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Wprowadzenie

Region Kaukazu i jego mieszkańcy mają w Polsce, ogólnie rzecz biorąc, dos'ć 
pozytywne konotacje. Wziąwszy pod uwagę oddalenie geograficzne i dzielą
ce nas różnice kulturowe, nasze kontakty z jego mieszkańcami były zarówno 
w przeszłości, jak i dzis stosunkowo częste i, na ogół, nacechowane wzajemną 
sympatią. Kontakty handlowe w ramach regionu czarnomorskiego istniały już 
od średniowiecza. W okresie przed zaborami zbliżało nas do siebie Imperium 
Osmańskie. Zamieszkujący w Zamos'ciu, we Lwowie, Kamieńcu Podolskim 
i innych miastach kresowych kupcy ormiańscy przez wieki grali rolę niezastą
pionego łącznika między Rzeczpospolitą a krajami położonymi na wschodzie, 
w tym w regionie Kaukazu1. Poza Ormianami w Polsce przebywali również 
Czerkiesi i inni górale kaukascy, którzy zaciągali się do wojsk Rzeczypospo
litej1 2. Po upadku zas' tej ostatniej z Kaukazem „zjednoczyło” nas w jednym 
państwie Cesarstwo Rosyjskie. Polacy, Gruzini lub Azerowie poznawali się

1 Ormianie w Polsce byli nie tylko kupcami, ale także żołnierzami (znany jest udział Ormian 
w zwycięskich bitwach pod Grunwaldem i Wiedniem) oraz tłumaczami i posłami. Ogólnie rzecz 
biorąc, wielu z nich należało do elity społecznej. Z  polskich Ormian wywodzą się tak zasłużone 
postacie dla naszej kultury i nauki, jak m.in. Ignacy Łukaszewicz, Szymon Szymonowic, Grzegorz 
Piramowicz, Teodor Axentowicz, Jan Dominik Jaśkiewicz, Karol Antoniewicz, Ignacy Nikorowicz, 
Józef Dionizy Minasowicz czy arcybiskup Józef Teodorowicz. Ze współczesnych Polaków ormiań
skiego pochodzenia do osób powszechnie znanych należą ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, 
Anna Dymna czy Robert Makłowicz. Na ich tem at napisano już sporo. Wymienić można m.in. 
następujące pozycje: J. Kowalska, Ormianie polscy, Kraków 1999; T. Marciniak, Ormianie polscy 
— wczoraj i dziś, w: Z. Sulkowski, J. Skarbek (red.), Mniejszości narodowe i religijne w Europie 
Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk X IX  i X X  wieku, Lublin 1995; G. Pełczyński, Ormianie pol
scy w X X  wieku, Warszawa 1997; T. Petrowicz, Od Czarnohory do Lublina, Lublin 2002; K. Stopka, 
Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2000; M. Zakrzewska-Dubasowa, Ormianie w daw
nej Polsce, Lublin 1982.
2 M. Plewczyński, Żołnierz jazdy obrony potocznej za panowania Zygmunta Augusta, Warszawa 
1985.
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8 Wprowadzenie

niejednokrotnie, służąc razem w armii zaborcy w garnizonach na terenie całe
go imperium3. Zatrudnieni jako żołnierze lub urzędnicy zarówno Polacy, jak 
i mieszkańcy Kaukazu wykorzystywani byli przez carat do administrowania 
podbitymi terenami, a nierzadko do tłumienia powstań tam wybuchających. 
Zdarzało się jednak, że wspólnie przeciwko temu imperium występowaliśmy, 
gdyż powstania polskie i na północnym Kaukazie toczyły się niemal w tym sa
mym czasie. Poza tym Polacy do carskiego wojska trafiali nie tylko z poboru, 
ale także w wyniku popowstaniowych branek i kar za działalność antypań
stwową4. Niektórzy z nich dostawali się do niewoli, jak np. Karol Kalinowski, 
który spędził 10 lat w niewoli czeczeńskiej5. Inni, widząc w Rosji wspólnego 
wroga, przechodzili, jak np. Mateusz Gralewski, na stronę Szamila (zob. arty
kuł P. Prześlakiewicz o Czeczenii) i razem z muzułmańskimi góralami walczyli 
o wolność6. Byli jednak też tacy Polacy, jak jezuita Tadeusz Krusiński7 lub Jan 
Potocki8, którzy udawali się na Kaukaz dobrowolnie w celach poznawczych, 
przyczyniając się do powstania odrębnej dziedziny badań zwanej kaukazologią 
lub kaukazoznawstwem9.

Wraz z powstaniem niepodległej II Rzeczypospolitej niektórzy nasi polity
cy razem z kaukaskimi działaczami niepodległościowymi snuli mało realistycz

3 W. Caban, Pobór rekruta z  Królestwa Polskiego do armii carskiej po  upadku powstania styczniowe
go, „Annales Universitatis M ariae Curie-Skłodowska”, Lublin-Polonia, Vol. 54/55, 1999/2000.
4 Według A. Chodubskiego carat w ciągu XIX wieku skierował do armii na Kaukazie ok. 1 mln 
Polaków; A. Chodubski, Polacy w nurcie przeobrażenia kulturowego Kaukazu w X IX  i na począt
ku X X  wieku, „Annales Universitatis M ariae Curie-Skłodowska”, Lublin-Polonia, Vol. 60, 2005. 
Zob. także: P. Prześlakiewicz, Przybysze z Kaukazu w Warszawie, praca niepublikowana. W Gruzji, 
Armenii i innych krajach Kaukazu wciąż mieszkają potomkowie polskich wojskowych zesłańców. 
Zob. m.in.: A. Woźniak, Z  badań nad Polonią gruzińską drugiej połowy X IX  i początku X X  wieku, 
„Etnografia Polska”, T  40, z. 1-2, s. 255-273; P. Prześlakiewicz, Pamięć polskości w południowej 
Gruzji, w: L. Mróz (red.), Etnos przebudzony, Warszawa 2004, s. 47-82.
5 Karol Kalinowski, autor pamiętników (Pamiętnik mojej żołnierki na Kaukazie i niewoli u Szamila 
od roku 1844 do 1854, Warszawa 1883).
6 M. Gralewski, autor pamiętników (idem, Kaukaz. Wspomnienia z  dwunastoletniej niewoli, Lwów 
1877). W wojskach Szamila Polacy obsługiwali artylerię, przyczyniając się podobno do sukcesów 
powstańców. Zob.: A. Furier, Czeczenia i jej mieszkańcy w oczach Polaków, „Etnografia Polska”, 
T  41: 1997, z. 1-2, s. 121-146.
7 W. T  Słabczyńscy, Słownik podróżników polskich, Warszawa 1992; B. Baranowski, Znaczenie 
relacji Tadeusza Krusińskiego dla historii Gruzji pierwszej połowy X V III wieku, „Acta Universitatis 
Lodzienzis”, 1981, nr 10.
8 Zob.: J. Fabiański, Północny Kaukaz przełomu X V III i X IX  w. w świetle relacji Jana Potockiego, 
„Etnografia Polska”, T. 15, z. 1, s. 249-283.
9 Wyróżnić tu trzeba szczególnie pionierskie prace Tadeusza Krusińskiego, które do końca 
XVIII wieku stanowiły podstawę wiedzy zachodnich Europejczyków o tym regionie świata. Zob.: 
A. Furier, Polityczne i wyznaniowe oblicza Kaukazu, <www.bkpan.poznań.pl> (12.101998). W póź
niejszym okresie także takich polskich naukowców, jak kartograf Józef Chodźko czy językoznaw
ca Leonard Zagórski.
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Wprowadzenie 9

ne plany zawiązania wspólnego sojuszu10 11. Podczas wojny światowej zdarzało 
się, że razem walczyliśmy ze wspólnym wrogiem i bynajmniej nie sprowadza
ło się to tylko do skądinąd sympatycznego Gruzina z serialu Czterej pancerni 
i pies11.

W okresie sowieckiej/radzieckiej12 kolonizacji Kaukazu i utrzymywania 
protektoratu nad tzw. Polską Ludową byliśmy, w przeciwieństwie do czasów 
Rosji carskiej, dość skutecznie rozdzieleni13. Podróże, poza kontrolowanymi

10 Idea stworzenia przymierza wszystkich nierosyjskich ludów od Bałtyku po Morze Czarne 
i Kaukaz w celu powstrzymania ekspansjonizmu sowieckiego ukształtowała się w tzw. ruchu pro
metejskim. Powstał on w Paryżu w latach 20. wśród nierosyjskich emigrantów z byłego imperium 
carów. Na tle innych ruchów nacjonalistycznych był o tyle wyjątkowy, że zamiast wykluczania po
stulował liberalne podejście do mniejszości narodowych i szeroką współpracę krajów i narodów. 
Współgrał on z koncepcjami federacyjnymi Józefa Piłsudskiego. Organizatorzy ruchu wydawali 
m.in. pismo „Wschód” i „Prométhée” oraz organizowali wykłady lub festiwale kultury „zniewo
lonych ludów”. To pod wpływem tego ruchu ukształtowały się poglądy Jerzego Giedroycia. Po
11 wojnie światowej ruch prometejski zamarł, gdyż jego idee wydawały się w okresie zimnej wojny 
zbyt donkiszotowskie, wraz z jej końcem pomysł utworzenia sojuszu takich państw, jak Polska, 
Ukraina i Gruzja ponownie jednak powrócił. Widoczny jest także w próbach takich przedsięwzięć 
gospodarczych, jak kaspijsko-czarnomorsko-bałtyckie stowarzyszenie energetyczne. Podobnie 
jak przed wojną nie ma charakteru zaczepnego, lecz jest odpowiedzią na rosyjski neoimperia- 
lizm; M. Kornat, Ruch prometejski — ważne doświadczenie polityki zagranicznej I I  Rzeczypospolitej, 
„Nowa Europa Wschodnia”, nr 2 (II) 2008, s. 76-86; Ch. King, Dzieje Morza Czarnego, Warszawa 
2006, s. 241-244.
11 Po podboju przez bolszewików w 1921 roku Demokratycznej Republiki Gruzji, oficerom gruziń
skim przebywającym na uchodźstwie w Stambule zaproponowano w imieniu Józefa Piłsudskiego 
służbę kontraktową w wojsku polskim. Przyjęło ją ok. 100 oficerów narodowości gruzińskiej. 
Wzięli oni udział w kampanii wrześniowej zarówno w walkach z Niemcami, jak i Sowietami. 
Niektórzy zginęli w Katyniu, inni kontynuowali walkę w szeregach Armii Krajowej, a jeszcze inni 
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. W 2008 roku w Studium Filmowym Kalejdoskop po
wstał o nich film w reżyserii Jerzego Lubacha i wg scenariusza Dawida Kolbai pt. W  rogatywce 
i tygrysiej skórze.
12 Obie synonimiczne formy przymiotnika sowietski po 1989 roku uznane zostały za poprawne. 
Z  tego też względu poszczególnym autorom tej książki pozostawiono swobodę wyboru formy. 
Wyjaśnić jednak należy, że specyficzne znaczenie nadane przez bolszewików określeniu sowiet/ 
sowietski odnoszące się do tzw. sowietów (rad robotniczych), sprawiło, że w większości języków 
świata nie tłumaczy się go, lecz stosuje zapożyczenia (np. fr. soviétique, ang. soviet, cz. sovëtsky 
itd.). Podobnie było w II RP i po wojnie do roku 1947. W PRL ze względu na negatywne kono
tacje związane z tym słowem zadekretowano propozycję przedwojennego sowietologa Wiktora 
Sukiennickiego, który sugerował odejście od rusycyzmu „sowiecki” i zastąpienie go archaizmem 
„radziecki” odnoszącym się pierwotnie do rady miejskiej. Od tego momentu do końca tzw. Polski 
Ludowej określenie „sowiecki” było zakazane. Tłumaczenia (kalki) stosowano także w językach 
na terytorium ZSRR (np. ukr. radianskyj).
13 Z  tego okresu zasadniczo brak już bezpośrednich polskich relacji o Kaukazie. Ostatnią z nich, 
z lat 20., jest niepublikowany Pamiętnik Zagończyka autorstwa I. Pietrucina-Pietraszewskiego 
(zob. A. Furier, Czeczenia..., op. cit., s. 137). Inną wartościową pozycją opisującą sowiecki Kaukaz 
są wspomnienia z podróży w latach 30. kpt. Mieczysława B. Lepeckiego pt. Sowiecki Kaukaz. 
Podróż do Gruzji, Armenji i Azerbejdżanu, Warszawa 1935.
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10 Wprowadzenie

wyjazdami służbowymi dygnitarzy i orbisowskimi wycieczkami do niektórych 
wybranych miejsc na Kaukazie, były w zasadzie niemożliwe. Mimo narzuco
nej separacji obopólne zainteresowanie i sympatia w niektórych środowiskach 
przetrwała. Z chwilą zas odzyskania suwerenności fascynacje Polaków tym re
gionem zostały ponownie ożywione, a wzajemne stosunki, na różnych szcze
blach i w rozmaitych środowiskach, zaczęły rozwijać się z nową siłą. Szczególnie 
wojna w Czeczenii wywołała w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku falę sym
patii do kaukaskiego ludu, który w oczach niektórych Polaków niczym biblijny 
Dawid podjął dzielną walkę z Goliatem. Dzięki temu powstały w Polsce takie 
inicjatywy, jak Komitet „Polska-Czeczenia”, Akademickie Stowarzyszenie na 
Rzecz Wolnej Czeczenii i Przedstawicielstwo Czeczeńskiej Republiki Iczke- 
rii. Wydarzenia polityczne w tamtym regionie, jak wojna ormiańsko-azerska
0 Karabach, wojna Czeczenów z Federacją Rosyjską, wojna domowa w Gruzji
1 ostatnia, z sierpnia 2008 roku, interwencja rosyjska w Abchazji i Osetii Połu
dniowej były w naszych mediach szeroko komentowane. Budziły szeroki odzew 
społeczny, wyzwalały chęć pomocy uchodźcom i poszkodowanym społeczno
ściom kaukaskim. Polska Akcja Humanitarna od lutego 2000 roku organizo
wała konwoje z pomocą dla Czeczenii, a dzięki jej stałym misjom w Czecze
nii i Inguszetii dostarczano ludnosci miejscowej wodę, organizowano wywóz 
smieci, zakładano przedszkola i budowano toalety. Podobnie szeroki wachlarz 
pomocy humanitarnej z Polski zorganizowano w sierpniu 2008 roku dla Gruzji. 
Polska Akcja Humanitarna i Wspólnota Polska zorganizowały zbiórkę pienię
dzy, Czerwony Krzyż i Caritas Polska wysyłkę medykamentów i urządzeń do 
oczyszczania wody. Te inicjatywy są nadal kontynuowane, a fascynacje regio
nem Kaukazu będą się zapewne w naszym społeczeństwie utrzymywać i w przy- 
szłosci. Dzieje się tak nie tylko ze względu na dużą atrakcyjnosć tego regionu 
pod względem walorów turystycznych, niezwykłą gościnność jego mieszkańców, 
urozmaiconą kuchnię oraz znakomite wino, ale i z uwagi na interes polityczny 
motywowany tym, że niestety rządzący Rosją nie porzucili zarówno wobec nas, 
jak i tym bardziej Kaukazu swoich planów imperialnych. Wreszcie głównym 
powodem, który m.in. przyczynił się do napisania tej książki, jest, począwszy od 
lat 90., migracja Ormian do Polski, a po 2000 roku Czeczenów, w skromniejszej 
liczbie zaś także przedstawicieli Gruzinów14, Azerów czy Inguszów. Imigranci 
ci, jak mogliśmy stwierdzić, natrafiają w Polsce niekiedy na spore problemy 
adaptacyjne. Zrozumienie ich kultury, dylematów tożsamościowych, przed ja
kimi stają, jest obecnie zatem naszym zdaniem konieczne, nie tylko ze wzglę
dów czysto poznawczych, ale i praktycznych.

