotny jest przy tym fakt, że inicjatywy tych państw nie mają 
ekskluzywnego charakteru. Ich inkluzywność ma – jak się wydaje – kluczowe 
znaczenie dla powodzenia założeń chińskiej i rosyjskiej wizji połączenia Eu-
ropy z Azją, a także „harmonizacji” EUG z SREB. Jednocześnie korzystają na 
tym „otwarciu” państwa takie jak Kazachstan, które z racji swego usytuowa-
nia geopolitycznego znalazły się na przecięciu interesów wielkich mocarstw. 
Nie należy jednak kolizji interesów Moskwy i Pekinu w Azji Centralnej na-
dinterpretować i traktować jako przejaw klasycznej „Wielkiej Gry”. Stosunki 
rosyjsko-chińskie są o wiele bardziej złożoną, wielopoziomową i elastyczną 
konstrukcją, w ramach której odnajduje się i może samorealizować państwo 
kazachstańskie. Nur-Sułtan z powodzeniem wpisuje się w ten tandem, two-
rząc zeń najbardziej stabilną fi gurę geopolityczną – „trójkąt strategiczny”. 
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KRZYSZTOF KOZŁOWSKI

Polityka zwalczania 
separatyzmu ujgurskiego 
w Chińskiej Republice 
Ludowej: studium od rozpadu 
ZSRR do przewodnictwa 
Xi Jinpinga

Wprowadzenie

U trzymanie stabilności wewnętrznej Ujgurskiego Regionu Autonomicz-
nego Xinjiang jest jednym z ważniejszych korelatów stabilności we-

wnętrznej Chińskiej Republiki Ludowej jako takiej. Regularnie powracające 
niepokoje w Ujgurskim Regionie Autonomicznym – jednej z największych te-
rytorialnie jednostek administracyjnych współczesnych Chin – należą do naj-
poważniejszych wyzwań dla chińskiego reżimu. Jednocześnie reakcja władz 
jest par excellance ilustracją twierdzenia, że tworzone na użytek polityczny 
wyobrażenia rzeczywistości mogą się okazać o wiele bardziej przekonują-
ce, ważniejsze i użyteczniejsze niż codzienność, którą miały odzwierciedlać, 
a którą zaczynają zastępować.

Historycznie separatyzm ujgurski jest faktem. Faktyczna utrata kontroli 
nad terytorium dzisiejszego regionu przez chińskie władze w czasach repub-
likańskich, aktywność korpusu ekspedycyjnego Armii Ludowo-Wyzwoleńczej 
w pierwszych latach istnienia ChRL czy powtarzające się niepokoje społeczne 
od lat 90. ubiegłego wieku są tego najlepszym świadectwem1. Jego ofi cjalny 

1  Więcej: M. Dillon, Xinjiang: China’s Muslim Far Northwest, London 2004; A.D.W. Forbes, 
Warlords and Muslims in Chinese Central Asia. A political History of Republican Sinkiang, 
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obraz kształtowany przez stronę chińską jest już jednak mało pokrywającym się 
z rzeczywistością marketingowym wybiegiem władz, mającym na celu uczy-
nienie mniejszości ujgurskiej przedmiotem, a nie podmiotem polityki zarówno 
wewnętrznej, jak i regionalnej. W perspektywie krótkoterminowej władze chiń-
skie stopniowo ograniczają możliwości efektywnego oddziaływania opozycyj-
nych organizacji ujgurskich na scenie wewnętrznej i międzynarodowej. W per-
spektywie długoterminowej narażają się jednak na wygenerowanie sytuacji ana-
logicznej do znanej władzom Federacji Rosyjskiej na Kaukazie Północnym – 
radykalizacji nastrojów w Ujgurskim Regionie Autonomicznym Xinjiang oraz 
wykreowania chronicznego kryzysu w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego 
na zachodnio-północnej granicy ChRL, nie wspominając o tworzeniu okazji do 
krytyki ze strony środowiska międzynarodowego za łamanie praw człowieka.

Powyższe obserwacje znajdują potwierdzenie w analizie wydarzeń 
w Xinjiang w latach 1996 i 1997, ich interpretacji po zamachach 11 września 
2001 roku oraz rozruchów w regionie w latach 2008–2010. Po pierwsze, ilu-
strują one w praktyce, co chińskie elity rządzące rozumieją jako lokalny pokój 
wewnętrzny, jak defi niują politykę bezpieczeństwa w regionie oraz jak bardzo 
drastycznych metod są gotowe użyć w toku jej realizacji. Po drugie, pokazują 
jak bardzo na sytuację w Xinjiang wpłynęła chińska interpretacja zamachów 
11 września 2001 roku. Z perspektywy czasu bardzo istotna jest bowiem róż-
nica między bezpośrednią reakcją Chin na wydarzenia w 1996 i 1997 roku, 
a ich reinterpretacją po 11 września. O ile bowiem Chiny przed zamachami 
na World Trade Center przedstawiały niepokoje jako odosobnione, nieskoor-
dynowane i przypadkowe akty przemocy, to po 2001 roku twierdziły, że po-
dobnie jak USA stały się obiektem skoordynowanego ataku terrorystycznego. 
O ile wcześniej zagrożenie było komentowane jako niewielkie i wewnętrzne, 
o tyle od rozpoczęcia amerykańskiej wojny z terroryzmem chińska propagan-
da twierdzi, że za niepokoje były odpowiedzialne siły absolutnie zewnętrzne 
i te same, które uderzyły w USA: Bin Laden, Al-Kaida i afgańscy talibowie. 
W latach 2008–2010 posłużyło to jako uzasadnienie drastycznych rozwiązań 
wobec ujgurskiej opozycji, która kojarzona z fundamentalizmem islamskim 
nie mogła wtedy liczyć na jakiekolwiek wsparcie z zewnątrz. 

Lata 90. XX w. i kampania „mocnego uderzenia”
Po upadku ZSRR wątek separatyzmu ujgurskiego w polityce wewnętrznej 

ChRL pojawił się po raz pierwszy w kwietniu 1996 roku za sprawą ogłoszenia 
przez władze chińskie zakrojonej na szeroką skalę kampanii „uderzenia w po-

1911–1949, Cambridge 1986; D.C. Gladney, Responses to Chinese Rule: Patterns of Coop-
eration and Opposition, [w:] S.F. Starr (red.), Xinjiang, China’s Muslim Borderland, Armonk, 
NY–London 2004.
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ważne przestępstwa kryminalne”, nazywanej w skrócie kampanią „mocnego 
uderzenia”2. W przyszłości określenie to miało przylgnąć do nadchodzą-
cych mobilizacji sił bezpieczeństwa w Ujgurskim Regionie Autonomicznym. 
Zostały w nią również wplecione kwestie różnic etnicznych i religijnych oraz 
lokalnych zagrożeń dla politycznej stabilności władzy komunistycznej3. 
Zbiegła się też w czasie ze wzrostem niepokojów społecznych w regionie, 
które były przez kierownictwo ChRL wiązane z lokalnym renesansem islamu 
i nacjonalizmu etnicznego. Obrońcy praw człowieka twierdzą często, że je 
wywołała.

Kampania „mocnego uderzenia” w Xinjiang rozpoczęła się od wprowa-
dzenia ofi cjalnego nakazu urzędowej akceptacji wszelkiej ukazującej się 
literatury religijnej. Równocześnie rozpoczął się proces dyscyplinowania 
lokalnych kadr w strukturach partyjnych. Polegał on na przeglądzie kadro-
wym członków Komunistycznej Partii Chin pod kątem ich zaangażowania 
w działalność o charakterze religijnym4. Władze centralne żywiły obawy, 
że część lokalnej kadry komunistycznej to praktykujący muzułmanie. Podej-
rzenia okazały się prawdziwe. Co więcej, wyszło na jaw, że niektórzy z nich 
popierali nawet autonomiczne aspiracje Xinjiang5. Okazało się również, 
że duża część działających w regionie meczetów i medres była wzniesiona 
bez pozwolenia władz komunistycznych i nie była ofi cjalnie zarejestrowana. 
Partia stanęła wobec problemu groźby utraty kontroli nad lokalnymi elitami 
w odległej części kraju6.

Na niezadowolenie społeczne wywołane zaostrzeniem kursu partii nie 
trzeba było długo czekać. Według ofi cjalnych źródeł pierwsze sporadycz-
ne niepokoje w regionie wystąpiły w kwietniu 1996 roku i trwały do lata: 
24 kwietnia dwóch mężczyzn ujgurskiego pochodzenia otworzyło ogień do 
patrolu policji, zabijając dwóch funkcjonariuszy; 12 maja imam Ed Gah zo-
stał napadnięty i pobity; 3 czerwca w Urumczi grupa Ujgurów miała zastrze-
lić policjanta; tego samego dnia w wyniku eksplozji bomby zginęło 18 osób, 
również w Urumczi7. O ile wydarzenia te nie musiały być ze sobą powiązane 
i niekoniecznie musiały mieć cokolwiek wspólnego z polityką państwa, nastą-
piły w relatywnie krótkich odstępach czasu. Na władzach mogło to wywrzeć 
wrażenie aktywizowania się żywiołu islamskiego na obszarze Xinjiang. Re-
akcja była szybka. Według różnych szacunków w ramach akcji prewencyj-
nej, mającej powstrzymać kolejne akty przemocy, zatrzymano od 4 do 18 tys. 