14 W okresie 1990-2008 Gruzini tylko sporadycznie przyjeżdżali do Polski. Dopiero w 2009 roku, 
gdy książka była już w redakcji, doszło do znacznego napływu imigrantów z Gruzji (ok. 6 tys.), 
którzy zaczęli ubiegać się o status uchodźcy w Polsce.
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Wprowadzenie 11

Niezwykle ważną sprawą jest więc przybliżenie Polakom w miarę rzetelnej 
wiedzy na temat społeczeństw kaukaskich, genezy tamtejszych konfliktów i pro
blemów z identyfikacją narodową. Tym bardziej że pomimo wspomnianych za
interesowań, informacji w mediach, ukazujących się publikacji kaukazologicz- 
nych, wiedza ogółu Polaków na temat Kaukazu i jego problemów, poza wąskim 
stosunkowo środowiskiem osób nim bliżej zainteresowanych, jest nadal płytka 
i pełna stereotypowych uproszczeń15. Cały ten obszar pozostaje dla większości 
Polaków nadal nieznany. Tamtejsza geografia, historia, mapa etniczna i podzia
ły polityczne wydają się zbyt skomplikowane i niezrozumiałe. Ponadto każdego 
roku pojawiają się nowe tematy związane z Kaukazem, wydarzenia, zawiłosci 
i kwestie wymagające opisu, rozwikłania i wyjaśnienia. Celem tej pracy jest więc 
zarówno popularyzacja niektórych współczesnych problemów występujących 
w regionie Kaukazu, jak i dostarczenie wiedzy, która może być pośrednio uży
teczna przy opracowaniu programów integracji imigrantów z tego regionu.

Metody i charakter prowadzonych badań

Mając na uwadze powyższy cel, przed kilkoma laty w Instytucie Etnologii i An
tropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowaliśmy wraz 
ze studentami tej jednostki badania ogólnie zatytułowane „Dwa światy — kau
kaski i polski. Wzajemne się ich przenikanie i wykluczanie”. Prowadzone były 
one w ramach stałej, specjalnej grupy ćwiczeniowej zwanej laboratorium etno
graficznym. Kierujący grupą Patrycja Prześlakiewicz16 i Maciej Ząbek17, zawodo
wo związani z problematyką migracyjną i uchodźczą, rozpoczęli badania przede 
wszystkim od bliższego poznania przebywających w Polsce przedstawicieli Cze
czenów, Ormian i Gruzinów. Następnie zorganizowano wspólny wyjazd badaw

15 Najobszerniejsza literatura na tem at Kaukazu powstała w języku rosyjskim. Polskie i angloję
zyczne publikacje są w porównaniu z nią jeszcze bardzo skromne. Poza tym nawet i one bardzo 
często postrzegają sprawy kaukaskie przez pryzmat dzieł autorów rosyjskojęzycznych, nie zawsze, 
jak wiadomo, obiektywnych. Niestety są one dla wielu zagranicznych kaukazologów nieraz pod
stawowym źródłem wiedzy o Kaukazie.
16 Patrycja Prześlakiewicz, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, za
trudniona w Urzędzie ds. Cudzoziemców. Prowadziła badania terenowe wśród Polonii gruzińskiej 
i nad zagadnieniami tożsamościowymi wśród Kistów w Dolinie Pankisi. Wcześniej przebywała 
także z misją Polskiej Akcji Humanitarnej w Czeczenii. Autorka wielu artykułów naukowych i po
pularnonaukowych dotyczących tematyki kaukaskiej, m.in. Pamięć polskości w południowej Gruzji, 
w: L. Mróz (red.), Etnos przebudzony, Warszawa 2004.
17 Maciej Ząbek, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, specjalizujący 
się obecnie w antropologicznych studiach nad uchodźcami. Prowadził badania terenowe wśród 
uchodźców w Polsce, w Sudanie, Kenii, Turcji oraz w Gruzji i Armenii. Ostatnio wydana pra
ca wspólnie z S. Łodzińskim: Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, Warszawa 
2008.
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12 Wprowadzenie

czy do Gruzji i Armenii, po którym w kolejnych latach niektórzy z członków tej 
grupy i autorzy niniejszej książki samodzielnie już kontynuowali studia tereno
we w krajach Kaukazu. Z czasem zainteresowania większości członków grupy 
tym regionem ewoluowały głównie w kierunku badań nad tożsamością etnicz
ną i narodową tamtejszych społeczeństw. Wynika stąd także układ tej książki, 
w której część pierwsza poświęcona jest przede wszystkim genezie kaukaskich 
wojen i konfliktów jako głównego czynnika wyzwalającego migrację. Następnie 
skupiamy się na najważniejszych naszym zdaniem dylematach tożsamościowych 
narodów kaukaskich, który to zresztą temat przewija się we wszystkich rozdzia
łach tej książki. I wreszcie część trzecią poświęcamy kwestiom związanym z po
bytem w Polsce imigrantów z Kaukazu i ich relacjom z Polakami.

Podstawą źródłową niniejszej pracy były, jak już wspomniałem, przede 
wszystkim badania terenowe, a dotychczasowe opracowania kaukazologiczne 
i inne źródła zastane tylko ich niezbędnym uzupełnieniem. Badania typu etno
graficznego prowadzone były w latach 2003-2005 przez jej autorów najpierw 
wśród imigrantów i uchodźców z krajów kaukaskich przebywających w Polsce. 
Głównie w miejscach, gdzie można było ich najłatwiej spotkać i byli najbardziej 
dostępni, czyli w ośrodkach dla uchodźców w Białymstoku, Dębaku, Łom
ży, Czerwonym Borze, w Warszawie, Wołominie i Musznej oraz na bazarach 
w Warszawie, w tym przede wszystkim na Stadionie Dziesięciolecia oraz w Bia
łymstoku i Giżycku. Dobrym miejscem poznania przyszłych rozmówców były też 
czeczeńskie lub gruzińskie imprezy kulturalne organizowane w Polsce. W nie
których przypadkach docierano do rozmówców drogą tzw. „łańcuszka” poprzez 
prywatne znajomości zawarte już wcześniej przez niektórych członków grupy. 
W jednym przypadku dzięki pracy w charakterze wolontariusza w organizacji 
humanitarnej.

Następnie zaś, w trakcie wyjazdów do Gruzji i Armenii, większość rozmów 
przeprowadzono także wśród przymusowych przesiedleńców lub innych ofiar 
konfliktów z Karabachu, Czeczenii i Abchazji oraz z wybranymi przedstawicie
lami inteligencji tych narodów, przeważnie z młodego pokolenia, rówieśników 
badaczy. Służyły one głównie szerszej weryfikacji tego, czego dowiedziano się 
od ich przedstawicieli w Polsce, i przekonaniu się na własne oczy, skąd uciekli 
znajomi poznani w Polsce.

Rozmowy prowadzono na ogół w języku rosyjskim, tylko niektóre (z rozmów
cami długo przebywającymi w Polsce) odbyły się po polsku, a kilka w Armenii 
po angielsku. Zasadniczo nie było problemów w komunikacji z rozmówcami, 
co nie znaczy, że niekiedy nie natrafiano na drobne przeszkody w prowadze
niu badań. W Armenii czy Gruzji zdarzały się czasem trudności w znalezieniu 
odpowiednich rozmówców. Na targowiskach w Polsce problemem było często 
zdobycie zaufania zwłaszcza tych kupców, którzy przebywali tam nielegalnie lub 
handlowali towarem podlegającym akcyzie. Ważną sprawą było pierwsze wra
żenie, jakie początkujący badacze zrobili na potencjalnym rozmówcy — choćby
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Wprowadzenie 13

poprzez wykazanie dużego zainteresowania np. tematyką ormiańską i znajomo
ścią realiów życia Ormian w Polsce. Z czasem wyczuwano, kiedy i z kim można 
było porozmawiać, i umawiano się na dłuższe rozmowy już poza targowiskiem, 
stanowiącym dla większości badanych podstawowe miejsce pracy. Przeważnie 
umawiano się wówczas w mieszkaniu rozmówcy bądź kawiarni. Podobnie było 
też w Gruzji i Armenii, gdzie do rozmów dochodziło zazwyczaj w mieszkaniach 
prywatnych, hotelach, kawiarniach lub salach uniwersyteckich.

Zdobycie zaufania stanowiło również największy problem w przypadku badań 
uchodźców przebywających w ośrodkach i oczekujących na decyzję w sprawie 
przyznania statusu uchodźcy. (Najtrudniej było rozmawiać z kobietami z Czecze
nii, które najczęściej odsyłały badaczy do swoich mężów). Zdobywano je powoli, 
wielokrotnie spotykając się z tymi sami rozmówcami. Studenci niekiedy noco
wali w ośrodkach, dzięki czemu mogli wykorzystać w szerszym zakresie możli
wość obserwacji badanych w bardziej naturalnych sytuacjach niż sytuacja samego 
wywiadu. Jeśli chodzi o techniki badawcze, tylko pierwsze grupowe badania na 
terenie Białegostoku przeprowadzono za pomocą wywiadu ustrukturalizowane- 
go. Później zawsze stosowano już tylko technikę swobodnej rozmowy, dyskusji 
grupowej bądź obserwacji18. Starano się w ten sposób uniknąć powtarzania przez 
rozmówców banalnych informacji, autostereotypów i wymyślania na poczekaniu 
odpowiedzi niezgodnych z ich rzeczywistymi przekonaniami, próbując wyzwolić 
z nich głębsze zwierzenia. Poza tym, w miarę możliwości, niektórzy uczestnicy 
grupy wykorzystywali też fotografię jako swego rodzaju medium uzupełniające, 
pozwalające zobrazować zjawiska nie zawsze dające się opisać jednym prostym 
zdaniem. Generalnie większość rozmówców godziła się na rozmowę, ciesząc się 
nawet, że znajduje się ktoś z Polaków, kto interesuje się ich krajem.

Dodać trzeba, że z chwilą rozpoczęcia prac nad książką zaprosiliśmy do udzia
łu w nich także innych badaczy spoza dotychczasowej grupy laboratoryjnej19. 
Do autorów tych należą: Mateusz Laszczkowski20 i Jarosław Marczuk21, a spoza

18 Każdy z członków grupy przeprowadził rozmowy z około pięćdziesięcioma rozmówcami. 
Wszystkie wywiady, rozmowy i opisy z obserwacji zostały przez uczestników badań przepisane 
i znajdują się w archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.
19 W skład wspomnianej grupy laboratoryjnej wchodzili następujący autorzy zawartych w tym zbio
rze tekstów: Karolina Rzemieniuk [KRz.], Iwona Kaliszewska [1I.K], Izabela Komoszyńska [2I.K], 
Marianna Szymańczak [M.Sz.], Karolina Komotajtys [K.K.], Karolina Wądołowska [K.W.], Diana 
Zadura [D.Z.] i Aleksander Zarzycki [A.Z.]. Wszystkie cytowane fragmenty wypowiedzi kończą się na
wiasem kwadratowym, w którym znajdują się inicjały osoby przeprowadzającej wywiad i jego numer.
20 Mateusz Laszczkowski, absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Autor 
pracy magisterskiej pt. Tałysze i Azerbejdżańcy: konstrukcje i rekonstrukcje narodu, etniczności 
i religijności napisanej pod kierunkiem prof. Lecha Mroza. Praca oparta została w całości na ba
daniach terenowych prowadzonych przez niego w Azerbejdżanie.
21 Jarosław Marczuk, absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Prowadził bada
nie terenowe w Abchazji i Inguszetii. Napisał pod kierunkiem prof. Lecha Mroza pracę magister
ską pt. „Rozbitkowie” — rozmowy islamskiej wspólnoty wirtualnej o polityce, luty 2009.
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14 Wprowadzenie

grona etnologów także: Jerzy Rohoziński22, Maciej Falkowski23 i Magdalena Ra- 
pińczuk24. Badania tych osób ze względu na udział w nieco innych projektach ba
dawczych różniły się od poprzednich, ale łączyło je zainteresowanie kontekstem 
kulturowym i przede wszystkim własne doświadczenia z tzw. terenu, dokonanie 
własnych obserwacji w krajach Kaukazu25. Należy tu podkreślić, że wszyscy auto
rzy tej książki, w przeciwieństwie do starszego pokolenia kaukazologów26, mieli 
to szczęscie, że od początku swoich zainteresowań regionem mogli swobodnie 
wyjeżdżać do krajów Kaukazu i prowadzić tam badania terenowe.

Ze względu na zbiorowy charakter publikacji, jak zwykle w tego typu pracach 
trudno było do końca uniknąć pewnej niejednolitosci poszczególnych rozdzia
łów zarówno w kwestii stylu, jak i zawartych w nich treści. Poszczególni autorzy 
mieli własne preferencje w tym względzie i czasami różne poglądy na te same 
sprawy, w których nie ma jednoznacznych rozstrzygnięć. Nie można też było 
uniknąć niektórych powtórzeń mających charakter przeglądowy, gdyż dany au
tor, podejmując temat z nieco innego punktu widzenia, musiał nawiązać do tych 
samych wydarzeń, które na sąsiednich stronach poruszyła już jego koleżanka lub 
kolega. Postanowiliśmy szanować indywidualne podejście autorów, dając jedno

22 Jerzy Rohoziński, absolwent Wydziału Historii i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych oraz Studium doktoranckiego przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Autor opartej m.in. na badaniach terenowych w Azerbejdżanie ob
szernej monografii pt. Święci, biczownicy i czerwoni chanowie. Przemiany religijności muzułmań
skiej w radzieckim i poradzieckim Azerbejdżanie, Wrocław 2005.
23 Maciej Falkowski, absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Studium Europy 
Wschodniej UW. Ekspert od Kaukazu i Azji Centralnej zatrudniony w Ośrodku Studiów 
Wschodnich. Autor wielu publikacji zamieszczanych zarówno w prasie, jak Internecie.
24 M agdalena Rapińczuk, absolwentka Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej Wydziału 
Orientalistycznego UW. Autorka pracy magisterskiej pt. Jesień 1992 roku w Rejonie Prigorodnym. 
Przyczyny i skutki pierwszego konfliktu zbrojnego w Federacji Rosyjskiej, napisanej pod kie
runkiem dra Dawida Kolbai. Praca ta oparta została w dużym stopniu na obserwacjach autor
ki podczas 3-letniej pracy w organizacjach humanitarnych zajmujących się udzielaniem pomocy 
uchodźcom w Inguszetii oraz wdrażaniem projektów rozwojowych w Czeczenii.
25 Jerzy Rohoziński i Mateusz Laszczkowski prowadzili długie stacjonarne badania 
w Azerbejdżanie, Magdalena Rapińczuk w Inguszetii, Jarosław Marczuk w Abchazji, a Karolina 
Rzemieniuk i Iwona Kaliszewska w Dagestanie.
26 Do grona najbardziej znanych i zasłużonych kaukazologów czy kaukazoznawców spośród 
polskich historyków, etnologów i językoznawców w okresie powojennym zaliczyć trzeba przede 
wszystkim: Bohdana Baranowskiego, Andrzeja Chodubskiego, Jana Reychmana, Bohdana 
Strumińskiego, Andrzeja Pisowicza, Tadeusza Świętochowskiego, Andrzeja Woźniaka i Mirosławę 
Zakrzewską-Dubasową. Obecnie kaukazologia polska może poszczycić się wieloma nowymi na
zwiskami. Nie licząc wielu bardzo dobrych dziennikarzy piszących o Kaukazie i autorów niniej
szej książki, wymienić trzeba koniecznie takich badaczy, jak: Piotr Borawski, Tymon Chmielecki, 
Jacek Cichocki, Andrzej Furier, Tomasz Marciniak, Wojciech Majerski, czy Krzysztof Stopka. 
Najważniejsze prace wymienionych tu badaczy zamieszczamy w ramach wspólnej bibliografii na 
końcu książki.
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Wprowadzenie 15

cześnie czytelnikowi możliwość zapoznania się z pewnymi różnicami w polskich 
postawach wobec Kaukazu.

W ten sposób powstała niniejsza książka mająca poniekąd charakter mono
grafii regionalnej, poruszająca większość problemów z zakresu migracji, tzw. 
konfliktów etnicznych i kształtowania się tożsamości narodowych wśród ludów 
Kaukazu. Natomiast inne zagadnienia z zakresu etnografii czy historii zostały 
potraktowane skrótowo. Czytelnik może bowiem znaleźć na ten temat warto
ściowe opracowania w języku polskim, a tym bardziej rosyjskim. Chcieliśmy, aby 
z jednej strony książka ta zwróciła uwagę na problemy i zjawiska dotąd nieporu- 
szane, o których pisano w sposób powierzchowny, a z drugiej dała czytelnikom 
bliżej jeszcze niezorientowanym w tematyce kaukazologicznej podstawową wie
dzę na temat historii i kultury tego regionu.

Ostateczny kształt całości książki jest także rezultatem pracy ze studentami 
wspomnianej wyżej Patrycji Prześlakiewicz, która w naszym gronie była najbar
dziej doświadczonym kaukazologiem. Natomiast na etapie finalnych prac re
dakcyjnych i ostatecznej konstrukcji poszczególnych rozdziałów pozycja ta za
wdzięcza najwięcej Iwonie Kaliszewskiej. Obu Paniom w tym miejscu za wysiłek 
włożony w publikację książki serdecznie dziękuję.

Maciej Ząbek
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Maciej Ząbek

Wstęp.
Problemy tożsamościowe regionu Kaukazu

Między Europą i Azją.
Granice regionu i jego cechy charakterystyczne

Zgodnie z dość powszechną konwencją przyjętą w geografii wielu regionom na 
świecie nadaje się nazwy od dominujących na ich terenie łańcuchów górskich. 
Tak jest właśnie w omawianym przypadku. Obszary położone wokół dwóch pasm 
górskich Wysokiego i Małego Kaukazu noszą również tę nazwę.

Wschodnie i zachodnie granice tego regionu są jednoznacznie wyznaczone 
przez Morze Kaspijskie i Czarne wraz z Azowskim. Kaukaz jest więc rodzajem 
lądowego pomostu między północnymi obszarami Eurazji a Bliskiego Wscho
du, inaczej mówiąc między ziemiami należącymi do Rosji a terytoriami Turcji 
i Iranu. Gorzej jest w przypadku jego granic północnych i południowych, które 
nie mają już tak obiektywnych wyznaczników geograficznych.

W przypadku granicy północnej możliwe są co najmniej dwa warianty. 
W pierwszym (wariant A na mapie) północną granicę Kaukazu prowadzi się od 
Cieśniny Kerczeńskiej, wzdłuż Morza Azowskiego, do ujścia rzeki Don, dalej 
w górę tej rzeki do Jezior Sostyńskich i miejsca, w którym uchodzi do nich rzeka 
Manycz Zachodni, następnie zaś Niziną Manyczy do środkowego biegu rzeki 
Kumy, i dalej w kierunku wschodnim aż do Morza Kaspijskiego. W drugim wa
riancie (B na mapie) północna granica Kaukazu zaczyna się również od Cie
śniny Kerczeńskiej, zmierzając jednak od razu na południowy wschód wzdłuż 
rzeki Kubań i północnych podnóży Kaukazu oraz rzeki Terek aż do jej ujścia 
do Morza Kaspijskiego. Ten wariant granicy regionu ma charakter bardziej et- 
niczny/kulturowy, włączając w jego skład przede wszystkim nierosyjskie etnosy 
zamieszkujące północne podnóża gór Wielkiego Kaukazu, a wykluczając tereny 
położone dalej na północ, zamieszkałe już przeważnie tylko przez Kozaków, 
których zalicza się zwykle do etnosu rosyjskiego.
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18 Maciej Ząbek

Za południowe granice regionu przyjmowano najczęściej południową grani
cę Cesarstwa Rosyjskiego, potem Związku Sowieckiego, a obecnie południowe 
granice niepodległej Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu (G na mapie). Przyjęcie 
tego rozwiązania ma oczywiście tę słabość, że współczesne granice polityczne 
dzielą dość sztucznie tereny etnicznego Azerbejdżanu, którego przynajmniej 
połowa znajduje się po stronie irańskiej, a historycznie rzecz biorąc także i Ar
menii, której zachodnia część znajduje się w Turcji, w tzw. Wschodniej Anatolii. 
Podobnie jest zresztą z nadmorskimi terenami wokół Trabzonu zamieszkałymi 
przez pokrewnych Gruzinom Lazów (tzw. Lazastanu). Jednak odmienne wa
rianty granicy regionu, np. wzdłuż gór Małego Kaukazu (E lub F na mapie), 
wykluczające z regionu i tym samym z rodziny kaukaskiej naród ormiański i/lub 
azerski, choć mające swoich zwolenników u niektórych przedstawicieli innych 
narodowości kaukaskich, są z etnograficznego punktu widzenia raczej nie do 
przyjęcia.

Region Kaukazu dzielimy zwykle na podregiony Północny i Południowy znaj
dujące się po obu stronach pasma gór Wielkiego Kaukazu. Przy okazji należy 
zwrócić uwagę, że w świadomości przeciętnego Europejczyka, w tym i Polaka, 
Kaukaz kojarzy się przeważnie z Gruzją, a Kaukaz Północny w jego wyobraźni 
czasami w ogóle nie istnieje27. Tymczasem podkreślić trzeba, że z kulturowego, 
językowego i historycznego punktu widzenia obie części Kaukazu stanowią co 
prawda niezwykle zróżnicowaną, ale mimo wszystko pewną całość wyraźnie od
różniającą się od terenów sąsiednich, w stosunku do których nazwanie go „re
gionem” jest, z perspektywy etnograficznej, jak najbardziej uzasadnione.

Kaukaz dla Europejczyków to jednak nie tylko określone miejsce na mapie 
między Europą a Azją, ale jeszcze jeden symbol obszaru peryferyjnego. Świata 
nieznanego, tyleż fascynującego, co groźnego, gdzie islam, wschodnie chrześci
jaństwo, co najmniej 4 rodziny językowe i ponad 60 grup etnicznych mają swoich 
reprezentantów na obszarze tylko nieco większym (ok. 440 tys. km2) od Polski. 
Świata tworzącego niezwykłą w swym zróżnicowaniu, jak ją nazwał Wojciech 
Górecki, „planetę Kaukaz”28. W dodatku przez blisko 80 lat przebywającego 
w „komunistycznej zamrażarce”, odciętego od zmieniającego się otoczenia. Re
gion, który trudno jednoznacznie zaklasyfikować do któregoś ze wspomnianych 
kontynentów i związanych z nimi kręgów kulturowych czy cywilizacji. Geogra
fowie z różnych szkół do dziś nie są zgodni, do jakiego kontynentu włączyć ten 
region lub w jaki sposób podzielić go na Europę i Azję (zob. mapa nr 1)29.

27 Przykładem może być praca zbiorowa pod red. K. Iwańczuka i T. Kapuśniaka pt. Region 
Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2008. Pomimo tytułu jej tematyka ogranicza się 
tylko do państw Kaukazu Południowego.
28 W. Górecki, Planeta Kaukaz, Warszawa-Poznań 1996.
29 Podział Eurazji największe problemy sprawia właśnie w rejonie Kaukazu. Większość geografów 
europejskich wyklucza w całości region Kaukazu z Europy, wskazując na jego przynależność do
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Mapa 1. Granice Europy i Azji w regionie Kaukazu

Sami mieszkańcy Kaukazu skłonni są uważać się raczej za Europejczyków 
niż Azjatów. Co prawda najbardziej na tym zależy jakby Gruzinom, ale repre
zentanci innych narodowoSci kaukaskich chętnie przyznają im rację. Na ich

Azji (pogląd oficjalnie prezentowany przez Międzynarodową Unię Geograficzną, wariant A  na 
mapie). Są jednak stanowiska doń przeciwne, w całości włączające Kaukaz do Europy, wyklu
czające zaS z Azji (wariant G na mapie). Przy czym pamiętać należy, że północne i południowe 
granice regionu też są sporne (np. wariant B na mapie, obecny w niektórych polskich atlasach 
szkolnych). Część geografów z kolei, opierając się wyłącznie na fizycznych wyróżnikach, dzieli re
gion wzdłuż szczytów Wielkiego Kaukazu od Półwyspu Apszerońskiego do Cieśniny Kerczeńskiej 
(wariant D na mapie, przyjmowany często w krajach anglosaskich). Inne warianty podziału to: 
wzdłuż południowych podnóży Kaukazu (wariant C na mapie); obniżenia tektonicznego między 
Wielkim i Małym Kaukazem, czyli przez środek Gruzji i Azerbejdżanu wzdłuż rzek Rioni i Kura 
(wariant E  na mapie); oraz grzbietu Małego Kaukazu i rzek Araks i Kura (wariant F na mapie).
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poczucie europejskości składa się po pierwsze postrzeganie siebie samych 
jako tzw. „kaukazoidów”, czyli ludzi należących do białej odmiany człowieka. 
W europejskiej mito-historii jej kolebkę umiejscawia się często właśnie na 
Kaukazie. Po drugie antyczne i bizantyjskie symbole przynależności do świata 
śródziemnomorskiego, z którym Kaukaz łączyło zawsze Morze Czarne i jego 
greckie kolonie. Południowoeuropejska kultura wina, zamiłowanie do uczto
wania i rozmyte poczucie czasu. Morze, którego zlewisko, sięgające od Alp po 
Ural, od wieków było środkowo i wschodnioeuropejską przestrzenią kontak
tów, stałego przepływu ludzi, dóbr i idei, tworząc zdaniem niektórych autorów 
region Morza Czarnego, którego Kaukaz jest tylko jedną z jego części30. Po 
trzecie i dzisiaj najważniejsze bycie Europejczykiem wyznacza pewien sposób 
myślenia i wartościowania inspirowany chrześcijaństwem i filozofią oświecenia, 
którego inteligencji kaukaskiej, dzięki pośrednictwu rosyjskiemu, bez względu 
na przynależność religijną odmówić nie można. Islam oraz tureckie i perskie 
dziedzictwo kulturowe mają tu wprawdzie równie ogromny wpływ, ale nawet 
i niektórzy spośród muzułmanów kaukaskich skłonni są raczej identyfikować 
się z Europą niż Azją. Zawsze też można zadać pytanie, czy dziś z powodu 
znacznej liczby muzułmanów można wykluczać ten region z Europy, gdy rdzen
ni Europejczycy wyznający islam są już jej stałym już elementem, a Turcja stara 
się o przyjęcie w jej struktury?

Z perspektywy jednak wielu Europejczyków, którzy „prawdziwą Europę” 
w swej wyobraźni ograniczają często wyłącznie do granic Cesarstwa Zachod
niego lub dawnego dziedzictwa Karolingów, wykluczając z niej nawet Euro
pę Środkową, Kaukaz może być co najwyżej tylko „dziką Europą”, podobnie 
jak Bałkany, które tak bardzo przypomina, i całe bliskie mu otoczenie Morza 
Czarnego31. Odwiecznym pograniczem, miejscem stykania się odmiennych 
stref cywilizacyjnych, w gruncie rzeczy peryferią, jak pisze Bozidar Jezernik,

30 Pojęcie „regionu” w geografii jest równie niejednoznaczne i trudne do zdefiniowania, jak po
jęcie „kultury” czy „rasy” w antropologii. Niemniej za region przyjęto najczęściej uważać obszar 
względnie jednorodny, odróżniający się od terenów sąsiednich cechami naturalnymi (fizyczno- 
geograficznymi) bądź nabytymi. Do tych ostatnich należą wspólne wyróżniające go od regionów 
sąsiednich cechy kulturowe bądź te same centra czy powiązania historyczne, gospodarcze lub 
administracyjne. W  przypadku regionu Kaukazu mamy do czynienia z obszarem względnie od
różniającym się od sąsiadujących w zakresie zarówno pewnych cech związanych z położeniem 
geograficznym, jak i głębszych cech kulturowych (niesprowadzających się jednak do wspólnoty 
języka, religii czy przynależności politycznej). Wyróżnienie zaś regionu Morza Czarnego bazuje 
raczej na funkcjonującej sieci powiązań w jego obrębie, odróżniających go od innych ze względu 
na trwałe zależności pomiędzy ludźmi i wspólnotami doń należącymi, a nie bliskość fizyczną czy 
kulturową; zob.: Ch. King, Dzieje Morza Czarnego, Warszawa 2006, s. 19.
31 Historyk gruziński Nino Czikowani uważa, że można mówić o baikańsko-kaukaskim typie kultu
ry śródziemnomorskiej. Za W. Góreckim, Przedmurze, „Nowa Europa Wschodnia”, 2008, nr 2 (II), 
s. 121-136.
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obszarem umiejscowionego chaosu, bałkanizacji, prymitywnych sporów i rów
nie prymitywnych sposobów ich rozstrzygania32.

Postrzeganie Kaukazu jako peryferii z perspektywy Brukseli i Waszyngtonu, 
tak samo zresztą, jak Moskwy, Stambułu czy Teheranu, jest uwarunkowane oczy
wiście jego słabością polityczną i gospodarczą. Uzależnieniem od tych centrów, 
położonych w dodatku w znacznym od niego oddaleniu, i ścieraniem się w tym 
regionie ich wpływów, co jest jedną z bardziej charakterystycznych cech obszarów 
peryferyjnych. Poza tym górski charakter regionu, mimo że zawiera on w sobie 
także rozlegle równiny i niziny, ukształtował szczególny typ kultury z symbolicz
ną postacią stereotypowego dżygita, wojownika, pasterza, czasem kupca, zawsze 
indywidualisty kochającego dzieci i rodzinę. To właśnie środowisko górskie nada
je mu charakterystyczne piętno. Sprzyja zachowywaniu kulturowych archaizmów, 
ekonomicznej, politycznej i kulturowej izolacji, kształtując społeczności kaukaskie 
uznawane często, jak inne etnosy góralskie, za szczególnie konserwatywne i odpor
ne na procesy akulturacyjne ze strony silniejszych i lepiej wyposażonych systemów 
kulturowych.

Kaukaz, jak wiele innych górskich obszarów świata, musiał być przed wieka
mi także swoistym refugium chroniącym w swych ustronnych dolinach i na trud
no dostępnych płaskowyżach kolejne fale migracji ludów z Wielkiego Stepu. 
Tylko w ten sposób można wytłumaczyć tę szczególną różnorodność zbiorowisk 
ludzkich skupionych zwłaszcza u jego północnego podnóża. Góry z jednej stro
ny sprzyjały tendencjom izolacjonistycznym, prowadząc do miniaturyzacji syste
mów społeczno-gospodarczych. Konserwowały też szereg dawnych wzorów kul
turowych, podziałów rodowych, wierzeń i języków tych wszystkich „plemion”, 
które szukały tu schronienia. Z drugiej strony zaś pełniły funkcję „tygla”, w któ
rym kolejne grupy uciekinierów mieszały się ze sobą, stapiały, tworząc nowe 
etnosy i języki, a jednocześnie nadawały im wszystkim pewne wspólne cechy, tak 
charakterystyczne dla wszystkich społeczności góralskich, jak potrzeba niezależ
ności, nieuznawanie autorytetów zewnętrznych, poczucie honoru i solidarności 
grupowej33.

Przeciwstawne procesy, o których tu mowa, z jednej strony sprzyjały kulturo
wej autonomii, chroniąc te społeczności przed akulturacją ze strony zewnętrz
nych ośrodków, z drugiej były i są jedną z przeszkód na drodze do udanej in
tegracji politycznej w ramach niepodległych państw, nie mówiąc już o szerszej 
integracji regionalnej. Stąd też mimo postrzegania przez zewnętrznych obser
watorów mieszkańców Kaukazu jako reprezentantów w gruncie rzeczy tego sa
mego kręgu kulturowego i odczuwalnej przez nich samych, zwłaszcza gdy znajdą

32 B. Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, Kraków 2007, s. 16.
33 M. Ząbek, Góry a kultura ludów górskich, w: J. Gudowski (red.), Pasterstwo na Huculszczyźnie, 
Warszawa 2001, s. 9-19.
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się na emigracji, pewnej szerszej wspólnoty ponad dotychczasowymi podziałami, 
polityczni liderzy tych społeczności nie są, jak dotąd, w stanie wznies'ć się ponad 
różnice i konflikty interesów, które ich dzielą. Poszukiwaniu źródeł tego stanu 
rzeczy pos'więcona jest m.in. ta książka.