2  H.H. Karrar, The New Silk Road Diplomacy, Vancouver–Toronto 2009, s. 107.
3  M. Dillon, Xinjiang…, dz. cyt., s. 84.
4  Tamże, s. 85–86.
5  Authorities Call for Harsh Punishment of Separatist Cadres, Hong Kong AFP, 

27.05.1996. 
6  Authorities Attack Politicize Islam in Xinjiang, Hong Kong AFP, 23.05.1996. 
7  M. Dillon, Xinjiang…, dz. cyt., s. 86–87.
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Ujgurów podejrzanych o działalność separatystyczną8. Wersja prezentowana 
przez organizacje ujgurskie na emigracji była odmienna. Według Zjednoczo-
nego Narodowego Frontu Rewolucyjnego (UNRF), organizacji emigrantów 
ujgurskich w Ałmaty w Kazachstanie, od kwietnia 1996 roku śmierć poniosło 
około 450 chińskich funkcjonariuszy policji i wojska9. Z kolei Open Media 
Research Institute10, organizacja pozarządowa informująca o sytuacji poli-
tycznej i społecznej w Azji Centralnej oraz okolicach, donosiła, że UNRF 
miał zabić około 20 chińskich żołnierzy na granicy chińsko-pakistańskiej. Na 
marginesie warto zauważyć, że natenczas ofi cjalne chińskie źródła rządowe 
w ogóle o tej organizacji nie wspominały11.

Kolejna fala przemocy pojawiła się w lutym 1997 roku w dolinie rzeki Ili. 
5 i 6 lutego doszło tam do demonstracji około tysiąca osób w obronie Ujgu-
rów zatrzymanych przez władze chińskie pod zarzutami separatyzmu. Wy-
stąpienia miejscowej ludności zbiegły się w czasie z obchodami chińskiego 
Nowego Roku oraz ramadanem. UNRF w Kazachstanie opisał rozwój wypad-
ków w następujący sposób: „Władze chińskie w Yining w chiński Nowy Rok 
przeprowadziły publiczną egzekucję trzydziestu ujgurskich aktywistów. […] 
Jednocześnie do Yining przybyło wiele osób ze wsi, by z rodzinami świętować 
ramadan. […] Chińczycy wykorzystali napływ ludzi, by wzmocnić wydźwięk 
tej demonstracji siły”12. Uciekinierzy z Yining, którzy po dotarciu do Ałmaty 
opisywali te wydarzenia, twierdzili, że do rozruchów, a według niektórych do 
powstania, doszło po zatrzymaniu około tysiąca studentów demonstrujących 
przeciwko administracyjnym procedurom rejestracji duchownych muzułmań-
skich. W czasie demonstracji 6 lutego miano zatrzymać 31 z nich. „Zostali 
oni rozstrzelani, część tego samego, a część następnego dnia”13. Strona chiń-
ska opisuje wydarzenia odmiennie. Rzecznik prasowy Komunistycznej Partii 
Chin w Yining twierdził, że „doszło do poważnych przypadków wandalizmu, 
chuligaństwa i przemocy ulicznej ze strony małej grupy wrogo nastawionego 
elementu knującego obalenie władzy politycznej i oderwanie terytorium od 
ojczyzny. W konsekwencji śmierć poniosło 10 osób, a 132 zostały ranne”14. 

8  Tamże, s. 87–88.
9  Uighur Organization in Kazakhstan Reports Clashes in China, OMRI Daily Digest, 

16.07.1996, http://www.hri.org/news/balkans/omri/1996/96-07-16.omri.html#02 [dostęp: 
27.02.2021].

10  Organizacja pozarządowa, która od 1 kwietnia 1997 r. znana jest jako Radio Free Eu-
rope – Radio Liberty.

11  ‘East Turkestan’ Terrorist Forces Cannot Get Away with Impunity, Biuro Informacji Rady 
Państwa ChRL, 25.05.2011 http://english.peopledaily.com.cn/200201/21/eng20020121_89078.
shtml [dostęp: 27.02.2021].

12  Exile Group Spokesman Speaks to AFP on Riots in Xinjiang, Hong Kong AFP, 
11.02.1997.

13  Refugee Says Uyghurs Mobilize after Ethnic Riots, Hong Kong AFP, 15.02.1997.
14  Exile Group Spokesman…, dz. cyt.
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Gubernator Xinjiang A. Abdurixit 11 maja opisał wydarzenia jako nielegalną 
demonstrację, której uczestnicy byli „bardzo brutalni […] domagali się kró-
lestwa islamskiego”15. Według Amnesty International w wyniku rewizji prze-
prowadzonych po wydarzeniach 7 lutego zatrzymano od 3 do 5 tys. ludzi16. 
Organizacja wspomina również o doniesieniach o zbiorowych egzekucjach 
bezpośrednio po zamieszkach17. Chińska policja zaprzeczała jednak jakimkol-
wiek doniesieniom o egzekucjach18.

Eskalacja wydarzeń nastąpiła pod koniec miesiąca, gdy 25 lutego doszło 
do trzech zamachów bombowych w autobusach w Urumczi. Według różnych 
źródeł miało zginąć od 4 do 20 osób19. Wydźwięk wydarzeń był spotęgowany 
ich zbiegiem w czasie z obchodami żałobnymi po śmierci Deng Xiaopinga20. 
UNRF ofi cjalnie przypisał sobie sprawstwo zamachów21. Władze chińskie od-
powiedzialnością za ataki obciążyły jednak Ruch Niepodległości Wschodniego 
Turkiestanu22. Równocześnie w Xinjiang i Tybecie wprowadzono podwyższo-
ny stan gotowości służb bezpieczeństwa. 7 marca doszło do eksplozji bomby 
w autobusie w Pekinie. Rany odniosło 30 osób. Władze chińskie zaprzeczyły 
powiązaniom zamachu z osobami z Xinjiang, mimo że Narodowe Centrum 
Wschodniego Turkiestanu w Stambule twierdziło, że ma informacje od ujgur-
skich bojowników grożących dalszymi zamachami, jeśli rząd chiński nie po-
dejmie z nimi rozmów o niepodległości Xinjiang23. Od 7 marca do końca 1997 
roku miały miejsce sporadyczne zamachy bombowe, głównie w Xinjiang. Ża-
den jednak nie osiągnął skali wcześniejszych zajść. We wrześniu 1997 roku 
Ujgurzy w Kazachstanie twierdzili, że w związku z omawianymi wydarzenia-
mi łącznie około 62 800 osób zostało zatrzymanych, a 500 straconych przez 
władze chińskie. Amnesty International ocenia, że między styczniem 1997 
a styczniem 1999 roku w Xinjiang doszło do 210 egzekucji, co czyni ten region 
miejscem najczęstszego wykonywania kary śmierci w ChRL24.

W kontekście rozważań nad polityką chińską wobec Xinjiang jest cha-
rakterystyczne, że regionalne władze konsekwentnie twierdziły, iż rozruchy 

15  Xinjiang Says 10 Killed, 132 Wounded in Disturbances, Hong Kong AFP, 12.02.1997.
16  Gross Violation of Human Rights in Xinjiang Uyghur Autonomous Region, Amnesty 

International, http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA17/018/1999/en/6eb116ed-e285-
11dd-abce-695d390cceae/asa170181999en.html [dostęp: 27.02.2021].

17  Hundreds Drained after Ethnic Riots in Xinjiang, Amnesty International News Service, 
14.02.1997, http://www.hartford-hwp.com/archives/55/040.html [dostęp: 27.02.2021].

18  Xinjiang Says 10 Killed…, dz. cyt.
19  Ofi cjalnie statystyki podają 9 zabitych i 68 rannych. Ujgurom przypisuje się również 

kolejnych 6 zamachów bombowych w Kaszgarze. ‘East Turkestan’ Terrorist…, dz. cyt.
20  Zmarł 19 lutego 1997 r.
21  Exile Group Claims Bomb Blast in Xinjiang, Hong Kong AFP, 1.03.1997.
22  ‘East Turkestan’ Terrorist…, dz. cyt.
23  The Bomb in Beijing, „The Economist”, 15.03.1997.
24  Gross Violation of Human..., dz. cyt.
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miały charakter lokalny i nie zagrażały stabilności w regionie autonomicz-
nym jako całości. Podczas przemówienia w Pekinie 14 marca 1997 roku 
sekretarz KPCh w Xinjiang oświadczył, że bezpieczeństwo w regionie jest 
„zagwarantowane”25. Zapewniał, że zamachy w Urumczi były sprawką ma-
łych i nieskoordynowanych grup terrorystów, których ujęto już następnego 
dnia, a inwestorzy w regionie nie mają się czego obawiać. Podobnie dwa 
miesiące później przedstawiał sytuację gubernator A. Abdurixit, który choć 
przyznał, że rzeczywiście separatyści „którzy chcieli działalnością religijną 
podzielić Chiny” byli aktywni w Xinjiang, to niebezpieczeństwo zostało za-
żegnane. „Poradziliśmy sobie z nimi, zanim zdołali wyrządzić jakąkolwiek 
szkodę” – podsumowywał26. Za innymi urzędnikami chińskimi powtórzył 
również, że grupki separatystów były ze sobą niepowiązane i działały nie-
zależnie. Nigdy też nie miały osiągnąć poziomu organizacyjnego pozwala-
jącego im na skoordynowane działania. Wszyscy w nie zaangażowani mieli 
być aresztowani, a „z siedmiu milionów Ujgurów w regionie tylko bardzo 
nieliczni są terrorystami”27. Co ważne, gubernator zaznaczył, że nie ma pod-
staw do twierdzenia, że wydarzenia były inspirowane z zewnątrz28. Ofi cjalne 
chińskie źródła opisywały więc rozwój wypadków jako lokalne wystąpienia 
odosobnionych grup religijnych radykałów, które zostały szybko i sprawnie 
stłumione i zneutralizowane. Ujgurzy w Kazachstanie rysowali inny obraz 
sytuacji. Przez cały 1997 rok diaspora ujgurska powtarzała wielokrotnie, że 
w Xinjiang doszło do wielu wystąpień przeciwko władzom. W Państwie Środ-
ka nie były one jednak podawane do publicznej wiadomości29. 