Dylematy tożsamościowe

Zainteresowania większości członków grupy laboratoryjnej, jak już wspomnia
łem, skoncentrowały się na problematyce tożsamości grupowych społeczności 
kaukaskich. W dużym stopniu wynikało to z pewnego zderzenia postaw wobec 
etniczności i nacjonalizmu, jaką prezentowali z jednej strony rozmówcy kauka
scy, a z drugiej sami badacze. Można powiedzieć, że był to nawet rodzaj pewnej 
konfrontacji polskości uśpionej, a może raczej zdemobilizowanej, z gruzińsko- 
ścią czy czeczeńskością w stanie nieraz najwyższej mobilizacji. Dla części pol
skich studentów z III RP otwarte mówienie bez wstydu o uczuciach związanych 
z ojczyzną, żarliwość patriotycznych deklaracji, były nieraz zaskakujące, a może 
nawet żenujące. Uśmiech budziły z całą powagą przytaczane przez rozmówców 
historie mające na celu wykazanie starożytnego pochodzenia swego narodu, za
korzenienia w ziemi i wiara, że zalegitymizuje to w oczach świata ich pretensje 
terytorialne. Tego typu mitotwórcze spory na tematy etnogenetyczne naszym 
studentom znane mogły być jedynie z literatury antropologicznej bądź źródeł 
z ubiegłego wieku niż z dyskursu we własnym otoczeniu. Wyraźna tu potrzeba, 
znana także w Polsce od co najmniej czasów kronikarza Wincentego zwane
go Kadłubkiem, wpisania dziejów własnej grupy w ramy historii powszechnej 
współczesnemu pokoleniu Polaków nie wydaje się już tak konieczna. Z tego 
względu rozmowy młodych Polaków z Gruzinami czy Czeczenami były nieraz 
swego rodzaju zderzeniem etniczności totalnej — jak pisze Steve Fenton — 
z etnicznością co najwyżej milczącą34.

Zarówno badani, jak i badający nie zawsze w tym samym sensie używali 
takich terminów, jak „etnos” czy „naród”35. Z pojęciami tymi jest często tak, że

34 Wymieniony badacz przez „etniczność totalną” rozumie sytuacje, w których ludzie, martwiąc się np. 
o swoje bezpieczeństwo, pracę, swój status prawny, relacje z sąsiadami, pozycję dzieci w szkole, włącza
ją w to wszystko swą tożsamość etniczną. Innymi słowy, kiedy odczuwalna etniczność obejmuje niemal 
wszystkie sfery życia. Sytuacje natomiast, w których etniczność nie jest prawie wcale odczuwana przez 
dane jednostki albo odbierana jako jakaś mętna kategoria o znikomym znaczeniu praktycznym, pro
ponuje nazywać „etnicznością zerową lub milczącą”. Z  kolei sytuacje pośrednie, kiedy etniczność od
grywa pewną rolę praktyczną, ale występuje sporadycznie, tylko w niektórych okolicznościach określa 
się mianem „etniczności tymczasowej”; S. Fenton, Etniczność, Warszawa 2007, s. 135.
35 Studenci etnologii w trakcie pisania tych prac byli świeżo po lekturach tekstów B. Andersona, 
E. Hobsbawma, Z. Baumana, E. Gellnera, I. Colovicia czy W. Tiszkowa. Stąd niekiedy wpływ tych 
autorów na ich podejście do tematu.
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intuicyjnie wszyscy wiedzą, co kryje się za nimi, ale w praktyce nikt nie potrafi 
ich precyzyjnie zdefiniować. Jest tak dlatego, że tożsamos'ci zbiorowe stano
wią rodzaj „zbiorów rozmytych” i zawsze znajdzie się jakis casus, który, choć 
teoretycznie powinien pod daną definicję podpadać, to faktycznie pod nią nie 
podpada i vice versa36. Podejs'cie zakładające, że narodowośC jest w zasadzie 
wyższą odmianą etnicznosci, a obie formy traktowane są jako wrodzone, na
turalne i niezmienne cechy tożsamosci człowieka, przeciwstawiało się koncep
cji, że obie są tylko pewnym konstruktem intelektualnym, wyobrażoną meta
forą wspólnoty krwi i ziemi, świadomie stworzoną przez elity i stosowaną na 
określenie ogółu obywateli suwerennego państwa niezależnie od jego składu 
etnicznego36 37. W dodatku rosyjskie słowo narod (tłumaczone na polski zarówno 
w znaczeniu „naród”, jak i „lud”) było najczęściej używaną przez wszystkich 
rozmówców kaukaskich formą określ enia swej tożsamos'ci. Rozmówcy pytani, 
za kogo się uważają, najczęściej odpowiadali, że np. za russkij, gruzinsskij, cze- 
czenskij czy lezginskij narod. Znaczące było jednak, że występowali i tacy roz
mówcy, którzy nie chcieli się z żadnymi „narodami” utożsamiać, twierdząc, że 
„mają dośC już tych narodów”, do których co rusz ktoś' próbuje ich przypisać. 
Okazywało się, że pojęcie „naród” nie dla wszystkich jest naturalne. Znajdowa
no takich rozmówców, którzy woleli określać się jedynie w odniesieniu do tra
dycyjnych wspólnot krewniaczych lub terytorialnych38 39. Byli jednak i tacy, którzy 
woleli utożsamiać się z szerszą wspólnotą polityczną niż z partykularną grupą 
etniczną. Niektórzy Czeczeni na przykład byli skłonni zastanawiać się, czy nie 
są Rassjanami39. Mogło się również zdarzyć, że obszar identyfikacji ogranicza

36 Dowodził tego między innymi już Max Weber, pisząc, że obiektywne kryteria narodu, jak ję
zyk, religia, terytorium zawsze pomijają jakieś narody, subiektywne zaś obejmują zbyt wielki za
kres przypadków; Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 
2000, passim.
37 Oznaczało konflikt naturalistycznej durkheimowskiej teorii społeczeństwa jako bytu organicz
nego z konstruktywistyczną koncepcją Benedicta Andersona społeczeństwa jako „wyobrażonej 
wspólnoty politycznej”.
38 Wiele z wymienianych dzisiaj przez źródła rosyjskie narodów, narodowości i grup etnicznych 
stworzyli dopiero etnografowie i lingwiści sowieccy. (Przykładem może być choćby „naród lez- 
giński” czy „lacki”). W dziele tworzenia nowych grup tożsamościowych przypominali oni do 
złudzenia brytyjskich i francuskich administratorów kolonialnych, którzy przy pomocy antropo
logów i misjonarzy robili to samo. Tworzyli nowe plemiona afrykańskie, a w każdym razie syste
matyzowali po swojemu zastaną nieuporządkowaną i nachodzącą na siebie „bałaganiarską” na
turalną etniczność. Zarówno zachodni, jak i rosyjscy kolonizatorzy mieli to do siebie, że musieli 
stwarzać podbity przez siebie świat zarówno fizyczny, jak i grup ludzkich, do pewnego stopnia od 
nowa. Musieli wszystko nazwać, uporządkować i określić go po swojemu.
39 „Rassjanin” — obywatel Federacji Rosyjskiej niezależnie od swej przynależności etnicznej. 
„Russkij” —przedstawiciel wyłącznie etnosu rosyjskiego. Niestety w języku polskim oba terminy 
są tłumaczone jako „Rosjanin”.
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ny był do regionu Kaukazu, a w przypadku muzułmanów tylko do wyznawanej 
religii, „narodu muzułmańskiego”.

Dla kształtowania tożsamos'ci zbiorowych zwłaszcza rola islamu jest dos'ć 
wyjątkowa. W porównaniu z chrześcijaństwem islam w znacznie większym 
stopniu miał być ślepy i głuchy na etniczne afiliacje, choć jednocześnie uważał 
podziały rodowo-plemienne za stworzone przez Boga, a więc i poniekąd za 
nienaruszalne. Dlatego z jednej strony jego wyznawcy potrafili jednoczyć się 
ponad podziałami. Powstanie imama Szamila czy Uzun Hadżiego jest tego 
dobrym przykładem40. W istniejących zaś' państwach islam, łącząc tożsamosC 
muzułmańską z obywatelsko-narodową, tworząc ideologię „nacjonalizmu 
islamskiego”, wzmacnia ich struktury polityczne. Z drugiej strony uznając 
„plemię” za nienaruszalny element wspólnoty muzułmańskiej, władcy muzuł
mańscy nie dążyli za wszelką cenę do likwidacji przedpaństwowych systemów 
politycznych, gdyż miały one pewną ochronę religijną41. Rola islamu w kształ
towaniu państwa muzułmańskiego i narodu opartego na danym etnosie nie 
jest więc jednoznaczna. Religia ta mogła sprzyjać konsolidacji politycznej, ale 
była również nieraz czynnikiem dezintegracyjnym42. Na przykład dla człon
ków tradycyjnych wspólnot czeczeńskich mogło nie mieć większego znaczenia, 
czy milicjant lub urzędnik, którego muszą się bać, będzie Rosjaninem, czy też 
Czeczenem z innego klanu. Taka postawa, polegająca na uznawaniu przedsta
wiciela każdego państwa za swojego wroga i kolonizatora, jest dos'ć typowa 
dla członków plemion w wielu państwach postkolonialnych. Z pewnoscią nie 
sprzyja identyfikacji społeczeństwa z państwem, a więc i budowie szerszej po- 
nadplemiennej wspólnoty narodowej43.

40 Współcześnie także obserwujemy tendencję odchodzenia od nacjonalizmu etnicznego przez 
bojowników czeczeńskich na rzecz dalekosiężnych planów zjednoczenia wszystkich muzułmanów 
z północnego Kaukazu. Przejawia się to na forum dyskusyjnym Kavkaz.Chat i w wirtualnym pro
jekcie budowy Em iratu Kaukaskiego, ponadetnicznego państwa muzułmańskiego „od morza do 
morza”. Zob.: J. Marczuk, Rozbitkowie — rozmowy islamskiej wspólnoty wirtualnej o polityce, 
praca magisterska pod kierunkiem prof. L. Mroza, IEiAK UW, 2009.
41 J. Danecki, Arabowie, Warszawa 2001.
42 O roli przedpaństwowych struktur politycznych świadczy fakt, że pojawili się nawet teoretycy 
polityczni, jak Hodż Achmed Nuchajew (były członek rządu Czeczenii-Iczkerii), którzy dla gór
skich klanów Czeczenów, zamiast niepodległego państwa, domagali się od Rosji prawa do życia 
poza jakimkolwiek państwem; Hodż Achmed Nuchajew, Czeczenia i Rosja: jeden obszar warto
ści — dwa systemy społeczne, maszynopis otrzymany od M. Jachimczyka, 2002.
43 M. Ząbek, Trudności i bariery we wprowadzaniu współczesnego europejskiego modelu polityczne
go w plemiennym społeczeństwie segmentarnym. Przykład Czeczenii i Somalii, w: R. Vorbrich (red.), 
Plemię, państwo, demokracja, Poznań 2007, s. 165-177.
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Polityka kolonizacyjna Cesarstwa Rosyjskiego i ZSRR44

Imperium rosyjskie, choć nie powstawało drogą kolonizacji zamorskiej, jak 
francuskie lub brytyjskie, a jedynie poprzez przyłączanie do etnicznych ziem 
państwa rosyjskiego kolejnych struktur politycznych, ludów i regionów geogra
ficznych Eurazji, miało w gruncie rzeczy podobny do nich charakter. W przypad
ku terytoriów bezpaństwowych powyższy proces polegał na bezpośrednim ich 
włączeniu do państwa rosyjskiego, w przypadku organizacji państwowych zaś na 
ustanowieniu nad nimi protektoratu. W praktyce rosyjska polityka narodowo
ściowa w tym okresie była zróżnicowana, pełna sprzeczności i niekonsekwentna. 
Generalnie w pierwszej połowie XIX wieku zmierzała do unifikacji politycznej 
całego państwa, ale bez zakładania celowej polityki rusyfikacyjnej. Do pewnego 
stopnia władze podtrzymywały kontakt z tubylczymi elitami i przynajmniej teo
retycznie nie wiązały awansu w administracji rosyjskiej z przynależnością etnicz
ną. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku nastąpiła zmiana. Imperium starano 
się odtąd ujednolicić na całym obszarze zarówno pod względem prawnym, jak 
edukacyjnym, kulturowym i językowym. Ogólnie rzecz biorąc, Rosja miała stać 
się państwem narodowym w sensie etnicznym, co traktowano jako jeden z wy
mogów jego modernizacji. Rusyfikacja, chrystianizacja prawosławna, polityka 
osadnicza i wysiedleńcza stały się jednym z jej elementów.

Dojście do władzy bolszewików ponownie zróżnicowało tę politykę. General
nie opierała się ona na dwóch sprzecznych ze sobą zasadach: idei samostanowie
nia „narodów” (prawa do samookreślenia i autonomii etnosów) oraz wytycznych 
idących w kierunku budowy jednej państwowej wspólnoty, zwanej sowiecką/ 
radziecką, utożsamianej z kulturą nowego społeczeństwa. Pierwsza, wychodząc 
od materialistycznej teorii historii, traktowała etnosy/narody jako byty realnie 
istniejące (historycznie trwałe wspólnoty ludzi powstałe na gruncie języka, tery
torium i kultury45), które zgodnie z marksistowską teorią rozwoju społecznego 
opartą na teorii ewolucji różnią się tym od siebie, że mogą znajdować się na 
różnych etapach rozwoju. Oznaczało to, że przechodzą ewolucję od pierwotnej 
grupy etnicznej przez stadium narodowości do pełnego narodu. Taki podział, 
zawierający w podtekście wartościowanie, dawał jednak niektórym elitom tu
bylczym nadzieję, że każda grupa etniczna czy narodowościowa osiągnie kiedyś 
status narodu, a tym samym byt państwowy. Odpowiadało to podziałowi admi
nistracyjnemu imperium — w jego ramach tym grupom, którym nadano status

44 ZSRR — skrót od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, tłumaczenie z ros. Sojuz 
Sowietskich Socialisticzeskich Respublik, eliminujące określenie „sowiecki”, nowa nazwa 
Imperium Rosyjskiego przyjęta przez bolszewików po zdobyciu władzy w 1917 roku.
45 Pod tym względem preferowano koncepcję narodu jako wspólnoty etnicznej, próbując oderwać 
pojęcie narodu od pojęcia państwa; J. Stalin, Marksizm a kwestia narodowa, w: idem, Dzieła, t. 2, 
Warszawa 1949, s. 303.
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narodów lub narodowości, przysługiwała, formalnie rzecz biorąc, autonomia po
lityczna, własne państwo w postaci tzw. republik związkowych (dla narodów) i re
publik autonomicznych (dla narodowości)46. W przypadku tych pierwszych nawet 
włącznie z prawem do oderwania się, stąd musiały mieć zapewniony dostęp do 
granicy zewnętrznej47. Grupom etnicznym natomiast przysługiwała jedynie au
tonomia administracyjna w formie okręgów autonomicznych. Ponadto istniały 
jeszcze tzw. okręgi narodowościowe, później przemianowane na autonomiczne. 
Zamieszkiwane były one co prawda przez „narodowości”, ale ze względu na niską 
liczebność tytularnej narodowości, której formalnie przysługiwał okręg, lub też 
z innych, nie zawsze jasnych powodów, nadawano im wyłącznie autonomię admi
nistracyjną, podobnie jak w przypadku grup etnicznych. Zasada druga natomiast, 
przeciwnie do pierwszej, podporządkowywała wszystkie narody, narodowości 
i etnosy obywatelstwu sowieckiemu, z zamiarem stworzenia ponadetnicznego, 
politycznego narodu sowieckiego/radzieckiego, którego zasadniczym rdzeniem 
przekształcającym miał jednakże pozostawać naród i język rosyjski48. Podkreślić 
trzeba, że Związek Sowiecki nigdy nie był konfederacją, a federacją jedynie for
malnie. W rzeczywistości był państwem unitarnym, a różnorodność podmiotów 
terytorialnych była wyrazem, jak mówiono, „centralizmu demokratycznego”.

W tej sytuacji polityka etniczna imperium była sprzeczna wewnętrznie49. 
Z jednej strony, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, sprzyjała ona do pewnego 
stopnia kształtowaniu się bądź podtrzymywaniu tożsamości etnicznej i narodo
wej. Tak było zwłaszcza na początku i pod koniec istnienia tego państwa. Z dru

46 Wspomniana autonomia oczywiście nie mogła przekraczać ram ówczesnego systemu poli
tycznego. Ponadto należy wspomnieć, że słowiańskie republiki związkowe (rosyjska, białoruska 
i ukraińska) miały więcej przywilejów niż pozostałe. Nieprzypadkowo zresztą przywódcy tylko 
tych republik mogli rozwiązać Związek Sowiecki.
47 Prawo do „oderwania się” traktowano w tym czasie jako rodzaj literackiego ozdobnika sowiec
kiej konstytucji. Nikt oczywiście w to prawo nie wierzył i nie wyobrażał sobie, że właśnie na jego 
podstawie może dojść do rozwiązania Związku Sowieckiego. Tymczasem, gdy się to jednak stało, 
status suwerennych państw uzyskały nawet te republiki związkowe, których elity nie przejawiały 
oznak szczególnej mobilizacji narodowej (np. Białoruś), a nie uzyskały go republiki autonomicz
ne, nawet w przypadkach wyjątkowego zaangażowania ich mieszkańców w sprawę niepodległości, 
jak w przypadku Czeczenii.
48 Początkowo postulowano nawet walkę z przeżytkami szowinizmu wielkoruskiego, już jednak Stalin 
wyraźnie wskazywał na konieczność walki z nacjonalizmem narodów mających swoje republiki związ
kowe bądź autonomiczne; zob.: J. Stalin, Kwestia narodowa i leninizm, „Nowe drogi”, 1949, nr 6 (18).
49 Opisana tu sprzeczność była również cechą rządów państw zachodnioeuropejskich w ich afry
kańskich koloniach. Celem ich z jednej strony było ucywilizowanie tubylców, czyli kulturowa asy
milacja, stworzenie z czasem „czarnych Francuzów i Anglików”, a z drugiej odejście od tego pro
jektu poprzez wprowadzenie tzw. rządów pośrednich (administracji tubylczej), tzn. podziału ich 
na grupy etniczne (plemiona) z własnymi terytoriami i autonomicznymi prawami. Paradoksalnie 
więc sowiecki system kolonialny co do zasad niewiele różnił się od brytyjskiego, choć można się 
oczywiście spierać, czy więcej władzy mieli w nim afrykańscy naczelnicy plemienni, czy sekretarze 
tubylczy w obwodach autonomicznych i republikach sowieckich.
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giej na szczeblu związkowym nie popierano eksponowania odrębności etnicz
nych, starając się sprowadzić te różnice do sfery folkloru. Tworzono też warunki 
kształtujące „internacjonalistyczną” (ponadetniczną), sowiecką tożsamość na
rodową, nie zawsze słusznie przez obserwatorów zewnętrznych traktowaną jako 
wspólnotę mało realną i sprowadzaną wyłącznie do rusyfikacji. Oczywiście, że 
w ramach imperium ważniejsza była identyfikacja z własną grupą etniczną, ale 
na zewnątrz tożsamość państwowa była silnie manifestowana. Paradoksalnie 
dopiero dzisiaj, gdy Związek Sowiecki już nie istnieje, ale jego byli obywatele 
mogą swobodnie wyjeżdżać poza dawne granice, istnienie tożsamości sowieckiej 
(zawierającej się nie tylko w języku rosyjskim, ale i owej słynnej mentalności) 
odkrywają wszyscy w konfrontacji z innymi kulturami.

W samym regionie Kaukazu istniały tylko trzy republiki związkowe: Armeń
ska, Azerbejdżańska i Gruzińska, ale aż siedem republik autonomicznych. W Fe
deracji Rosyjskiej były to: Dagestańska, Czeczeno-Inguska, Północnoosetyjska 
i Kabardyno-Bałkarska, w Gruzji: Abchaska i Adżarska, w Azerbejdżanie Na- 
chiczewańska. Na Kaukazie nie było okręgów autonomicznych, które nadawa
no ludom przeważnie uznawanym za pierwotne. Znajdowały się tam natomiast 
cztery obwody autonomiczne: w Gruzji — Południowoosetyjski, w Azerbej
dżanie — Nagorno-Karabachski i w Federacji Rosyjskiej — Adygejski i Kara-

Stalin w Czochu w Dagestanie 
Fot. I. Kaliszewska

Obchody Dnia Zwycięstwa w Machaczkale 
Fot. I. Kaliszewska

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



28 Maciej Ząbek

czajsko-Czerkieski. Fakt istnienia tego typu „republik” utwierdzał w pewnym 
stopniu wielonarodową strukturę populacji sowieckiej. W czasach pierestrojki 
i głasnostii w niektórych z nich dojdzie do znacznej polityzacji etniczności, co 
przyczyni się do mobilizacji etnopolitycznej, domagania się podniesienia statusu 
języka tzw. narodowości tytularnej danej republiki i rzeczywistego samookre- 
ślenia ich mieszkańców. Po rozpadzie Związku Sowieckiego republiki związko
we nieoczekiwanie skorzystały z tego iluzorycznego, jak się wydawało wówczas, 
prawa do oderwania i utworzyły niepodległe państwa. Republiki autonomiczne 
i tegoż typu obwody, nie posiadając formalnie wspomnianego prawa, zostały po
zbawione możliwości samodzielnego kształtowania swojego bytu narodowego. 
Stanie się to jedną z poważniejszych przyczyn konfliktów zbrojnych w regionie.

Upolitycznienie etniczności50

Ogólnie rzecz biorąc, przyjęliśmy tu, że pojęcia takie, jak etnos/grupa etniczna 
i naród opisują różne rodzaje tożsamości grupowych. Łączy je to, że odnoszą 
się do wspólnot pochodzeniowych, terytorialnych i kulturowych, przy czym wy
znacznikiem odmienności „grupy etnicznej” czy „etnosu” jest najczęściej język, 
religia czy sposób życia (czyli szereg cech kulturowych). Pamiętać jednak należy, 
że żadna z nich nie musi przysługiwać tylko jednej grupie i być obca dla sąsia
dów oraz nie muszą występować razem51. Przykładowo dla tożsamości ormiań
skiej istotna jest zarówno umiejętność posługiwania się językiem ormiańskim, 
jak i wyznanie chrześcijańskie, a w każdym razie niebycie muzułmaninem52. 
Dla Azera z kolei niebycie muzułmaninem może go nawet pozbawiać azersko- 
ści w oczach jego azerskiego otoczenia. Bycie Gruzinem nie zależy już jednak 
w tym stopniu od afiliacji konfesyjnej. Są też grupy budujące swoją tożsamość 
w oparciu tylko o jedną wyróżniającą ich cechę. Przykładowo Żydów górskich 
(Dżuhur) od ich kaukaskich sąsiadów odróżnia tylko religia.

50 Poprzez upolitycznienie albo polityzację etniczności, ogólnie rzecz biorąc, rozumiem włączanie, 
jak największej liczby jednostek z danej grupy etnicznej w relacje i interesy polityczne związane z wła
dzą, prawem i państwem. Związana jest z nim mobilizacja całego etnosu w celu osiągnięcia wspólnych 
celów politycznych, jak zdobycie władzy, zbudowanie własnego państwa, ochrona jego suwerenności. 
Innymi słowy oznacza upaństwowienie albo unarodowienie określonej etniczności.
51 Z. Sokolewicz, Obywatelstwo a narodowość. Uwagi w związku z  ustanowieniem obywatelstwa Unii 
Europejskiej, „Studia Europejskie”, Centrum Europejskie UW, 1997, nr 1, s. 27.
52 Wyjątkiem są tylko tzw. Hamszeni (Amszeńcy, Hemsziły), muzułmanie pochodzenia ormiań
skiego, którzy w XVIII wieku grupowo przyjęli islam. Do dziś niektórzy z nich zachowują swój 
język. Zamieszkują na terenie Turcji w Górach Pontyjskich (głównie w paśmie Chaczkar), na 
południe od Trabzonu. Mieszkali także w Gruzji, w okresie stalinowskim zostali deportowani do 
Kazachstanu, obecnie osiedlają się na Kaukazie Północnym; zob.: P. A. Andrews (ed.), Ethnic 
Groups In the Republic o f Turkey, W iesbaden 1989, s. 357-359.
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Katedra w Mcchecie. Fot. I. Kaliszewska

Panorama Signagi. Fot. L. Mróz
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W przypadku pojęcia „narodu” akcentuje się zwykle poczucie wspólnoty po
litycznej (status państwowy grupy bądź aspiracje do jego posiadania), choć oczy
wiście jego cechy kulturowe też bierze się pod uwagę53. Innymi słowy „naród” 
to szczególnie upolityczniona forma danego etnosu54. Pamiętać jednak trzeba, 
że upolityczniona może być także dana wspólnota religijna („naród muzułmań
ski”) a także grupa społeczna (np. „naród szlachecki” w dawnej Rzeczypospoli- 
tej)55. Poza tym „naród” może być wieloetniczny i wielokulturowy, i znaczenio
wo pokrywać się z pojęciem obywatelstwa — świadczą o tym przykłady nie tylko 
młodych narodów imigracyjnych (np. amerykańskiego) oraz tworzących się na
rodów postkolonialnych (np. sudańskiego, etiopskiego itd.), ale także takich, 
jak w Europie szwajcarski czy belgijski (złożone z dwóch lub więcej etnosów). 
Narody budują elity, świadomie tworząc propaństwową ideologię danej wspól
noty, tzw. kulturę narodową, stanowiącą z kolei ideologiczną sferę mniej lub 
bardziej sprecyzowanych symboli, wobec których uczestnicy mają szczególny 
stosunek emocjonalny56. Stąd na przykład dla niektórych narodów kaukaskich 
kultywowanie pamięci o traumatycznych wydarzeniach z ich przeszłości (np. pa
mięć Genocydu u Ormian czy wygnania do Azji Centralnej u Czeczenów) staje 
się jednym z ważniejszych punktów w ich samookreśleniu i częścią ich kultury 
narodowej.

Zauważyć trzeba, że istnienie państwa, a więc określonego wspólnego pra
wa i systemu edukacji, nawet na obszarze wielojęzycznym i wielokulturowym 
może wytworzyć u jednostek pewną identyfikację z tym państwem, jego historią 
i pozostałymi mieszkańcami. Podsumowując, tożsamości polityczne mogą po
chodzić zarówno z obszarów państwowych, kulturowych, jak i ekonomicznych,

53 Fenton wyróżnia ponadto pojęcie „rasy”, które podobnie jak terminy „naród” i „etnos” pocho
dzi z tego samego pola znaczeniowego, ale wyróżnia je od nich szczególne akcentowanie „widocz
nych” różnic fizycznych; ibidem, s. 35.
54 Zdaniem antropologa Mahmooda Mamdaniego, etnografowie nie powinni ignorować faktu 
istnienia tożsamości swoiście politycznych, które są konsekwencją procesu formowania się państw 
i przyjętego przez nie prawa, oraz podporządkowywać ich zawsze tożsamościom kulturowym, czy
li, ogólnie rzecz biorąc, przypisywać im tożsamość etniczną lub też po markistowsku zakładać, że 
tożsamości polityczne są tylko objawami tożsamości ekonomicznych; M. Mamdani, When Victims 
Become Killers. Colonialism and the Genocide In Rwanda, Kampala 2001, s. 21-33.
55 Szlachta z Rzeczypospolitej jest szczególnym przykładem „narodu” wywodzącego się nie 
tyle z określonego obszaru etnicznego, ile właśnie państwowego i gospodarczego zarazem. 
Przedstawiciele tego stanu rycerskiego, będącego zarazem grupą posiadaczy ziemskich, pod 
względem etnicznym wywodzili się nie tylko z ludności polskiej, lecz również ruskiej i litewskiej, 
a bywało także, że ormiańskiej, tatarskiej i żydowskiej. Zupełnie inną sprawą jest, że ów „naród” 
uległ szybko językowej polonizacji, a w XIX wieku został upolityczniony w duchu polskiego nacjo
nalizmu. W konsekwencji w opozycji do niego narodził się nacjonalizm ukraiński i litewski.
56 W tym sensie należy przyznać rację B. Andersonowi twierdzącemu, że naród to wyobrażenio
wa wspólnota ludzi wyznających tę samą kulturę narodową, wytworzoną w ramach inspirowa
nych ideologią nacjonalistyczną ruchów społecznych. Realizowana poprzez symbole i wartości, 
a nie kontakty twarzą w twarz.
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a na tożsamości kulturowe (etnosy) wywierają wpływ przyjęte systemy politycz
ne, prawne i gospodarcze.

Niestety szersze kręgi społeczne trudno nieraz przekonać, że do określonego 
narodu na równych prawach można włączyć różne grupy etniczne, religijne czy 
imigracyjne. Sprawić, by zaakceptowały fakt, że różnice kulturowe oddzielające 
je od reszty mają charakter regionalny, a nie narodowościowy. Tym bardziej 
nie sposób nieraz wytłumaczyć, że swoje ambicje gospodarcze i kulturalne dana 
grupa może równie dobrze, a nawet lepiej, realizować w większej wspólnocie, 
a niekoniecznie od razu we własnym państwie. Dzieje się tak dlatego, że podob
nie jak niegdyś w Europie Środkowej, także na Kaukazie powstające tam naro
dy zachowały pamięć o posiadaniu w przeszłości własnego państwa, z którym 
wiążą złoty okres swojej historii, i pragną do niego wrócić. Poza tym nawet te 
grupy etniczne, które nigdy państwa nie posiadały, stają się narodami w sytuacji 
sprzeciwu wobec dotychczasowych niedemokratycznych i represyjnych struktur 
państwowych. Na Kaukazie poza Rosją dobrym przykładem jest Gruzja, „małe 
imperium”, jak postrzegają ją jej sąsiedzi. Do gruzińskości udało się od biedy 
przekonać Adżarów, ale już nie Abchazów czy Osetyjczyków. Brak szacunku dla 
demokracji, stosowana tu zasada „dziel i rządź”, hasła typu „Gruzja dla Gruzi
nów” zniweczyły szansę, aby przedstawiciele niektórych etnosów, uczulonych 
już wcześniej na punkcie własnej tożsamości, chcieli z Gruzinami utworzyć jed
ną wspólnotę polityczną.

We współczesnym świecie, na skutek niezwykłej wprost popularności idei 
zgodnie z którymi „narody” zaczęły być postrzegane jako pewne byty natural
ne, żadna wspólnota nie ma już monopolu na nacjonalizm. Obecne tzw. kon
flikty etniczne w regionie Kaukazu i nie tylko należy więc widzieć jako skutek 
przede wszystkim powszechnego upolitycznienia etniczności. Tymczasem trzeba 
wyraźnie powiedzieć, że „etniczność” sama w sobie, a inaczej mówiąc „różni
ce kulturowe”, podobnie jak i funkcjonujące stereotypy, zazwyczaj nie są same 
w sobie powodem tych wszystkich wojen i konfliktów, które wybuchają. Tożsa
mości grupowe miały zawsze tendencje do zachodzenia na siebie, hybrydyzacji 
i wieloznaczności. Dokonujące się procesy asymilacyjne (zanikania jednych, po
wstawania innych etnosów) miały przed epoką nacjonalizmów charakter prak
tycznego, bardziej użytecznego w danej sytuacji wyboru przez jednostki tego 
lub innego języka czy religii, ale dopóki te wybory nie zostały upolitycznione, 
nie budziły większych emocji. W przeszłości na Kaukazie granice między gru
pami etnicznymi były płynne, a mapa etniczna Kaukazu i sąsiednich terytoriów 
Azji Mniejszej z początku XIX wieku o wiele bardziej urozmaicona niż obecnie 
(zob. mapa nr I). Przykładowo Ormianie byli obecni na całym południowym 
Kaukazie i Bliskim Wschodzie, ale ich sąsiadami wszędzie byli Kurdowie, Turcy, 
Gruzini i rozmaite inne etnosy. Nigdzie nie byli sami, jak we współczesnej „wy
czyszczonej” etnicznie Armenii. Podobnie było na północnym Kaukazie, gdzie 
różne kultury przenikały się nawzajem. Podkreślić trzeba, że grupy te żyły obok
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Jezioro Sewan. Fot. I. Kaliszewska

siebie przeważnie pokojowo, a jeśli już dochodziło do konfliktów między nimi, 
nie pojawiały się pomysły, że wyjściem z sytuacji będzie wypędzenie bądź nawet 
wyrżnięcie wszystkich różniących się kulturowo.