Wydarzenia w 1997 roku w dolinie rzeki Ili nie oznaczały końca niepo-
kojów w Xinjiang. W sierpniu 1998 roku donoszono o kolejnych rozruchach 
w regionie, które miały doprowadzić do aresztowania kilkuset podejrzanych, 
w tym 149 „terrorystów” w Kaszgarze i 154 w Urumczi30. Dopiero jednak 
w styczniu 2002 roku Biuro Informacji ChRL udostępniło listę wszystkich 
„incydentów” w regionie autonomicznym od 1997 roku. Między 30 stycznia 
a 18 lutego 1998 roku „Organizacja Wyzwolenia Turkiestanu Wschodnie-
go” miała dokonać 23  aktów terrorystycznych polegających na próbach 
otrucia mieszkańców Kaszgaru. Ta sama organizacja 23 maja miała doko-
nać 15 podpaleń w Urumczi, a 7 kwietnia 1998 roku miała zorganizować 
8 zamachów bombowych, których celami byli przedstawiciele władz pub-
licznych w Xinjiang. Z kolei 23 sierpnia 1999 i 3 lutego 2000 miało dojść 

25  Xinjiang Secretary Says Security Guaranteed, Hong Kong AFP, 14.03.1997.
26  Xinjiang Leader Downplays Separatist Threat, Hong Kong AFP, 11.05.1997.
27  Tamże.
28  Xinjiang ‘Separatists’ Said Not Behind Beijing Bombing, Hong Kong AFP, 11.05.1997.
29  Beijing Police on Alert for Xinjiang Separatists, Hong Kong AFP, 03.10.1997.
30  Daily Reports Hundreds Arrested in Xinjiang in 1998, Hong Kong AFP, 01.02.1999.
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do zabójstw urzędników państwowych w Kaszgarze. „Terroryści” 24 paź-
dziernika 1999 roku mieli zaatakować posterunek policji w Saili31. Brutalny 
charakter zamachów uzasadniał twardą reakcję władz, zwłaszcza w trakcie 
świąt muzułmańskich32.

W tym samym czasie nastąpiła również zmiana stanowiska ujgurskich 
ugrupowań emigracyjnych. Wraz z sukcesami kampanii „mocnego uderzenia” 
Ujgurzy coraz częściej zwracali się ku radykalnym środowiskom w Pakistanie 
i Afganistanie. Wprawdzie miało to już miejsce wcześniej, ale wraz z rosnącą 
determinacją strony chińskiej kontakty te ulegały intensyfi kacji. Zbiegły się 
też w czasie z dojściem do władzy talibów w Afganistanie i wzrostem ruchu 
granicznego między Pakistanem a Chinami, w wyniku ożywienia gospodar-
czego w Xinjiang, w drugiej połowie lat 90. XX stulecia33. 

Ze względu na ograniczony dostęp do informacji o wydarzeniach 
w Xinjiang z końcowych lat 90. ubiegłego wieku, trudno zweryfi kować ofi -
cjalną ich wersję, jak również wersję opozycyjnych wobec Chin organiza-
cji ujgurskich na emigracji. Można jednak z całą pewnością stwierdzić, że 
rysujące się różnice między ofi cjalnym i nieofi cjalnym obrazem wydarzeń 
bezdyskusyjnie świadczą o głębokich podziałach i podskórnych napięciach 
drążących Ujgurski Region Autonomiczny. 

Z perspektywy komunistycznych władz chińskich absolutnym imperaty-
wem było sprawowanie niepodzielnej władzy nad całym terytorium państwa. 
Przez cały XX w. Xinjiang wykazywał tendencje odśrodkowe względem resz-
ty Chin. Ofi cjalnie ChRL utrzymuje, że Xinjiang jest częścią Państwa Środka 
od pierwszych wypraw wojskowych dynastii Han w te regiony34. Spójność 
terytorialna Xinjiang z resztą Chin, w kontekście kwestii Tybetu i Tajwanu, 
jest dla nich sprawą nieulegającą dyskusji i uzasadniającą użycie wszelkich 
dostępnych środków do jej zachowania. Stąd też stanowisko władz, że wy-
stąpienia miały lokalny charakter i były organizowane i koordynowane bez 
udziału zagranicy. Jak to ujął 9 września 1997 roku wiceprzewodniczący Pań-
stwowego Kongresu Ludowego Tomur Dawamat, co ciekawe Ujgur z pocho-
dzenia: „nie ma najmniejszego miejsca na kompromis. […] Wszystkie kadry 
muszą wyizolować wszelkich separatystów i uderzyć w nich bez litości”35. 

31  ‘East Turkestan’ Terrorist…, dz. cyt. 
32  Chinese City’s Crackdown on Separatists Coincides with Muslim Festivities, BBC Mo-

nitoring Central Asia, 8.01.1999; Xinjiang Plans ‘Special Measures’ for Islamic Festival, Hong 
Kong AFP, 13.04.1998.

33  Po upadku ZSRR Ujgurski Region Autonomiczny wymiernie skorzystał na otwarciu 
granic poradzieckich republik Azji Centralnej. Więcej: K. Kozłowski, Państwo Środka a Nowy 
Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce ChRL, Toruń 2011.

34  Biuro Informacji Rady Państwa CHRL, White Paper on History and Development of 
Xinjiang, http://www.china.org.cn/e-white/20030526/index.htm (25.08.2021).

35  NPC Offi cial Urges No Compromise in Xinjiang, Hong Kong AFP, 09.09.1997.
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Trzy lata później, w sierpniu 2000 roku, gubernator autonomicznej kazach-
skiej prefektury w Ili stwierdził, że bez zastanowienia użyłby jeszcze raz ta-
kich samych środków, gdyby niepokoje miały jeszcze raz nawiedzić region 
autonomiczny36. 

Ujgurzy przeciwni władzy chińskiej w Xinjiang opisywali wydarzenia 
drastycznie odmiennie. Według nich, chińskie władze kamufl owały politykę 
likwidacji ich odrębności kulturowej, społecznej i religijnej. Należy jednak 
zauważyć, że ogromna liczba działań, jakie miały zakończyć się ich suk-
cesem, pozostaje w sprzeczności z absolutną wręcz ciszą, która je skrywa. 
W przytaczanej narracji ujgurskiej przebija też motyw słusznych racji uciś-
nionych, walczących przeciwko silniejszym siłom niesprawiedliwości, co 
może zakłócać realną ocenę stosunku sił, jak również szans powodzenia uj-
gurskiej opozycji. 

11 września – nowy chiński dyskurs bezpieczeństwa
Lata 2001–2002 przyniosły redefi nicję chińskiej polityki wobec Xinjiang 

i zagrożenia ujgurskim separatyzmem. Reakcją Chin na zmieniające się wa-
runki międzynarodowe, przede wszystkim amerykańską wojnę z terroryzmem, 
było poparcie dla amerykańskiej polityki międzynarodowej w wymiarze ko-
respondującym z chińską polityką wewnętrzną. Od tej pory władze chińskie 
przedstawiały separatystów ujgurskich jako sojuszników Bin Ladena, a za-
grożenia terrorystyczne w Xinjiang jako inspirowane z zewnątrz. Jak miał 
pokazać czas, na obu płaszczyznach odniosły sukces. Przywództwo chińskie 
wykazało się dużymi zdolnościami w zakresie rekonfi guracji polityki zagra-
nicznej i wykorzystywania nowych okoliczności międzynarodowych na włas-
ną korzyść.