Różnorodność kulturowa w pewnym sensie była źródłem bogactwa, w każ
dym razie bardziej zbliżała do siebie niż dzieliła. Zmiana w tych relacjach na
stąpiła dopiero wtedy, gdy w dotychczasowych imperiach (rosyjskim i osmań
skim) wśród elit upowszechniło się, wywodzące się jeszcze z herderowskiego 
i heglowskiego romantyzmu, rozumienie ludu jako wspólnoty krwi i ducha. 
Nabrały one przekonania, że „naród” jest czymś w rodzaju żywego organizmu, 
którego „obcy” nie powinni zanieczyszczać. Od tego czasu inni kulturowo stali 
się problemem i zagrożeniem w stopniu nieznanym w przeszłości. Liderzy grup 
etnicznych i religijnych zaczęli rywalizować między sobą o władzę i przywile
je. Tożsamości kulturowe z obawy przed asymilacją coraz częściej wpisywano 
w sztucznie dokonywane podziały polityczne. W ramach zaś tego procesu do
chodzi do zawłaszczania i nacjonalizacji pewnych treści czy pewnych terytoriów. 
Etniczna polaryzacja stała się faktem, różnorodność kulturowa zaczęła prze
szkadzać. Obcy etnicznie, zwłaszcza w sytuacji konfliktu, zawsze mogli zdradzić 
i przejść na stronę wroga. Zabrakło wówczas miejsca na wspólną płaszczyznę, 
etniczność silnie upolityczniona (unarodowiona) stała się nieprzekraczalna, 
trzeba było zamknąć ją w określonych granicach, uporządkować, oczyścić, wy
siedlić, a jeśli tylko zaistniała taka możliwość, wytępić.
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Porządkowanie zaczyna się wraz z podbojem rosyjskim od oczyszczenia 
przedpola na równinach północnego Kaukazu, zepchnięcia tamtejszych ludów 
możliwie najbardziej na południe, a potem zasiedlania nowo zdobytych ziem 
rosyjskojęzycznymi Kozakami. Po stłumieniu przez carat powstań tubylczej 
ludności w latach 30. i 60. XIX wieku rozpoczyna się wypędzanie najbardziej 
dla kolonizatorów niebezpiecznych ludów góralskich (Czerkiesów, Abcha- 
zów, Abazynów, Czeczeńców) poza granice cesarstwa do Turcji osmańskiej. 
Pół wieku później rządzący w upadającym Imperium Osmańskim nacjonali
ści (tzw. Młodoturcy) z obawy przed partyzantką ormiańską działającą na za
pleczu frontu turecko-rosyjskiego organizują czyszczenie wschodniej Anatolii 
na skalę dotychczas nienotowaną (znane pod nazwą Genocydu ormiańskiego 
przesiedlenia Ormian na teren Wielkiej Syrii, w trakcie których giną ich setki 
tysięcy). To szczególne osiągnięcie tureckich nacjonalistów próbuje powtórzyć 
Józef Stalin, organizując zimą 1944 roku wysiedlenia Czeczenów, Inguszów, 
Kałmuków, Karaczajów i Bałkarów do Azji Centralnej. W całym okresie so
wieckim następuje dalsze porządkowanie chaotycznych etniczności, sterowa
nie osadnictwem, próba zamknięcia grup etnicznych w określonych granicach, 
co ma związek z powstawaniem republik, obwodów autonomicznych, tworze
niem nowych narodów, przyznawaniem tym lub innym etnosom określonego 
statusu politycznego. Upadek ZSRR i załamanie gospodarki wyzwoliły ogrom
ne migracje i zapoczątkowały kolejny etap czyszczenia etnicznego. Konflikty 
zbrojne w Czeczenii, Karabachu, Abchazji i Osetii Południowej dodatkowo się 
do tego przyczyniły. Uzyskanie niepodległości przez Armenię, Gruzję i Azer
bejdżan oraz zagrożenie terrorystyczne na północnym Kaukazie spowodowało 
też wielką falę odpływu etnicznych Rosjan do bezpieczniejszych rejonów Fe
deracji. Współczesna Armenia jest już niemal jednorodna etnicznie (0,12 wg 
wskaźnika ELF), Azerbejdżan i Gruzja także należą już do państw o niskim lub 
średnim wskaźniku zróżnicowania etnicznego (Azerbejdżan — 0,31, Gruzja — 
0,49 ELF)57. Niestety (zdaniem wielu zwolenników homogeniczności etnicznej) 
współczesna mapa etniczna Kaukazu z 2003 roku jest nadal zbyt urozmaicona, 
choć tak bardzo przecież różni się od tej z 1926 roku, a tym bardziej tej z końca 
XIX wieku (zob. mapy nr I i II na wklejkach)58. Po fali czystek, wysiedleń i bra
ku tolerancji dla różnic kulturowych kumulujące się poczucie krzywdy sprawiło, 
że wirus nacjonalizmu dotknął w końcu prawie wszystkich. Pogląd, że etniczna

57 Wskaźnik ELF — indeks etniczno-lingwistycznej frakcjonalizacji opracowany w latach 60. 
przez etnografów sowieckich i opublikowany w Atłas Narodow Mira (1964). Wartość wskaźnika 
to prawdopodobieństwo, że dwóch losowo wybranych mieszkańców danego kraju przynależy do 
dwóch różnych grup etnicznych (0 dla społeczeństw w pełni homogenicznych i 1 dla społeczeństw 
w pełni heterogenicznych).
58 Indeks ELF dla Związku Sowieckiego wynosił 0,70, w Federacji Rosyjskiej spadł do 0,33 
(<http//:weber.ucssd.edu/proceder/elf.htm>, z 11.05.2009).
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różnorodność to bynajmniej nie bogactwo jest powszechnie wyznawany nie tyl
ko przez administrację państw kaukaskich. Badania naukowe także wspierają 
tezę, że etniczna różnorodność w przypadku słabych i niesprawnych państw 
(a do takich należą wszystkie państwa postkolonialne, w tym postsowieckie), 
mierzona wskaźnikiem ELF, negatywnie wpływa na ich rozwój gospodarczy 
(poziom zaufania społecznego, korupcję i alokację środków publicznych) oraz 
zwiększa ryzyko wybuchu wojny domowej59. Z drugiej strony nie brak studiów 
dowodzących, że tworzenie nowych granic, nowych barier zawsze rodzi większe 
konflikty. Wyjściem z tej sytuacji może być tylko ponowna integracja regionu, 
ponad dotychczasowymi podziałami. Spełnienie tego postulatu będzie jednak 
możliwe tylko pod warunkiem odpolitycznienia etniczności umożliwiającego 
akceptację różnic kulturowych. Uznania ponownie różnic za element łączący 
zamiast dzielący. Wzbogacający zamiast zubażający.

Tabela 1. Polityczne (narodowe) i kulturowe (etniczne) 
grupy tożsamościowe w regionie Kaukazu60

Nazwa grupy stosowana w Polsce 
(egzoetnonim)

Nazwa własna 
(endoetnonim)

Państwo, republika autonomiczna, prowincja 
(Rosja, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia 
bez diaspory)

1. Grupy etniczne/narodowości mówiące językami z rodziny kaukaskiej 
1.1. Grupa kartwelska

Gruzini Kartweli

Gruzja (3,6 mln), Azerbejdżan (5 tys.), 
Armenia (1,3 tys.), Osetia Północna 
(10 tys.), Krasnodarski Kraj (20 tys.), 
Stawropolski Kraj (8,7 tys.)1

Ingilojcy Ingiloj Azerbejdżan (15 tys.), Gruzja (8 tys.)2

Lazowie Lazi, Lazepe Adżaria (2 tys.)3

Megrelowie Margali Megrelia i Abchazja (800 tys.)

Swanowie Muszwan Swanetia i Abchazja (50 tys.)

1 We wschodniej Turcji zamieszkuje wg danych z końca lat 70. ok. 60 tys. Gruzinów; zob. P. J. Magnarella, 
T h e P e a se a n ts  in  Turkey, Cambridge/Mass. 1979, s. 117.
2 <http://www.joshuaproject.net/peoples.php> (05.2009).
3 Żyją przede wszystkim w północno-wschodniej Turcji, gdzie wg spisu z 1965 roku mieszkało około 59 tys. 
Lazów; zob. P A. Andrews (ed.), E th n ic  G r o u p s  in  th e  R e p u b lik  o f  Turkey, Wiesbaden 1989. Według badań 
W. Feurstein z 1983 aż 250 tys.; zob. W. Feurstein, Untersuchungen zur materiellen Kultur der Lazen (niepu- 
bl. praca doktorska), Freiburg 1983.

59 Chodzi m.in. o badania frakcjonalizacji etnicznej w Afryce; zob. W  Easterly, R. Levine, Africa’s 
growth tragedy: Policie and Ethnic Divisions, „Quarterly Journal of Economics”, Vol. 112, 1997, No. 4.
60 Tabelę opracowała Iwona Kaliszewska.
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1.2. Grupa nachsko-dagestańska

1.2.1. Grupa wajnachska

Czeczeni Nochczi Czeczenia (800-900 tys.), Inguszetia 
(95 tys.), Dagestan (87 tys.)

Ingusze Galgaj Inguszetia (360 tys.), Osetia Północna 
(21 tys.), Czeczenia (2,9 tys.)

Bacbijcy Bacbi Gruzja (2 tys.)

1.2.2. Grupa dagestańska

Achwachcy Giachwalal Dagestan (6 tys.), Azerbejdżan (2 tys.)

Agułowie Agul Dagestan (26 tys.)

Andyjczycy Andal Dagestan (22 tys.)

Arczyńcy Arszisztib Dagestan (1 tys.)

Awarowie Maarural Dagestan (758 tys.), Azerbejdżan (51 tys.), 
Gruzja (2,5 tys.), Kraj Stawropolski (7 tys.)

Bagułałowie Bagwalal Dagestan (5 tys.)

Beżtyńcy Beżtiny Dagestan (6 tys.), Gruzja (1 tys.)

Botlichczycy Bujchadi Dagestan (6 tys.)

Budugowie Budug Azerbejdżan (5,5 tys.)4

Cachurzy Jychby Azerbejdżan (16 tys.), Dagestan (8 tys.)

Chwarszyni Akilko Dagestan (2 tys.)

Chynałygcy Kattiddur Azerbejdżan (2 tys.)

Czamałałowie Czamaiga Dagestan (7,5 tys.), Czeczenia (2 tys.)

Dargijczycy Darganti Dagestan (425 tys.), Kraj Stawropolski 
(40 tys.)

Didojcy Didoi Dagestan (15 tys.), Gruzja (1 tys.)

Dżekowie Dżek Azerbejdżan (1 tys.)

Gaputlińcy Azerbejdżan (grupa w zaniku)

Ginuchcy G'inozi Dagestan (0,6 tys.)

Godoberyńcy G'ibdidi Dagestan (3 tys.)

Gunzybcy G'unzal Dagestan (1,3), Gruzja (0,3 tys.)

Kajtagcy Chajdak' Dagestan (17 tys.)5

4 <http://www.joshuaproject.net/peoples.php?rop3 = 101695> (05.2009).
5 Według spisu w 1938 roku Kajtagców było 17 tys. W 2002 roku mieszkańcy kajtagskich aułów określili się 
jako Dargijczycy, jedynie kilka osób wskazało na narodowość kajtagską.
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Karatyńcy Kkararal Dagestan (6 tys.)

Kubaczyńcy Ugbugan Dagestan (3 tys.)6

Kryzowie Kryz Azerbejdżan (10 tys.)7 8

Lakowie Lak Dagestan (140 tys.)

Lezgini Lezgijar Dagestan (336 tys.), Azerbejdżan (250 tys.)

Rutulowie Mychadbyr Dagestan (24 tys.), Azerbejdżan (1 tys.)

Tabasaranie Tabasaran Dagestan (110 tys.)

Tindalowie Ideri Dagestan (1 tys.)

Udyni Udi Azerbejdżan (4 tys.)

1.3. Grupa abchazo-adygska

Abazyni Abaza Karaczajo-Czerkiesja (32 tys.)

Abchazi Apsua Abchazja (100 tys.), Kraj Krasnodarski 
(2 tys. ), Gruzja (4 tys.)8,

1.3.1. Grupa adygska

Adygejczycy Adyge Adygeja (108 tys.), Kraj Krasnodarski 
(16 tys.)

Czerkiesi Adyge
Karaczajo-Czerkiesja (50 tys.), 
Kraj Stawropolski (2 tys.),
Kraj Krasnodarski (4,5 tys.)

Kabardyjczycy Adyge
Kabardyno-Balkaria (498 tys.),
Osetia Północna (3 tys.), Kraj Stawropolski 
(6,5 tys.)

Szapsugowie Szapsug Kraj Krasnodarski (3,2 tys.9)

2. Grupy etniczne/narodowości mówiące językami z rodziny ałtajskiej (grupy tureckojęzycznej)

Azerbejdżanie (Azerowie) Azerbajdżanlylar

Azerbejdżan (6 mln, w tym 300 tys. 
w Nachiczewaniu), Gruzja (300 tys.), Kraj 
Stawropolski (15 tys.), Kraj Krasnodarski 
(11 tys.), Dagestan (111 tys.)10

6 W 2002 roku większość mieszkańców kubaczyńskich aułów określiła się jako Dargijczycy.
7 A. Yunusov, E th n ic  P ro file  o f  P o s t -S o v ie t  A ze r b a ija n , „European Yearbook of Minority Issues”, Vol. 4, 
2004/5, s. 488.
8 Ponadto w krajach Bliskiego Wschodu mieszka około 350 tys. Abchazów.
9 W spisie powszechnym z 2002 roku narodowość szapsugską podało 3,2 tys. osób, w rzeczywistości może ich 
być ok. 10 tys.
10 Brak dokładnych danych, ale szacuje się, że w Rosji przebywa od 500 tys. do 2 mln Azerów.
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Bałkarzy Taulula Kabardyno-Bałkaria (105 tys.), 
Kraj Stawropolski (0,7 tys.)

Karaczaje Kharaczajlyla Karaczajo-Czerkiesja (169 tys.), 
Kraj Stawropolski (15 tys.)

Kumycy Gumuk Dagestan (365 tys.), Osetia Północna 
(12 tys.), Czeczenia (8,8 tys.)

Nogajowie Nog'aj
Dagestan (38 tys.), Kraj Stawropolski 
(20 tys.), Karaczajo-Czerkiesja (14 tys.), 
Czeczenia (3,5 tys.)

Truchmeni Turkmen Kraj Stawropolski (14 tys.)

Turcy meschetyńscy Türk Kraj Stawropolski, Kraj Krasnodarski, 
Azerbejdżan (łącznie około 117 tys.)11

3. Grupy etniczne/narodowości mówiące językami z rodziny indoeuropejskiej

Grecy Ellines

Gruzja (15 tys.)11 12, Armenia (ok. 2 tys.), 
Kraj Stawropolski (34 tys.), Kraj 
Krasnodarski (26 tys.), Osetia Północna 
(2,3 tys.) i Adygeja (1,7 tys.)

Kurdowie Kurmanż
Armenia (56 tys.), Gruzja (21 tys.), 
Azerbejdżan (12 tys.), Kraj Krasnodarski 
(5 tys.) i Kraj Stawropolski (1,2 tys.)

Niemcy Deutsche
Kraj Krasnodarski (18 tys.), Kraj 
Stawropolski (8 tys.), Kabardyno-Bałkaria 
(2,5 tys.), Gruzja, Armenia i Azerbejdżan13

Ormianie Haj

Armenia (3 mln), Górski Karabach 
(150 tys.), Gruzja (300- 350 tys.), Abchazja 
(40 tys.), Kraj Stawropolski (150 tys.), Kraj 
Krasnodarski (270 tys.), Osetia Północna 
(17 tys.), Adygeja (15 tys.)14

11 W 1989 roku w całym ZSRR było od 200 do 400 tys. Turków meschetyńskich, z czego w Uzbekistanie co 
najmniej 106 tys., w Kazachstanie — 50 tys., Kirgistanie — 21 tys., Azerbejdżanie — 17 tys. Obecnie miesz
kają przede wszystkim w Rosji (jest tam ich ok. 100 tys.; głównie w Kraju Krasnodarskim i Stawropolskim), 
Uzbekistanie i Azerbejdżanie.
12 W 1989 roku było ich ok. 100 tys.
13 Na Kaukazie istniało wiele zborów protestanckich, niemieckich szkół, internatów, niemieccy fachowcy po
magali w tworzeniu przemysłu na Zakaukaziu itd. Wiele niemieckich osad przetrwało aż do czasów II wojny 
światowej (nosiły najczęściej nazwy takie jak: Neues Stuttgart, Katerinenfield, Elendorf itd.); jeszcze w 1939 
roku w Gruzji było 20 tys. Niemców, w Azerbejdżanie — 23 tys., w Kraju Krasnodarskim — 34 tys., Kraju 
Stawropolskim — 45 tys. Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej w 1941 roku większość z nich została 
wysiedlona do Azji Centralnej (głównie do Kazachstanu) jako potencjalni zdrajcy. Część Niemców kauka
skich (tzw. Kaukasendeutsche) wróciła na Kaukaz, większość po rozpadzie ZSRR repatriowała się jednak 
do Niemiec.
14 Znacznie więcej Ormian żyje poza swoim krajem w diasporze. W Rosji ok. 2 mln, w USA ponad 1 mln, 
we Francji ok. 350 tys., na Ukrainie ponad 100 tys. W Turcji, Syrii, Libanie i Iranie ok. 50-100 tys. w każdym 
z tych krajów.
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Osetyjczycy Iron

Osetia Północna (445 tys.), Kabardyno- 
Bałkaria (10 tys.), Karaczajo-Czerkiesja 
(4 tys.), Osetia Południowa (50-65 tys.), 
inne regiony Gruzji (38 tys.)