W dynamicznych przemianach międzynarodowych Chiny dostrzegły szan-
sę na realizację w ich głównym nurcie własnej polityki bezpieczeństwa we-
wnętrznego. W tym zakresie warto przede wszystkim odnotować znaczącą 
zmianę w retoryce chińskiej. Zarówno w odniesieniu do ataków na USA, jak 
i wobec zagrożeń dla stabilności w Ujgurskim Regionie Autonomicznym chiń-
skie władze używały tych samych określeń, faktycznie zrównując i utożsamia-
jąc je ze sobą37. Już w pierwszych tygodniach po zamachach na Nowy Jork 
i Waszyngton było wyraźnie widać, że Chiny budując nową narrację polityczną 
na ten temat, wykorzystują okazję do prezentowania siebie samego jako ofi ary 
terroryzmu, w jednym szeregu ze Stanami Zjednoczonymi. Rzecznik chiń-

36  M. Kwang, Governor Vows to Crush Ethnic Riots, Strait Times, 19.08.2000.
37  China Claims to Strike against ‘Three Forces’ and Pays Close Attention to Mid-

Asia’s Safety, People’s Daily, 21.09.2001, http://english.people.com.cn/english/200109/21/
print20010921_80743.html [dostęp: 27.02.2021].
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skiego MSZ 18 września 2001 roku stwierdził, że nie tylko Waszyngton miał 
powody, by zwrócić się do Pekinu, ale również Chiny miały powody, by pro-
sić USA o pomoc w zwalczaniu terroryzmu i separatyzmu38. Podobnie jeden 
z chińskich dyplomatów w Waszyngtonie, He Yafei, stwierdził, że zarówno Sta-
ny Zjednoczone, jak i ChRL stały się ofi arami międzynarodowego terroryzmu 
i mają wspólne interesy w jego zwalczaniu39. Wskazuje to, że władze chińskie 
dążyły do powiązania lokalnego zagrożenia z globalnym problemem wojny 
z terroryzmem. Z czasem separatyzm ujgurski coraz częściej był wymieniany 
przez przedstawicieli ChRL jednym tchem obok zagrożenia ze strony talibów 
i Al-Kaidy. O ile nie jest to motyw zupełnie nowy (np. w 1998 roku Szanghaj-
ska Piątka wskazywała na Afganistan jako źródło niestabilności w regionie40), 
novum była szybkość, z jaką zaczęto utożsamiać separatystów w Xinjiang z Bin 
Ladenem i organizowaną przez niego międzynarodową siatką terrorystyczną. 

Na podobne w tonie i treści wypowiedzi odnoszące się wprost do sytuacji 
w Xinjiang nie trzeba było długo czekać. Minister spraw zagranicznych ChRL 
Tang Jiaxuan 10 października 2001 roku ogłosił, że Chiny są zagrożone przez 
„separatystycznie nastawionych terrorystów ze Wschodniego Turkiestanu”41. 
Było to przełomowe stwierdzenie w antyterrorystycznej polityce ChRL. Od 
tej pory Chiny konsekwentnie przedstawiały siebie jako cel i ofi arę zamachów 
terrorystycznych. Oświadczenie ministra J. Tanga rozpoczęło serię ofi cjal-
nych deklaracji rządu chińskiego mających na celu powiązanie niepokojów 
w Xinjiang z Al Kaidą. Rzecznik chińskiego MSZ 13 listopada 2002 roku 
ogłosił, że siły separatystyczne stojące za niepokojami w Xinjiang są szkolone 
przez Bin Ladena42. S. Zhuangzhi – ekspert do spraw bezpieczeństwa regionu 
w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych – oceniał, że ponad 200 „terrory-
stów z Xinjiang” odbyło szkolenie w Afganistanie43. Z. Gufeng – profesor 
Uniwersytetu Renmin – oceniał ich liczbę nawet na ponad 100044. Rzecznik 
ministerstwa spraw zagranicznych ChRL 22 listopada 2001 roku stwierdził, 

38  PRC Foreign Minister Spokesperson Urges US to Support China’s Terrorism Separatist 
Efforts, Hong Kong AFP, 18.09.2001.

39  PRC Diplomat Says China to Cooperate in Fighting Terrorism: Urges Solid Evidence, 
Xinhua, 19.09.2001.

40  Q. Jia, The Success of Shanghai Five: Interests, Norms and Pragmatism, http://www.
comw.org/cmp/fulltext/0110jia.htm (25.08.2021).

41  China also Harmed by Separatist Minded Eastern Turkistan Terrorists, People’s Daily, 
10.10.2001, http://english.people.com.cn/english/200110/10/print20010910_81889.html [do-
stęp: 27.02.2021].

42  Muslim Separatist Ties to International Terrorism, China Daily, 23.11.2001, http://chi-
nadaily.com.cn/en/doc/2001-11/23/content_95022.html [dostęp: 27.02.2021].

43  Tamże. 
44  P. Ma, Afuhan de ‘shengzhan’ zhi huo neng ximie ma ? [Czy ogień afgańskiej wojny 

domowej może być ugaszony ?], [w:] Z. Pan, Zhongnanya de minzu zongjiao chongtu [Religijne 
i polityczne konfl ikty w Azji Południowej i Centralnej], Urumczi 2003, s. 130.
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że „podżegacze w Xinjiang są blisko powiązani z międzynarodowymi siłami 
terrorystycznymi”45. Wbrew wcześniejszym oświadczeniom rządu ChRL, że 
do regionu wrócił absolutny spokój, rządzący twierdzili, że „normalizacja” 
jest „krucha”, a zamachy 11 września wydarzyły się „daleko od Pekinu, ale 
blisko Xinjiang”46.

W podobnym tonie o terroryzmie ujgurskim wypowiadały się główne me-
dia rządowe. People’s Daily podawała, że organizacje separatystyczne po-
zostają aktywne zwłaszcza w Republice Federalnej Niemiec i we Włoszech, 
a także w niektórych poradzieckich państwach Azji Centralnej47. Wskazy-
wano przy tym dwie „wpływowe” grupy „wschodnio-turkiestańskie”: Orga-
nizację Wyzwolenia Turkiestanu Wschodniego oraz Międzynarodową Unię 
Ujgurów. Ta sama gazeta po zamachach 2001 roku ujawniła nowe fakty na 
temat wcześniejszych rozruchów w dolinie rzeki Ili. Wyłaniający się z nich 
obraz wydarzeń był już jednak zupełnie odmienny od promowanego w la-
tach 1998–2001. Biorących w nich udział demonstrantów przedstawiano jako 
fanatycznych islamskich fundamentalistów48. Sprawcy byli opisywani jako 
irracjonalni, brutalni i dzicy, pchani do walki przez ideologię, w jaskrawy spo-
sób sprzeczną z racjonalną i nowoczesną sylwetką postępowego obywatela 
państwa chińskiego. Chińska prasa konsekwentnie budowała więc narrację, 
zgodnie z którą zamachy w USA w 2001 roku były kontynuacją niepokojów 
z 1997 roku w Chinach. Ich korzenie i natura miały być takie same. 

Po 11 września 2001 roku Al Kaida była coraz częściej obciążana odpo-
wiedzialnością za wydarzenia w Xinjiang. Warto przy tym pamiętać, że o ile 
przed wrześniem Chińczycy wyrażali zaniepokojenie wzrostem siły reżimu 
talibów, o tyle w odniesieniu do wydarzeń w Xinjiang reagowali głównie 
milczeniem, nie wspominając o międzynarodowych siatkach terrorystycz-
nych. Wydarzenia w Xinjiang były sprawą wewnętrzną Chin, a wystąpienia 
antyrządowe w regionie miały być nieskoordynowanymi, przypadkowymi lo-
kalnymi incydentami pozbawionymi znaczenia politycznego, a tym bardziej 
tła międzynarodowego. Należy jeszcze raz przypomnieć, że lokalne władze 
w Xinjiang po wydarzeniach 1997 roku twierdziły, że miały one charakter lo-
kalny, incydentalny i efemeryczny. Utrzymywały również, że problem został 
absolutnie rozwiązany, a niebezpieczeństwo ich powtórzenia całkowicie za-
żegnane. Zaprzeczano ich powiązaniu z organizacjami emigrantów ujgurskich, 
które publicznie przypisywały sobie odpowiedzialność za zamachy bombowe 
na instytucje chińskie w regionie. Podobną linię przyjęła Szanghajska Piątka. 

45  Tamże, s. 135.
46  H.H. Karrar, The New Silk…, dz. cyt., s. 127.
47  Unveiling the Terrorist Nature of ‘East Tujue’ Elements, People’s Daily, 11.11.2001, 

http://english.peopledaily.com.cn/200111/11/print20011111_84659.html [dostęp: 27.02.2021].
48  Tamże.
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W ramach jej spotkań państwa-strony wyrażały zaniepokojenie terroryzmem, 
separatyzmem i ekstremizmem. Podkreślano jednak, że są to problemy we-
wnętrzne każdego z państw członkowskich. Na marginesie warto zauważyć, 
że nie widziano w ich przejawach podstawy np. do rozstrzygania spraw przez 
instytucje ONZ, jak wskazywały Chiny i Rosja po zamachach 11 września. 

Po 11 września trudno natomiast znaleźć jakiekolwiek ofi cjalne chińskie 
źródło informacji niełączące niepokojów lat 90. XX w. czy mających dopiero 
nastąpić w rozpoczętej dekadzie w Xinjiang z Al-Kaidą lub przynajmniej z is-
lamskim terroryzmem. Te same wydarzenia, które wcześniej nie były warte 
uwagi, stały się żywym dowodem na działanie zewnętrznych sił w celu naru-
szenia wewnętrznej równowagi Chin. Z powodzeniem można sformułować 
tezę, że Chińczycy zaadaptowali na własne potrzeby amerykańską narrację 
wojny z terroryzmem. Ostatecznym tego wyrazem był dokument wydany 
21 stycznia 2002 roku przez Biuro Informacji Rady Państwa ChRL „Siły Tur-
kiestanu Wschodniego nie mogą uciec karze”49. Rada Państwa wiązała w nim 
niepokoje w Xinjiang w latach 90. ubiegłego wieku bezpośrednio z siatkami 
terrorystycznymi aktywnymi w Afganistanie. Co więcej, właściwie wszystkie 
incydenty w Xinjiang w latach 1997–1998 zostały w nim powiązane z jedną 
organizacją: Ruchem Niepodległości Turkiestanu Wschodniego (East Turke-
stan Independence Movement – ETIM), dysponującą według źródeł chińskich 
licznymi powiązaniami międzynarodowymi. 