Rosjanie Russkije

Dagestan (120 tys.), Czeczenia (40 tys.), 
Inguszetia (5,5 tys.), Osetia Północna 
(164 tys.), Kabardyno-Bałkaria (226 tys.), 
Karaczajo-Czerkiesja (147 tys.), Adygeja 
(288 tys.), Kraj Stawropolski (2,2 mln),
Kraj Krasnodarski (4,4 mln), Kałmucja 
(98 tys.), Gruzja (67 tys.), Armenia (13 tys.), 
Azerbejdżan (141 tys.)

Tałysze Tolysz Azerbejdżan (77-200 tys.)15

Tatowie Tat Azerbejdżan (11 tys.), Dagestan (0,8 tys.)16

Cyganie Bośa, Lom, Rom 
lub Dom

Kraj Stawropolski (19 tys.), Kraj 
Krasnodarski (10,8 tys.), Kabardyno- 
Bałkaria (2,3 tys.), Adygeja (1,8 tys.), Gruzja 
(1,3 tys., w tym 0,5 tys. w Abchazji)

Grupy etniczne/narody mówiące językami z grupy semickiej (rodzina afro-azjatycka)

Asyryjczycy Haldei Armenia (6 tys.), Azerbejdżan (ok. 0,5 tys.), 
Kraj Krasnodarski (14 tys.)

Żydzi górscy Dżuchur Azerbejdżan (5 tys.), Dagestan (1 tys.)

Żydzi gruzińscy Ebraeli Gruzja (3,5 tys.)17

5. Grupy etniczne/narody mówiące językami z grupy mongolskiej
Kałmucy18 Chalmg Kałmucja (156 tys.)

15 Etnos zamieszkujący północny Iran (ok. 100 tys.) i południowy Azerbejdżan (rejony: lenkorański, leric- 
ki, massaliński i astaryński). Według danych spisu powszechnego z 1999 roku w Azerbejdżanie żyje 77 tys. 
Tałyszów, jednak w rzeczywistości może ich być nawet ok. 200 tys.
16 Niewielki etnos zamieszkujący Azerbejdżan i Dagestan. W Rosji jest ich ok. 2,3 tys. (z tego w Dagestanie — 
0,8 tys.), w Azerbejdżanie zaś— ok. 11 tys. Największa część Tatów żyje w północnym Iranie (ok. 300 tys.), nie 
mają jednak praktycznie żadnych związków z Tatami z byłego ZSRR. Mówią językiem tatyjskim należącym do 
irańskiej rodziny językowej (jest bliski językowi farsi); na co dzień używają też języka azerskiego i rosyjskiego.
17 <http://www.statistics.ge/main.php?pform = 145&plang=1> (05.2009).
18 Niektórzy zaliczają Kałmucję do regionu Kaukazu.

Dane liczbowe zawarte w tabeli odnoszące się do republik autonomicz
nych Federacji Rosyjskiej pochodzą ze spisu powszechnego przeprowadzonego 
w Rosji w 2002 roku. W niektórych (zaznaczonych w przypisie) przypadkach 
użyte zostały dane z wcześniejszych spisów oraz dane szacunkowe z 2005 roku. 
Dane dotyczące Kaukazu Południowego pochodzą z różnych źródeł61. Diaspory 
w ważniejszych przypadkach zostały uwzględnione w przypisach.

61 M. Falkowski, Narody Kaukazu, dostępne na: < http://www.kaukaz.net/narody_G.html> 
(05.2009).
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Wojny, konflikty i migracje

I.
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Maciej Falkowski

Najważniejsze problemy i konflikty 
współczesnego Kaukazu

Koniec p a x  sovietica  na Kaukazie

Kaukaz jest jednym z najbardziej niestabilnych regionów współczesnego świata. 
Dotyczy to zarówno Kaukazu Południowego (zwanego również Zakaukaziem),
do którego zaliczamy Gruzję, Armenię 
i Azerbejdżan, jak i Kaukazu Północne
go, w którego skład wchodzi siedem re
publik — podmiotów Federacji Rosyj
skiej: Dagestan, Czeczenia, Inguszetia, 
Osetia Północna, Kabardyno-Bałkaria, 
Karaczajo-Czerkiesja i Adygeja. Kra
je kaukaskie borykają się z szeregiem 
problemów: konfliktami zbrojnymi, 
nacjonalizmami, fundamentalizmem 
islamskim, trudną sytuacją społecz
no-ekonomiczną, słabością struktur 
państwowych, brakiem bądź niedoroz
wojem społeczeństwa obywatelskiego, 
korupcją, nepotyzmem i przestępczo
ścią zorganizowaną.

Przez większą część swojej historii 
Kaukaz był obszarem targanym konflik
tami, podzielonym i zacofanym (z wyjąt
kiem krótkich okresów świetności takich 
państw, jak Gruzja czy Armenia), jednak 
obecna sytuacja jest dla mieszkańców re
gionu traumatycznym wyzwaniem. Punk

Portret Stalina w szkole w rejonie czarodyńskim. 
Fot. I. Kaliszewska
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tem odniesienia jest bowiem dla nich 70 lat sowieckiej stabilizacji, którą większość 
z nich wspomina z nostalgią i, mimo wiedzy o stalinowskich represjach, deporta
cjach całych narodów w latach 40. XX wieku, ocenia zdecydowanie pozytywnie, 
postrzegając rozpad Związku Radzieckiego jako osobistą tragedię. Czasy sowiec
kie były jednym z niewielu okresów pokoju i stabilności na Kaukazie, choć było to 
wymuszone siłą i arbitralnymi decyzjami Kremla w kwestiach ustroju politycznego, 
granic, polityki narodowościowej, religijnej i społecznej.

Rozpad Związku Radzieckiego oznaczał nagły koniec pax sovietica na Kauka
zie. Wiązało się to nie tylko z zakwestionowaniem dotychczasowego porządku po
litycznego, ale i z rewolucyjnymi zmianami dotyczącymi tożsamości mieszkańców 
regionu. Identyfikacja z imperium sowieckim, poczucie przynależności do „naro
du radzieckiego”, zajmujące dotąd w tożsamości mieszkańców Kaukazu kluczowe 
miejsce, zastąpione zostało identyfikacją z własną grupą etniczną, klanem, wspól
notą religijną (z tą ostatnią w znacznie mniejszym stopniu). Wywołujące w naszym 
kraju — choć niekoniecznie na Kaukazie — niezrozumienie takie slogany, jak 
„zwycięstwo nad faszyzmem”, „przyjaźń między narodami”, duma z siły państwa 
radzieckiego i Armii Radzieckiej, czy sukcesy w elektryfikacji i walce z analfabe
tyzmem zostały odsunięte w cień. Tamtą, wspólną dla wszystkich narodów kauka
skich wersję historii zastąpiły równie zmitologizowane, a przy tym wzajemnie się 
wykluczające, historie etniczne. Centralne miejsce w tożsamości Ormian zajęła 
kwestia ludobójstwa 1915 roku, Czerkiesów— tzw. muhadżirstwa1, natomiast Cze
czenów, Inguszów czy Bałkarów — stalinowskich deportacji do Azji Centralnej. 
Armeński Kirowakan zamieniono na Wanadzor, azerbejdżański Kirowabad znów 
został Gandżą, a ulice Lenina, Ordżonikidze czy Kalinina stały się prospektami 
szejcha Mansura, Dawida Odnowiciela bądź Mammeda Rasulzadego.

Dezintegracja „radzieckości” w świadomości mieszkańców Kaukazu, zastą
pienie w hierarchii wyznawanych wartości narzucanego odgórnie — aczkolwiek 
powszechnie akceptowanego — internacjonalizmu nacjonalizmami poszczegól
nych etnosów/narodów oraz rozkład dotychczasowego porządku politycznego 
doprowadziły do przekształcenia się Kaukazu w najbardziej zapalny region ob
szaru postradzieckiego, w którym przemoc, wojny, czystki etniczne, zamachy 
i przewroty stały się podstawowymi narzędziami uprawiania polityki.

Siedemnaście lat, które minęły od rozpadu ZSRR, nie doprowadziły do 
chociażby względnej stabilizacji sytuacji w regionie. Wręcz przeciwnie. Więk
szość konfliktów i problemów ulega zaognieniu bądź trwałej konserwacji. Nie
wiele wskazuje na to, aby najbliższe lata miały przynieść poprawę sytuacji na 
Kaukazie. 1

1 Muhadżirstwo — od arabskiego muhadżirun — uciekinier, uchodźca. Masowa emigracja kau
kaskich muzułmanów do osmańskiej Turcji z ziem zajmowanych przez Rosję. Trwała przez cały 
XIX wiek i objęła ok. miliona osób, głównie Czerkiesów i Abchazów, ale także Czeczenów, 
Dagestańczyków i inne narody.
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Najlepszym przykładem na poparcie powyższej tezy są wydarzenia w Gruzji 
z sierpnia 2008 roku. Przez kilka ostatnich lat (od rewolucji róż w 2003 roku) 
kraj ten cieszył się bardzo pozytywnym wizerunkiem na Zachodzie. Podźwi- 
gnięcie państwa ze stanu niemal kompletnego rozkładu, reformy społeczno-go
spodarcze, wybory spełniające najważniejsze standardy demokratyczne, walka 
z korupcją, bliska współpraca z Unią Europejską i NATO, deklaracje nieroz- 
wiązywania konfliktów metodami siłowymi, stwarzanie przyjaznego klimatu dla 
zagranicznych inwestycji, otwarcie na turystów itd. Wszystko to stwarzało wra
żenie, iż Gruzja ostatecznie przezwyciężyła kryzys lat 90., kiedy to określana 
była mianem failed state, i staje się krajem stabilnym wewnętrznie. Konflikt ro- 
syjsko-gruziński wokół Osetii Południowej, jaki wybuchł w sierpniu 2008 roku, 
pokazał jednak iluzoryczność takiego stanu rzeczy.

Pułapka geopolityki i historii

Jednym ze źródeł niestabilności Kaukazu jest jego położenie geopolityczne, mię
dzy Morzem Czarnym i Kaspijskim oraz Rosją i Bliskim i Środkowym Wscho
dem. Przez wieki region ten był miejscem, gdzie krzyżowały się interesy wielkich 
mocarstw: Rzymu, Bizancjum, Rosji, Persji, Turcji, Stanów Zjednoczonych. Gdy 
jedno z nich zdobywało niekwestionowaną dominację na Kaukazie, panował tam 
względny spokój. Kiedy jednak wpływy słabły, rozpoczynała się bezpardonowa 
rywalizacja o panowanie nad regionem, której ofiarami padali mieszkańcy Kau
kazu. Z podobną sytuacją mamy do czynienia obecnie. Kaukaz wraz z Azją Cen
tralną — przede wszystkim ze względu na tamtejsze zasoby surowcowe i szlaki 
transportowe — jest od rozpadu ZSRR obiektem Nowej Wielkiej Gry2. Jej naj
ważniejszymi uczestnikami są Stany Zjednoczone, Chiny, Turcja, Iran i Unia 
Europejska, których celem jest osłabienie wpływów rosyjskich w obu regionach, 
oraz Rosja dążąca do zachowania obszaru postsowieckiego pod swoją kontrolą. 
To właśnie sprzeczność ich interesów jest jedną z przyczyn niemożności rozwią
zania konfliktów w regionie, wyścigu zbrojeń i wrogości pomiędzy państwami 
kaukaskimi, w których interesie (przede wszystkim zaś w interesie mieszkańców 
Kaukazu) leży paradoksalnie zdobycie jednoznacznej dominacji przez któregoś 
z rywali.

Mimo że Kaukaz przez wieki przyciągał uwagę mocarstw i był w centrum 
ich zainteresowania, zawsze pozostawał peryferią wielkich cywilizacji. Wiele 
tamtejszych narodów zdołało co prawda stworzyć własne państwa i oryginalne

2 Klasyczna Wielka Gra toczyła się w XIX wieku pomiędzy Imperium Rosyjskim a Brytyjskim. 
Oba państwa rywalizowały o wpływy na kontynencie azjatyckim. W latach 90. analitycy i dzien
nikarze sięgnęli po ten termin, opisując rysującą się rywalizację między USA, Rosją i Chinami 
o surowce kaspijskie i wpływy geopolityczne w Azji Centralnej i na Kaukazie.
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kultury, okresy świetności krajów kaukaskich stanowią jednak niewielki wyci
nek historii regionu. Podobnie jak w geopolityce, tak i w sferze kulturowej nie
ustannie ścierały się tam wpływy wielkich cywilizacji, kultur i religii, z których 
żadna nie zdołała zdobyć pozycji dominującej, dzieląc mieszkańców regionu 
i wywołując między nimi konflikty. Przez wieki mieszkańcy Kaukazu toczyli 
między sobą wojny w imię wpływów mocarstw i przyniesionych z zewnątrz idei. 
Jako przykład może służyć wielowiekowy konflikt między sunnitami i szyita
mi rozdzierający społeczeństwo azerbejdżańskie lub konflikt między bardzo 
bliskimi sobie kulturowo i mającymi rozbudowane więzy rodowe Inguszami 
i Osetyjczykami3.

Podziały etniczne i nacjonalizm

Przyczyną niestabilności Kaukazu jest także skomplikowany skład etniczny 
regionu, będący zarówno produktem zachodzących tam żywiołowo procesów 
migracyjnych (np. przesiedlania się Ormian z Turcji do Imperium Rosyjskiego 
w XIX wieku), jak i przymusowych przesiedleń (np. deportacji tysięcy dage- 
stańskich górali do Czeczenii w latach 40.). Wiele współczesnych konfliktów 
ma ponadto swoje źródła w sowieckiej polityce narodowościowej, której nie
obce było sztuczne „tworzenie” narodów, oderwane od rzeczywistości wyty
czanie granic itd. W taki właśnie sposób Sowieci stworzyli większość narodów 
dagestańskich, które przed rewolucją 1917 r. de facto nie istniały. Mieszkań
cy Dagestanu identyfikowali się wcześniej z dżamaatami (wspólnotami tery
torialnymi) i tuchumami (mniejszymi wspólnotami opartymi o więzy krwi). 
Poza tym czuli się muzułmanami i Dagestańczykami. Pojęcie narodu w XIX- 
-wiecznym, europejskim tego słowa znaczeniu nie było im znane4. Dopiero 
władze sowieckie, na podstawie opracowań ówczesnych etnografów i lingwi
stów, „stworzyły” Awarów, Dargijczyków, Laków, Lezginów, opierając się na 
faktycznie istniejących, bardzo silnych, lecz niemających dotąd nic wspólnego 
z podziałami etnicznymi, różnicach językowych. Teoria o 14 „tytularnych na
rodach” Dagestanu była następnie tak długo wpajana za pomocą propagan
dy i systemu edukacyjnego mieszkańcom republiki, aż w ich pojęciu stała się

3 Kaukaz był w XVI-XVIII wieku areną nieustannych wojen między sunnicką Turcją a szyicką 
Persją. Powodowało to konflikty i rzezie pomiędzy ludnością Azerbejdżanu, podzieloną na sun- 
nitów i szyitów. Dopiero przełom XIX i XX wieku i narodziny azerskiej tożsamości narodowej, 
odżegnującej się od religii, pozwoliło na przezwyciężenie tego podziału. Więcej na ten tem at w: 
T. Świętochowski, Azerbejdżan i Rosja, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN 1998.
4 Szerzej o tym zagadnieniu zob. w: E. Kisrijew, Islam i włast’ w Dagiestanie, Rosyjska Akademia 
Nauk, Moskwa 2004.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Najważniejsze problemy i konflikty współczesnego Kaukazu 45

prawdą obiektywną5. Później, w latach 90., w oparciu o stworzone kilkadziesiąt 
lat wcześniej podziały narodowościowe tworzono „ruchy narodowe”, przy po
mocy których wykreowano wiele znaczących dziś figur na dagestańskiej scenie 
politycznej.