Dokument otwierała analiza historyczna dowodząca, że Xinjiang znajdo-
wał się niepodzielnie pod władaniem Pekinu od czasów dynastii Han. Garstka 
wywrotowych fanatyków nieuznająca tego faktu, na początku XX w. miała 
ukuć mit Turkiestanu Wschodniego. Łączył ich język turkijski, wiara muzuł-
mańska i zgoda co do stosowania metod terrorystycznych50. Co ciekawe, au-
torzy dokumentu nie omawiali żadnych kontaktów zagranicznych ugrupowań 
separatystycznych przed rokiem 1997, nie odnosili się również do ugrupowań 
emigracyjnych, przyznających się do udziału w wydarzeniach w latach 1997–
1998. Ten sam dokument zawiera jednak stwierdzenia, że organizacja repre-
zentująca separatystów, wspomniany wyżej ETIM, szkoliła swych członków 
w Afganistanie i cieszyła się poparciem samego Osamy Bin Ladena. Celem 
ruchu miało być utworzenie państwa islamskiego w Xinjiang i wojna z nie-
wiernymi. Jego członkowie mieli również brać udział w walkach przeciwko 
Islamowi Karimowowi w Uzbekistanie oraz przeciwko wojskom Federacji 

49  ‘East Turkestan’ Terrorist…, dz. cyt. W dokumencie wymieniono jeszcze Wschodnio-Tur-
kiestańską Islamską Partię Allaha (East Turkestan Islamic Party of Allah), jakoby odpowiedzial-
ną za niepokoje w dolinie rzeki Ili w lutym 1997 r., oraz Organizację Wyzwolenia Ujgurów 
(Uighur Liberation Organization), którą obarczono odpowiedzialnością za podpalenia i zabój-
stwa w Biszkeku.

50  Tamże.
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Rosyjskiej w Czeczenii51. W części zamykającej autorzy dokumentu oskarża-
ją ETIM o zasłanianie „prawami człowieka”, „żądaniami wolności religijnej” 
i „poszanowania praw mniejszości” jego prawdziwej terrorystycznej i funda-
mentalistycznej natury52.

W kontekście prowadzenia wojny z terroryzmem warto zwrócić uwagę, 
że polityka nowych państw regionu, jak również USA, Federacji Rosyjskiej 
czy Chin, była pod pewnymi względami bardzo zbliżona. Wszystkie upa-
trywały zarzewia problemu w efemerycznej organizacji Al-Kaidzie, mającej 
ideologicznie i fi nansowo popierać działania antyreżimowe w wymienio-
nych państwach. Choć Stany Zjednoczone ostrzegały Chiny, by nie wyko-
rzystywały wojny z terroryzmem do prześladowania mniejszości etnicznych, 
a Chiny ostrzegały USA przed unilateralnym jej prowadzeniem, oba te pań-
stwa traktowały ją w pewnym stopniu instrumentalnie. Podobnie rzecz się 
miała z Federacją Rosyjską, wykorzystującą wojnę z terroryzmem w swej 
polityce wobec Kaukazu. Władze wszystkich wymienionych państw ofi cjal-
nie nie zadawały sobie też zbyt wielu pytań, dlaczego ataki terrorystyczne 
w ogóle miały miejsce, przechodząc od razu do polityki ich zwalczania. 
Nie oznacza to oczywiście próby usprawiedliwiania działań terrorystycz-
nych. Nie można jednak zaprzeczyć, że schemat działań antyterrorystycz-
nych wymienionych państw był bardzo zbliżony, a postrzeganie zagrożenia 
w uproszczonym obrazie islamskiego fundamentalizmu dostarczało łatwych 
wyjaśnień i uzasadnień kroków politycznych podejmowanych przez admi-
nistracje George’a Busha Juniora, Władimira Putina czy Hu Jintao i Jiang 
Zemina. Nie może więc dziwić treść pierwszego raportu rocznego Centrum 
Antyterrorystycznego Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW), 
opublikowanego w czasie szczytu w Astanie 5 lipca 2005 roku. Za szerze-
nie niepokojów w regionie zostały obarczone ponadnarodowe organizacje 
terrorystyczne: Al-Kaida i Hizb-ut-Tahrir. Głowy państw członkowskich 
SzOW ponownie podkreśliły, że nie może być etnicznego, religijnego czy 
politycznego uzasadnienia dla terroryzmu, ekstremizmu i separatyzmu53. 
Nie zmienia to jednak faktu, że w najbardziej widowiskowych eksplozjach 
przemocy w Azji Centralnej – wojnie domowej w Tadżykistanie, kolejnych 
walkach w Uzbekistanie czy wystąpieniach Ujgurów w Xinjiang – prze-
ważały jednak nie uniwersalistyczne motywy religijne, lecz lokalny opór 
wobec sprawujących władze reżimów.

51  Tamże.
52  Tamże.
53  Tamże.
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Chińska walka z separatyzmem ujgurskim 
w pierwszej dekadzie XXI w.

W ramach przyjętej po 2001 roku strategii konsekwentnego defi niowania 
wystąpień antypaństwowych w Ujgurskim Regionie Autonomicznym jako za-
machów organizowanych przez ponadnarodowe siatki terrorystyczne, władze 
centralne w Pekinie, jak również regionalne w Xinjiang poszukiwały szer-
szej koalicji międzynarodowej mogącej wspierać je w zwalczaniu wszelkiego 
rodzaju działań separatystycznych ugrupowań ujgurskich na emigracji. Po-
mogła w tym zwłaszcza współpraca z Pakistanem, którego siłom specjalnym 
w 2002 roku udało się ująć lub zlikwidować część przywódców radykalnego 
podziemia ujgurskiego na terenach Kaszmiru54. Kolejne aresztowania miały 
również miejsce w samym Xinjiang. Według sekretarza KPCh w Xinjiang, 
tylko w 2002 roku około 100 Ujgurów zostało zatrzymanych w trakcie próby 
powrotu do Chin z Afganistanu. Kolejnych 300 miało być ujętych w Afgani-
stanie55. Z jednej strony były to znaczące sukcesy w walce z podziemiem 
ujgurskim, z drugiej zaś wyraźny sygnał, że znajduje ono poparcie wśród 
niektórych politycznych kręgów w państwach sąsiadujących z ChRL. Sekre-
tarz Wang Lequan na konferencji prasowej dla dziennikarzy zagranicznych 
w Urumczi, która odbyła się 11 września 2003 roku, stwierdził jednak, że 
bojownicy ujgurscy przechodzą szkolenia bojowe głównie w Pakistanie56. 
Było to równoznaczne z oskarżeniem władz w Islamabadzie o niewywiązy-
wanie się z obietnicy ścigania osób postrzeganych przez Chiny jako zagraża-
jące bezpieczeństwu państwa. 

Chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego 16 grudnia 2003 roku 
upubliczniło listę 4 organizacji terrorystycznych i 11 prominentnych terrory-
stów uznawanych przez ChRL za wrogów publicznych numer jeden. Był to 
kolejny krok w imitowaniu amerykańskich metod walki z terroryzmem, ma-
jący przekonać społeczność międzynarodową, że Chiny walczą z tym samym 
wrogiem co USA. Wszystkie 4 organizacje: Ruch Niepodległości Turkiestanu 
Wschodniego, Organizacja Wyzwolenia Turkiestanu Wschodniego, Świato-
wy Kongres Młodzieży Ujgurskiej oraz Centrum Informacyjne Wschodniego 
Turkiestanu, jak wskazują same ich nazwy, zrzeszały głównie diasporę uj-
gurską przebywającą poza granicami Chin. Komunikat nie zawierał żadnych 
specyfi cznych informacji poza stwierdzeniem, że były powiązane z Al-Kaidą. 
Wszyscy wymienieni terroryści byli pochodzenia turkijskiego, co znowu po-

54  H.H. Karrar, The New Silk…, dz. cyt., s. 167.
55  Separatist Leader Handed Over to China, Dawn, 28.05.2002, http://www.dawn.

com/2002/05/28/top10.html [dostęp: 27.02.2021].
56  China Points Finger at PAK Militants, 28.05.2002, http://www.hvk.org/articles/0903/187.

html [dostęp: 27.02.2021].
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średnio wiązało ich z Ujgurskim Regionem Autonomicznym57. Już 24 grud-
nia tego samego roku 8 z nich zginęło w trakcie amerykańskiego uderzenia 
na kryjówkę Al-Kaidy w Południowym Waziristanie na pograniczu afgań-
sko-pakistańskim58. Warto przy tym jednak zaznaczyć, że ich przywódcy już 
rok wcześniej odcięli się od Al-Kaidy oraz zaprzeczyli otrzymywaniu fundu-
szy od Bin Ladena59. 

Emigracja ujgurska sprzeciwiała się uznaniu zwłaszcza Światowego Kon-
gresu Młodzieży Ujgurskiej oraz Centrum Informacyjnego Wschodniego Tur-
kiestanu, obu działających w Niemczech, za organizacje terrorystyczne. Ich 
ofi cjalną funkcją było promowanie informacji o sytuacji Ujgurów w ChRL. 
Co ciekawe, ich członkowie twierdzili, że pozostałe wymienione organiza-
cje – Ruch Niepodległości Turkiestanu Wschodniego oraz Organizacja Wy-
zwolenia Turkiestanu Wschodniego – w ogóle nie istniały, a celem listy było 
„uciszenie ujgurskiej opozycji za wszelką cenę”60. Należy przy tym zauwa-
żyć, że o ostatnich dwóch organizacjach trudno znaleźć wzmianki w źródłach 
innych niż chińskie media powiązane z władzami KPCh oraz że bez wyjątku 
wzmianki o nich pojawiły się dopiero po 2001 roku. 

Przesadą byłoby uznanie całej ujgurskiej opozycji przebywającej poza 
granicami ChRL, w tym organizacji ekstremistycznych, za dążącą do utwo-
rzenia państwa islamskiego w Xinjiang. Należy raczej sądzić, że wspólnym 
mianownikiem bojowników ujgurskich ujętych lub zabitych w Afganistanie 
było dążenie do zdobycia przeszkolenia militarnego lub doświadczenia bo-
jowego. Można się tu dopatrzyć analogii do sytuacji w Afganistanie w latach 
80. XX w., kiedy wielu przybyszy walczących po stronie mudżahedinów wra-
cało później do własnych państw, mając na celu walkę z własnymi reżimami 
politycznymi, co wcale nie musiało świadczyć o ich aspiracjach tworzenia 
państwa wyznaniowego (al-adou al-quareeb)61. Wiele wskazuje na to, że 
ta tendencja odżyła w latach 90. XX w. Podobne zeznania złożyli Ujgurzy 
osadzeni w więzieniu w Guantanamo – żaden z nich nie przyznawał się do 
współpracy z Bin Ladenem, Al-Kaidą czy Ruchem Wyzwolenia Turkiestanu 
Wschodniego (ETIM). Wszyscy natomiast przyznali się, że chcieli walczyć 
z reżimem chińskim, a w Afganistanie mieli zamiar odbyć przeszkolenie bo-

57  China Seeks International Support in Counter-Terrorism, People’s Daily, 16.12,2003, http://
english.peopledaily.com.cn/200312/16/print20031216_130505.html [dostęp: 27.02.2021].

58  Mly Confi rms Killing Chinese Terrorists, Dawn, 24.12.2003, http://www.dawn.
com/2003/12/24/top7.html [dostęp: 27.02.2021].

59  China Reports Death of Xinjiang Militant, „Financial Times”, 24.12.2003.
60  China Issues ‘Terrorist List’, BBC News, 10.09.2008, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-

pacifi c/3319575.html [dostęp: 27.02.2021].
61  Gerges F.A., The Far Enemy: Why Jihad Went Global, Cambridge University Press, 

Cambridge 2005, s. 43-46.
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jowe62. Wskazuje to więc, wbrew ofi cjalnej wersji chińskiej, że opozycja uj-
gurska, nawet radykalna, nie zawsze działa na podłożu religijnym, lecz raczej 
etnicznym i narodowym. 

Zaniepokojenie sytuacją ze strony Chin wzrosło jeszcze bardziej 
w 2004 roku wraz z radykalizacją sytuacji wewnętrznej w pobliskim Uzbe-
kistanie. Doszło tam 29 marca 2004 roku do dwóch zamachów bombowych 
oraz walk ulicznych w Taszkencie. Trwały one do 31 marca. Ofi cjalnie po-
chłonęły 50 ofi ar63. Reżim odpowiedzialnością obarczył Islamski Ruch Uz-
bekistanu oraz Hizb ut-Tahrir64. Oba zaprzeczały. Prokurator generalny Uzbe-
kistanu 9 kwietnia oskarżył o udział w zamachach również Al-Kaidę. Prezy-
dent Islam Karimow z kolei twierdził, że są one dowodem na przegrupowanie 
międzynarodowych organizacji terrorystycznych po uderzeniu na Afganistan. 
Zamachy wydarzyły się jeszcze przed pogorszeniem się stosunków na linii 
USA – Uzbekistan w 2005 roku65. Stany Zjednoczone szybko uznały, że wy-
darzenia wpisują się w schemat ataków terrorystycznych charakterystycznych 
dla Al-Kaidy66. Równocześnie nieznana wcześniej organizacja terrorystyczna 
– Islamska Grupa Dżihadu – ogłosiła, że jest za nie odpowiedzialna. Ich przy-
czyną miała być polityka wewnętrzna  Karimowa67. Kolejne eksplozje były 
również w Taszkencie 30 lipca 2004 roku przed ambasadami USA i Izraela. 
W ciągu kilku dni ujęto ponad 80 osób podejrzanych o powiązania z wyda-
rzeniami, obarczając odpowiedzialnością głównie Hizb ut-Tahrir, która – jak 
wcześniej – nie przyznała się do zamachów68. 

Apogeum niepokojów wewnątrz regionu nastąpiło cztery lata później. 
Xinjiang ponownie stał się areną konfl iktu etnicznego między mniejszoś-
cią ujgurską a napływową ludnością Han. O ile pierwszą falę niepokojów 

62  Freedom of Chinese Detainees Hinges on Finding a New Homeland, „New York Times”, 
8.11.2004.

63  Fighting Rages for Third Straight Day in Uzbekistan, Eurasia Insight, 30.03.2004, 
http://www.eurasia.net/departments/insight/articles/eav033004_pr.shtml [dostęp: 27.02.2021].

64  Uzbek Authorities Launch Round-Up for Islamic Suspects in Uzbekistan, Eurasia In-
sight, 31.032.2004, http://www.eurasia.net/departments/insight/articles/eav033104_pr.shtml 
[dostęp: 27.02.2021].

65  W 2005 r. doszło do zerwania kontaktów dyplomatycznych między USA a Uzbekista-
nem. Powodem była drastyczna reakcja władz uzbeckich wobec demonstracji w Andiżanie. 
Według reżimu Karimowa doszło tam do buntu w lokalnym więzieniu. Zdaniem wielu organi-
zacji humanitarnych – było to powstanie przeciw reżimowi. Więcej: K. Kozłowski, Rewolucja 
tulipanów w Kirgistanie. Geneza, przebieg, następstwa, Warszawa 2009, s. 215 i nast.

66  Bush Administration Backs Uzbek Response to March Militants Attack, Eurasia Insight, 
14.04,2004, http://www.eurasia.net/departments/insight/articles/eav041404a.shtml [dostęp: 
27.02.2021]. 

67  Tamże.
68  Karimov Believes Hizb-ut Tahrir behind Most Recent Tashkent Bombing, Eurasia In-

sight, 02.08.2004, http://www.eurasia.net/departments/insight/articles/eav080204.shtml [do-
stęp: 27.02.2021]. 
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w 2008 roku można było wiązać z próbą uchwycenia przez Ujgurów części 
uwagi międzynarodowej poświęconej ChRL w związku z organizacją letnich 
Igrzysk Olimpijskich, co odbywało się równocześnie z wystąpieniami anty-
chińskimi w Tybecie, o tyle znacznie bardziej krwawe wydarzenia w 2009 roku 
były kolejnym dowodem silnego napięcia etnicznego w Xinjiang.

Władze chińskie 25 marca 2008 roku przyznały, że w tym samym czasie, 
gdy w Tybecie trwały przeciwko nim protesty, doszło również do wystąpień 
w Xinjiang69. Lokalne władze ujawniły, że do zajść doszło 23 marca w mieście 
Hotan. „Niewielka liczba członków «trzech sił» (tj. terrorystycznych, ekstre-
mistycznych i separatystycznych) próbowała podburzyć tłum i sprowokować 
incydenty” – doniosła chińska prasa70. Według ofi cjalnych informacji, policja 
i służby bezpieczeństwa zatrzymały kilkudziesięciu protestujących, którzy 
mieli nawoływać do niepodległości regionu. Rzecznik lokalnych władz Fu 
Chao poinformował, że zatrzymani roznosili ulotki nawołujące do demonstra-
cji przeciwko Chińczykom. Jego zdaniem protestujący wzywali Ujgurów do 
wzięcia przykładu z Tybetańczyków i wystąpienia przeciw rządzącym71. 

Według niepaństwowych źródeł główną przyczyną protestów były jednak 
kwestie lokalne72. Świadkowie wydarzeń donieśli, że do niepokojów doszło 
po informacji o śmierci jednego z wpływowych lokalnych biznesmenów, 
który był przetrzymywany w areszcie. Protestujący domagali się również od 
chińskich władz odstąpienia od planowanego zakazu noszenia przez kobiety 
tradycyjnych chust. Kolejnym powodem był postulat zaprzestania stosowa-
nia tortur wobec podejrzanych o działalność na rzecz większej autonomii lub 
niepodległości Xinjiang. Według informacji radia w Hotan doszło łącznie do 
dwóch protestów, w których wzięło udział kilkaset osób.

Do nasilenia antychińskich wystąpień doszło w dniach poprzedzających 
rozpoczęcie igrzysk olimpijskich w Pekinie. Chińskie władze już wcześniej 
ostrzegły, że „islamscy separatyści mogą spowodować największe zagroże-
nie dla spokojnego przebiegu igrzysk”73. Obawy władz chińskich nie były 
nieuzasadnione. W lipcu w Szanghaju oraz mieście Kunming w prowincji 
Yunnan doszło do zamachów, w wyniku których zginęło 5 osób, a 26 zostało 

69  China’s ‘other Tibetans,’ the Uyghurs, stage protests, „International Herald Tribune”, 
2.04.2008, http://rfaunplugged.wordpress.com/2008/04/02/chinas-other-tibetans-the-uyghurs-
stage-protests/ [dostęp: 27.02.2021].

70  Xinjiang curbs protests incited by Islamic extremists, „Shanghai Daily”, 4.04.2008, 
http://www.shanghaidaily.com/sp/article/2008/200804/20080404/article_354743.html [dostęp: 
27.02.2021].

71  Tamże.
72  Uighur resentment at Beijing’s rule, BBC News, 6.07.2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/

asia-pacifi c/8137206.stm [dostęp: 27.02.2021].
73  Ethnic Unrest Continues in China, „New York Times”, 5.04.2008, http://www.nytimes.

com/2008/04/05/world/asia/05china.html?ref=asia [dostęp: 27.02.2021].
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rannych. Do zamachów przyznał się komendant Seyfullah, przywódca orga-
nizacji pod nazwą Islamska Partia Turkiestanu, który w ujawnionym kilka dni 
po ataku nagraniu zapowiedział kolejne ataki. „Chińczycy z arogancją igno-
rowali nasze ostrzeżenia, teraz nasi ochotnicy podejmą nowe działania” – za-
groził Seyfullah74. Do kolejnego zamachu doszło 4 sierpnia, tym razem jednak 
już w Xinjiang. Celem był posterunek policji w Kaszgarze. O zorganizowa-
nie zamachu ofi cjalnie podejrzewano Islamski Ruch Wschodniego Turkiesta-
nu. W wyniku ataku 14 policjantów zginęło na miejscu, 2 kolejnych zmarło 
w drodze do szpitala, a 16 funkcjonariuszy zostało poważnie rannych75. Do 
serii zamachów bombowych w położonym w północno-zachodniej części re-
gionu mieście Kuqa doszło 10 sierpnia. W wyniku eksplozji śmierć ponio-
sło 11 osób. Kolejnych 3 policjantów zostało zasztyletowanych 12 sierpnia 
w trakcie ataku na punkt kontrolny w pobliżu Kaszgaru.

Ujgurscy aktywiści twierdzili, że w odpowiedzi na zamachy chińskie wła-
dze dokonały masowych aresztowań. Dilxat Raxit reprezentujący Światowy 
Kongres Ujgurów zaapelował do społeczności międzynarodowej o wywarcie 
nacisku na Chiny, aby zakończyły „nieludzkie zbrodnie popełniane na etnicz-
nych Ujgurach”76. Zakończenie fali zamachów wskazywało jednak, że wła-
dze chińskie odzyskały kontrolę nad sytuacją. Do najpoważniejszych zajść 
w Xinjiang doszło dopiero w lipcu i wrześniu 2009 roku. 

Masowe protesty Ujgurów rozpoczęły się 5 lipca 2009 roku w Urumczi. 
Bezpośrednią przyczyną demonstracji był najprawdopodobniej konfl ikt na 
tle etnicznym, do którego doszło pod koniec czerwca w fabryce w Guang-
dong77. W związku z informacją o domniemanym gwałcie na 2 chińskich 
kobietach, którego dopuścić się miało kilku Ujgurów, doszło do poważnej bi-
jatyki między Ujgurami a Chińczykami Han. W jej wyniku ofi cjalnie zostało 
zabitych 2 Ujgurów. Zdaniem biorących udział w demonstracjach ofi ar było 
jednak znacznie więcej. W wyniku zamieszek, do jakich doszło po ich zakoń-
czeniu, według ofi cjalnych danych zginęło co najmniej 140 osób, a ponad 800 
zostało rannych. Doniesienia mówiły także o kilkuset osobach zatrzymanych 
przez policję. 

74  China blames Islamic militants for killing 16 police, CBC News, 4.08.2008, http://
www.cbc.ca/news/world/story/2008/08/04/china-attack.html [dostęp: 27.02.2021]. 

75  Według informacji władz prowincji, około 8.00 rano lokalnego czasu dwóch napastni-
ków wjechało furgonetką na teren posterunku i obrzuciło granatami ćwiczących przed budyn-
kiem policjantów. Tamże.

76  Uighur resentyment…, dz. cyt.
77  Amnesty International 2 lipca 2010 r. wezwało do międzynarodowego śledztwa w spra-

wie zamieszek, wskazując przy tym na brak pełnej jasności co do przyczyn eskalacji przemocy. 
New testimonies reinforce call for China to investigate Xinjiang riots, Amnesty International, 
3.10.2010, http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/new-testimonies-reinforce-
call-china-investigate-xinjiang-riots-2010-07-02 [dostęp: 27.02.2021].
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Wersje wydarzeń ofi cjalna i ujgurska podobnie jak we wcześniejszych 
sytuacjach istotnie się różniły. Według chińskiej agencji informacyjnej 
Xinhua policjanci zostali zmuszeni do przywrócenia porządku po tym, 
jak protestujący zaczęli podpalać samochody i atakować postronne oso-
by. Władze regionu oskarżyły przebywających poza granicami Chin ujgur-
skich separatystów o podżeganie do ataków na Chińczyków Han. Twier-
dziły, iż „wstępne dochodzenie pokazało, że protesty były kierowane przez 
separatystyczny Światowy Kongres Ujgurów”. Zarejestrowana w Stanach 
Zjednoczonych organizacja zaprzeczała jednak takim zarzutom. „Apelu-
jemy do wspólnoty międzynarodowej o potępienie Chin zabijających nie-
winnych Ujgurów. To czarny dzień w historii naszego ludu” – powiedział 
Alim Seytoff, wiceprzewodniczący Kongresu78. Zdaniem protestujących 
demonstracje były pokojowe, a policja bez powodu otworzyła ogień do 
demonstrantów79.

Szybko doszło do eskalacji przemocy. Już następnego dnia setki Ujgurów 
starły się na ulicach miasta Urumczi z funkcjonariuszami chińskich sił bez-
pieczeństwa. Kolejnego dnia na ulice wyszli z kolei głównie Chińczycy Han. 
W samym Urumczi w ciągu dwóch dni zginęło co najmniej 156 osób, a prawie 
1100 zostało rannych. Dokładny bilans zabitych po stronie Ujgurów i Han nie 
jest znany. Z nielicznych niezależnych informacji, docierających z innych miast 
Xinjiang wynika, że na mniejszą skalę doszło do protestów także poza Urum-
czi. Miasto patrolowało około 20 tys. funkcjonariuszy służb specjalnych.

Demonstracje pociągnęły za sobą również falę aresztowań. Zatrzymano co 
najmniej 1500 osób80. Chińskie władze odpowiedzialnością za zorganizowa-
nie zamieszek obarczyły Światowy Kongres Ujgurów i jego przewodniczącą 
Rebiye Kadeer81. Szef lokalnych struktur Komunistycznej Partii Chin Wang 
Lequan powiedział, że choć zamieszki zostały stłumione, to „walka jeszcze 
długo się nie zakończy”82. W Urumczi wprowadzono stan wyjątkowy i godzi-
nę policyjną. Z powodu napiętej sytuacji w regionie do Chin w trybie pilnym 
wrócił przewodniczący Hu Jintao, który miał wziąć udział w szczycie G-8 we 
Włoszech. Władze wprowadziły ścisłą kontrolę informacji. W Xinjiang nie 

78  Accounts of violence in Xinjiang, BBC News, 7.07.2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/
asia-pacifi c/8138709.stm [dostęp: 27.02.2021].

79  Tamże.
80  Urumqi’s week of rage and fear, „Guardian”, 21.07.2009. http://www.guardian.co.uk/

world/video/2009/jul/20/urumqi-protests-han-uighur [dostęp: 27.02.2021].
81  Niegdyś najbogatsza kobieta w Xinjiang, członkini komunistycznych władz regio-

nu, po oskarżeniach o ujawnienie tajemnicy państwowej trafiła do więzienia. Dzięki na-
ciskom amerykańskich władz po 5 latach została zwolniona. Obecnie przebywa na emigracji 
w USA. 

82  Urumqi’s week…, dz. cyt.
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działały łącza internetowe, zablokowano międzynarodowe połączenia telefo-
niczne, a także usługi sms83.

Wydarzenia spotkały się z ograniczoną reakcją międzynarodową. Premier 
Turcji Recep Tayyip Erdogan 11 lipca 2009 roku określił zaostrzający się 
konfl ikt etniczny w Ujgurskim Regionie Autonomicznym oraz działania po-
dejmowane przez chińskie władze jako „rodzaj ludobójstwa”84. Zdaniem ture-
ckiego premiera „nie da się w inny sposób nazwać tych wydarzeń”85. Premier 
Erdogan stwierdził, że nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego w obliczu okru-
cieństw, których ofi arami są setki osób, chińskie władze pozostają wyłącznie 
widzami, i wezwał władze w Pekinie, aby „odpowiedziały na wszystkie pyta-
nia związane z kwestią przestrzegania praw człowieka oraz zrobiły wszystko, 
co konieczne, by osądzić winnych”86. Dzień wcześniej turecki minister handlu 
i przemysłu Nihat Ergun wezwał Turków do bojkotu chińskich towarów. Wła-
dze Państwa Środka ofi cjalnie nie skomentowały tureckich wypowiedzi87. 

Ostatnie akordy zamieszek miały miejsce na początku września 2009 roku. 
W zamieszkach w Urumczi 5 września zginęło 5 osób, a co najmniej 14 zo-
stało rannych. Tym razem na ulicach stolicy Xinjiang protestowali głównie 
Chińczycy narodowości Han, którzy domagali się od lokalnych władz zagwa-
rantowania porządku i bezpieczeństwa w mieście88. 

Zgodnie z ofi cjalnymi danymi podczas starć na tle etnicznym w 2009 roku 
w Urumczi zginęło 197 osób, a ponad 1600 zostało rannych. Według przewod-
niczącej Światowego Kongresu Ujgurów Rabije Kadir w regionie Xinjiang 
w czasie jednej nocy „zniknęło” prawie 10 tys. osób89. 

83  China cracks down on text messaging in Xinjiang, „Guardian”, 29.01.2010, http://
www.guardian.co.uk/world/2010/jan/29/xinjiang-china [dostęp: 27.02.2021].

84  Erdogan: Xinjiang is “nearly genocide.” But the Islamic world remains cautious, Asia-
News.it, 12.07.2009, http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=15757&size=A [dostęp: 
27.02.2021].

85  Tamże.
86  Tamże.
87  W pierwszej połowie lipca doszło też do ataków na chińskie ambasady w Holandii 

i Niemczech. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostro je potępiło. „Wzywamy 
władze Niemiec i Holandii, aby stosowały się do międzynarodowych konwencji i zapewniły 
bezpieczeństwo chińskim misjom dyplomatycznym i instytucjom oraz chińskim dyplomatom” 
– powiedział rzecznik ministerstwa Qin Gang. Han Chinese revenge attackers should be pu-
nished, says Beijing offi cial, „Guardian”, 22.07.2009, http://www.guardian.co.uk/world/2009/
jul/21/han-chinese-revenge-attacks [dostęp: 27.02.2021].

88  Przyczyną były domniemane ataki na ludność chińską przy użyciu zakażonych igieł 
i strzykawek na przestrzeni poprzednich tygodni. Urumqi quiets down after protest aga-
inst syringe attacks, Xinhua, 5.09.2009, http://news.xinhuanet.com/english/2009-09/04/
content_11992622.htm [dostęp: 27.02.2021].

89  10,000 Uighurs disappeared during unrest in China, exiled leader claims, „Guardian”, 
28.07.2009, http://www.guardian.co.uk/world/2009/jul/29/uighur-leader-japan-tokyo-china 
[dostęp: 27.02.2021].
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Choć trudno oceniać wiarygodność różnych źródeł, o tym, jak bardzo na-
pięta i groźna była sytuacja w Xinjiang, najlepiej świadczą zmiany w struk-
turze budżetu regionalnego. Władze regionu w 2010 roku podwoiły nakłady 
na bezpieczeństwo publiczne w porównaniu do roku poprzedniego. Należy 
również nadmienić, że na początku 2010 roku w całym regionie nadal ograni-
czona była łączność internetowa i telefoniczna.

Władze chińskie wykazały się dużą determinacją i zdecydowaniem 
w tłumieniu zamieszek. Warto zauważyć, że kroki Chin nie spotkały się 
z jakąkolwiek negatywną reakcją poradzieckich państw Azji Centralnej czy 
Federacji Rosyjskiej. Mimo powagi sytuacji wydarzenia wewnątrz Chin 
nie odbiły się w jakikolwiek sposób na relacjach z sąsiadami. Ostatecznie, 
poza krytyką ze strony Turcji oraz organizacji broniących praw człowieka, 
wydarzenia te nie spotkały się z większym odzewem międzynarodowym. 
Można więc stwierdzić, że świadczą o faktycznej międzynarodowej akcep-
tacji polityki chińskiej w regionie. Wiele wskazuje, że Chiny nie muszą się 
obawiać o Xinjiang w kontekście potencjalnej akcji humanitarnej w obronie 
Ujgurów. 

Nie oznacza to jednak, że władze chińskie mają pełną kontrolę nad tym 
regionem. Kontrola informacji i brak pełnej wiedzy na temat dokładnego 
przebiegu wydarzeń w 2009 roku nie pozwala na ocenę konkretnych faktów. 
Skala zamieszek wskazuje jednak, że Xinjiang jest jednym z poważniejszych 
punktów zapalnych na społeczno-politycznej mapie ChRL. Reakcja chińska 
pokazuje, do czego wciąż jest zdolny reżim w Pekinie w sytuacji, gdy poczuje 
się zagrożony, i jak może w przyszłości reagować na napięcia wewnętrzne 
w państwie. Jest to również negatywny prognostyk co do możliwej liberaliza-
cji politycznej reżimu.

Podsumowanie
Analizując wydarzenia wiązane z aktywnością separatystycznej opozycji 

ujgurskiej na przestrzeni pierwszych dwóch dekad po rozpadzie ZSRR, można 
zaobserwować specyfi czną ewolucję chińskiej polityki od negacji zagrożenia 
ku jego przerysowywaniu. O ile przed 11 września 2001 roku Chiny stały nie-
zmiennie na stanowisku, że wszelkie niepokoje wewnątrz Xinjiang mają cha-
rakter incydentalny i nieskoordynowany, to po tej dacie twierdziły, że już od 
lat są ofi arą ataków tego samego żywiołu, który uderzył w Stany Zjednoczone. 
Umiejscowienie regionalnej polityki zwalczania ujgurskiej opozycji w nurcie 
międzynarodowej wojny z terroryzmem przyniosło ChRL zamierzone efekty. 
W latach 2008–2010 radykalne metody stosowane przez chiński reżim w celu 
przywrócenia stabilności w Xinjiang nie tylko nie spotkały się z reperkusjami 
międzynarodowymi, ale w ogóle przeszły relatywnie niezauważone. 
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Prowadzi to do dwóch wniosków. Po pierwsze, problem ujgurski jest 
przez władze chińskie tratowany instrumentalnie; priorytetem pozostaje bez-
względna kontrola regionu, przy czym wiele wskazuje na to, że nie bierze się 
pod uwagę kosztów społecznych. Po drugie, równie wiele wskazuje na to, że 
kwestia ujgurska jest podobnie instrumentalnie traktowana przez społeczność 
międzynarodową, nabierając znaczenia tylko o tyle, o ile może być wykorzy-
stana w sporze z ChRL do wywarcia presji wizerunkowej na Państwo Środka. 
Świadczy to o tym, że społeczność ujgurska będzie nieprzerwanie poddawana 
presji chińskich władz dążących do marginalizacji jej odrębności na tle reszty 
państwa, a na arenie międzynarodowej rezonans kwestii dotyczących losów 
społeczności ujgurskiej w Chinach  będzie funkcją relacji mocarstw z ChRL.  

Należy jednak pamiętać, że formułowane w dyskursie politycznym ujęcia 
rzeczywistości nie tylko ją opisują i wyjaśniają, ale również ją współtworzą. 
Każdy system polityczno-społeczny kształtując przestrzeń interakcji między-
ludzkiej, kreuje również możliwości rozwiązywania problemów, które się 
w niej pojawiają. W przypadku Xinjiang instrumenty strony chińskiej i po-
stawa środowiska międzynarodowego zdają się jednak nie tylko nie kreować 
rozwiązań, ale je wręcz ograniczać. Radykalizacja działań reżimu przy braku 
wymiernej reakcji międzynarodowej może prowadzić do radykalizacji rosną-
cej części ujgurskiej populacji tak w Chinach, jak i poza nimi. Nikłe historycz-
ne zainteresowanie tureckojęzyczną ludnością chińskich zachodnich kresów 
świadczy, że był i wciąż jest to problem pozbawiony kluczowego znaczenia 
dla środowiska międzynarodowego. To z kolei może zachęcać skrajne środo-
wiska ujgurskie do zwrócenia wzroku ku radykalnym ugrupowaniom między-
narodowym. Skala wystąpień antyreżimowych w Xinjiang rośnie. Bez obaw 
można więc zaryzykować stwierdzenie, że kontynuacja polityki twardej ręki, 
polegającej na interpretowaniu każdej aktywności opozycyjnej jako terrory-
stycznej czy ekstremistycznej, nie tylko nie sięgnie korzeni problemów, ale je 
jeszcze bardziej zaogni. Brak reakcji międzynarodowej może z kolei skłaniać 
do myślenia w kategoriach sytuacji bez wyjścia, w której jedynym rozwiąza-
niem jest walka zbrojna (w ten scenariusz antyreżimowi Ujgurzy już zresztą 
są wtłaczani). Władze Państwa Środka są – jak się wydaje – na ten scenariusz 
gotowe. Pozostaje pytanie, jakie będą koszty jego ewentualnej realizacji dla 
otoczenia międzynarodowego i czy może sobie ono na nie pozwolić.
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