Przykładem skutecznych sowieckich manipulacji w kwestiach narodowościo
wych było także stworzenie w latach 20. ubiegłego wieku etnonimu „Wajnacho- 
wie” dla łącznego określania Czeczenów i Inguszów. Choć wcześniej pojęcie 
to nie było im znane, dziś większość z nich jest przekonana, iż słowo Wajnach 
(z czeczeńskiego i inguskiego waj nach — „nasz naród”) istnieje od wieków6. 
Z podobnymi próbami etnografii stosowanej mamy także do czynienia obecnie. 
Ich autorami są np. wspierane przez wielu abchaskich i rosyjskich naukowców 
władze Abchazji, lansujące tezę, zgodnie z którą mówiący własnymi językami 
i mający silne poczucie odrębności Megrelowie i Swanowie są całkowicie od
rębnymi grupami etnicznymi, a nie Gruzinami, za których sami się uważają. Siła 
przebicia obecnych władz w Suchumi jest jednak na tyle niewielka w porówna
niu z sowiecką machiną administracyjną, że wątpliwe wydaje się, aby wysiłki te 
zostały zwieńczone sukcesem.

Jedną z przyczyn współczesnych konfliktów i podziałów w regionie jest także 
niezwykle silny na Kaukazie partykularyzm, skoncentrowanie na własnej gru
pie etnicznej lub religijnej7. Z tym wiąże się z kolei przekonanie o wyjątkowości 
własnego narodu (lub innej grupy), jej „uświęconym” prawie do konkretnego 
kawałka ziemi i wykluczanie jakiegokolwiek kompromisu z przeciwnikiem. Taki 
właśnie skrajny nacjonalizm, czy wręcz szowinizm, który w większości krajów 
europejskich (za wyjątkiem być może Bałkanów) jest zjawiskiem marginalnym

5 Ciekawym casusem, bardzo dobitnie obrazującym, iż istniejące obecnie w Dagestanie podziały 
etniczne zostały stworzone sztucznie, jest kwestia tzw. małych narodów dagestańskich. W cza
sach radzieckich część grup etnicznych liczących ok. 20 tys. osób wyodrębniono jako oddzielne 
narody, inne zaliczono w skład sąsiadujących z nimi większych narodów. Rutulowie, Agułowie 
czy Cachurzy „zasłużyli” więc na miano narodów, natomiast Andyjczycy, Didojcy czy Cezowie 
zostali uznani za grupy etniczne w ramach narodu awarskiego, choć mówili całkowicie odrębny
mi od Awarów językami. Taki podział wiązał się z dominacją w życiu politycznym radzieckiego 
Dagestanu Awarów i Dargijczyków, którzy chcieli wzmocnić własną pozycję, osłabić zaś konku
rujących z nimi Lezginów. Z  tego względu Rutulów, Cachurów i Agułów nie uznano za lezgińskie 
grupy etniczne.
6 Termin Wajnachowie, wajnachski stworzyli w latach 20. XX wieku radzieccy lingwiści Nikołaj 
Jakowlew oraz Zaur Malsagow; zob. J. Czesnow, Byt ’czeczencem: licznost’ i etniczeskije identyfi- 
kacii naroda, w: D. Furman (red.), Rossija i Czeczenia. Obszczestwa i gosudarstwa, Fond imieni 
A. Sacharowa, Moskwa 1999.
7 Partykylaryzm religijny dotyczy zwłaszcza zamkniętych i niechętnych kontaktom ze światem ze
wnętrznym bractw sufickich w Dagestanie i Czeczenii. O bractwach sufickich na Kaukazie zob. 
m.in.: S. Prozorow (red.), Islam na territorii bywszej Rossijskoj imperii, Rosyjska Akademia Nauk, 
Moskwa 2006; S. Abaszyn, W. Bobrownikow (red.), Podwiżniki islama, Rosyjska Akademia Nauk, 
Moskwa 2003.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



46 Maciej Falkowski

lub ograniczonym do wybranych grup społecznych, we wszystkich kaukaskich 
państwach i republikach stanowi normę, ideologię wyznawaną przez większość 
społeczeństwa, w tym elit intelektualnych i politycznych8. Prowadzi to do prze
konania, iż żadnego z kaukaskich konfliktów nie da się rozwiązać na drodze 
dwustronnych dobrowolnych negocjacji. Pozostaje militarne zwycięstwo którejś 
ze stron bądź narzucenie określonych rozwiązań z zewnątrz i wymuszenie ich 
respektowania siłą (co jednak ze względu na polityczną poprawność nie może 
pojawić się w publicznym dyskursie na temat konfliktów kaukaskich).

Konflikty na Kaukazie

Najbardziej brzemiennym w skutkach rezultatem opisanego powyżej końca 
pax sovietica na Kaukazie był wybuch na początku lat 90. konfliktów zbrojnych. 
Większość z nich miała podłoże stricte polityczne, tzn. dążenie do zmiany istnie
jącego w czasach ZSRR status quo w kwestii granic i przynależności określonych 
terytoriów. Z czasem przerodziły się one jednak w konflikty etniczne. Wyjąt
kiem jest konflikt czeczeński, który z wojny o podłożu narodowowyzwoleńczym 
przekształcił się w dżihad, walkę zbrojną o utworzenie państwa islamskiego na 
Kaukazie Północnym.

Górski Karabach

Konflikt karabaski był chronologicznie pierwszym konfliktem ze wszystkich, 
które wybuchły na fali rozpadu ZSRR. Jego początki sięgają lutego 1988 roku. 
Można wręcz powiedzieć, że to konflikt karabaski był jednym z czynników, które 
doprowadziły do końca imperium sowieckiego. Początkowo miał on charakter 
polityczny: Ormianie stanowiący większość mieszkańców Górnokarabaskiego 
Obwodu Autonomicznego w Azerbejdżanie wystąpili z petycją do władz radziec
kich o przyłączenie Karabachu do Armeńskiej SRR (Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej). Choć sympatie radzieckiego „pierestrojkowego” establishmentu 
oraz elity intelektualnej były po stronie Ormian, Gorbaczow nie chciał tworzyć

8 Jest to prawdopodobnie wynikiem zamrożenia, przerwania procesów społeczno-politycznych 
na Kaukazie przez Związek Radziecki. W Europie Zachodniej dzięki wolności słowa i ustrojowi 
demokratycznemu procesy polityczne, ideologie i same społeczeństwa mogły rozwijać się w spo
sób naturalny, dlatego skrajny nacjonalizm przestał stopniowo dominować w życiu publicznym, 
stając się koncepcją politycznie niepoprawną i odrzucaną przez większą część społeczeństwa. Na 
odizolowanym od świata zewnętrznego, rządzonym totalitarnie przez Sowietów Kaukazie taki 
rozwój nie był możliwy, dlatego po rozpadzie ZSRR tamtejsze społeczeństwa wróciły niejako do 
sytuacji, w jakiej znajdowały się przed rewolucją bolszewicką.
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niebezpiecznego precedensu. Determinacja ormiańskiej ludności Karabachu, 
wspartej przez opozycję demokratyczną w Armenii, nie pozwoliła jednak na 
wyciszenie konfliktu. W Erewaniu rozpoczęły się trwające wiele dni kilkusetty- 
sięczne demonstracje, których Moskwa nie zdecydowała się rozpędzie siłą.

Jednocześnie zaczęła się stopniowo nakręcać spirala przemocy pomiędzy 
ludnoscią ormiańską i azerską w Karabachu, następnie zas w Armenii i Azer
bejdżanie. Wkrótce rozpoczęły się pierwsze walki, starcia, czystki etniczne, po
gromy (np. w azerbejdżańskim Sumgaicie, gdzie zamordowano kilkudziesięciu 
Ormian). W rezultacie w ciągu kilku zaledwie miesięcy Armenię opuścili wszyscy 
Azerowie, Azerbejdżan zaś — wszyscy Ormianie9. Ukrywana przez lata rządów 
sowieckich nienawiść między oboma narodami wybuchła z niezwykłą siłą, dopro
wadzając do przekształcenia się konfliktu o przynależność administracyjną Kara- 
bachu w jeden z najgłębszych konfliktów etnicznych we współczesnym świecie10 11.

Do 1992 roku Karabach — stanowiący enklawę w granicach Azerbejdżanu 
— znajdował się w blokadzie. Łączność z Armenią utrzymywana była wyłącznie 
drogą lotniczą. Sytuacja uległa zasadniczej zmianie w 1992 roku. Strona ormiań
ska — wspierana znacząco przez Rosję — rozpoczęła wówczas działania zbroj
ne na szeroką skalę11. Rezultat tej dwuletniej wojny był druzgocący dla Azer
bejdżanu: pod kontrolą Ormian znalazł się nie tylko prawie cały Karabach, ale 
także pięć rejonów otaczających enklawę, stanowiących — według terminologii 
używanej przez stronę ormiańską — pas bezpieczeństwa. Karabach uzyskał tak
że lądowe połączenie z Armenią (tzw. korytarz laczyński). Tereny zajęte przez 
Ormian opuścili wszyscy Azerowie, w sumie ok. 800 tys. osób. W starciach życie 
straciło ok. 25 tys. ludzi12.

Podpisany w maju 1994 roku w Biszkeku przy pośrednictwie KBWE (póź
niejsza OBWE)13 rozejm do dziś sankcjonuje ówczesny stan rzeczy na linii fron-

9 Według danych ostatniego radzieckiego spisu powszechnego z 1989 roku w Armenii mieszka
ło 84 tys. Azerów, w Azerbejdżanie zaś ponad 390 tys. Ormian (łącznie z ponad 100-tysięczną 
ormiańską ludnością Górskiego Karabachu); zob. < http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89. 
php?reg=13> (09.2008).
10 Historia w pewnym sensie zatoczyła koło, ponieważ był to już trzeci wybuch stare orm iańsko- 
azerskich w XX wieku (pierwszy miał miejsce w 1905, drugi po rewolucji 1917 roku). Poprzednie 
również miały miejsce w warunkach osłabienia władzy centralnej na Kaukazie.
11 Zmiana stanowiska rosyjskiego wobec konfliktu związana była z dojściem do władzy 
w Azerbejdżanie prozachodniego i protureckiego Ludowego Frontu Azerbejdżanu z Abulfazem 
Elczibejem na czele oraz zaostrzającą się rywalizacją o dostęp do kaspijskich surowców. Udzielając 
wsparcia Ormianom, Moskwa chciała doprowadzić do obalenia władz w Baku i zablokowania jed
nej z potencjalnych tras przesyłu azerbejdżańskiej ropy na Zachód.
12 Szerzej o przebiegu konfliktu karabaskiego oraz rozwoju sytuacji politycznej w Armenii 
i Azerbejdżanie po rozpadzie ZSRR zob. w: Thomas de Waal, Black Garden: Armenia 
and Azerbaijan through Peace and War, New York University Press, London-New York 2003.
13 KBWE — Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. OBWE — Organizacja 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
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Szusza. Ruiny meczetu. Fot. M. Ząbek

Polegli na froncie. Górski Karabach. Fot. I. Kaliszewska
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tu. Wojsk stron konfliktu nie rozdzielają siły rozjemcze, dlatego notorycznie do
chodzi tam do wymiany ognia (co roku po obu stronach ginie średnio kilkunastu 
żołnierzy). Nad przestrzeganiem rozejmu czuwają przedstawiciele tzw. Mińskiej 
Grupy OBWE (USA, Rosja, Francja), którzy pośredniczą także w rokowaniach 
pokojowych pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem (przedstawiciele karabaskich 
separatystów nie biorą w nich udziału ze względu na stanowczy sprzeciw Baku). 
Rokowania polegają jednak wyłącznie na periodycznych spotkaniach ministrów 
spraw zagranicznych i prezydentów obu państw.

Wysiłki posredników nie zostały dotąd zakończone sukcesem, nie wypraco
wano bowiem jeszcze takiego rozwiązania konfliktu, które byłoby do zaakcep
towania dla obu stron. Baku skłonne jest dać Karabachowi szeroką autonomię, 
utrzymuje jednak, że konflikt musi zostać rozwiązany w ramach integralności te
rytorialnej Azerbejdżanu. Dla Erewania i Stepanakertu możliwa jest natomiast 
jedynie niepodległość Karabachu bądź jego przyłączenie do Armenii (z zacho
waniem kontroli nad korytarzem laczyńskim łączącym Armenię z Karabachem). 
Strona ormiańska skłonna jest więc de facto negocjować jedynie warunki opusz
czenia okupowanych azerbejdżańskich terytoriów.

W trakcie negocjacji pojawiało się wiele propozycji rozwiązania konfliktu. 
Spośród nich na szczególną uwagę zasługują trzy:
1. tzw. plan Goble’a, przewidujący wymianę terytoriów między Armenią i Azer

bejdżanem: Karabach miałby zostać połączony z Armenią korytarzem la- 
czyńskim, w zamian za co Azerbejdżan uzyskałby rejon Meghri (południowa 
Armenia), dzięki czemu miałby połączenie z Nachiczewanem; Armenia tra
ciłaby wówczas granicę z Iranem);

2. tzw. plan Maresca, zwany inaczej planem państwa stowarzyszonego: Kara
bach zyskiwałby status terytorium „swobodnie stowarzyszonego” z Azerbej
dżanem i mógłby utrzymywać swoich przedstawicieli za granicą, nie byłby 
jednak formalnie uznany za niepodległe państwo; Azerbejdżan nie mógłby 
ingerować w jego wewnętrzne sprawy i utrzymywać dookoła Karabachu bro
ni o charakterze ofensywnym; zachowana byłaby swoboda tranzytu przez ko
rytarz laczyński oraz między Azerbejdżanem i Nachiczewanem;

3. plan Grupy Mińskiej OBWE opracowany w2006 roku; zakładał odłożenie kwestii 
rozstrzygnięcia statusu Karabachu; strony miały porozumieć się co do warunków 
opuszczenia przez wojska ormiańskie terytoriów okupowanych (za wyjątkiem 
korytarza laczyńskiego) i powrotu uchodźców azerbejdżańskich; w Karabachu 
byłyby rozlokowane międzynarodowe siły pokojowe; za kilkanaście lat przepro
wadzone zostałoby referendum dotyczące przyszłego statusu Karabachu14.

14 Plan opierał się w znacznym stopniu na propozycjach International Crisis Group opracowa
nych w 2005 roku. Zob. raporty ICG: Nagorno-Karabakh: A  Plan for Peace, „Europe Report”, 
No. 167, 11 October 2005, < http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3740&l=1>.
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Największe szanse na powodzenie miał plan Grupy Mińskiej. W 2007 roku 
pośrednicy wielokrotnie informowali, że strony są bliskie porozumienia, osta
tecznie jednak rozmowy utknęły w martwym punkcie. Armenia nie zgodziła się 
na wycofanie wojsk z rejonu kelbadżarskiego (drugi — obok rejonu laczyńskiego 
— obszar łączący ją z Armenią), natomiast dla Azerbejdżanu nie do zaakcepto
wania było dopuszczenie możliwości uzyskania niepodległości przez Karabach 
w oparciu o przyszłe referendum. Równie istotne było to, iż społeczeństwa obu 
państw nie są przygotowane na kompromis, a plan Grupy Mińskiej takie właśnie 
rozwiązanie zakładał. Rządzący w Baku i Erewaniu zdawali sobie sprawę, iż ak
ceptacja planu mogłaby doprowadzić do poważnych wstrząsów wewnętrznych, 
z zamachem stanu włącznie i utratą przez nich władzy.

Jeszcze kilka miesięcy temu prawdopodobieństwo wznowienia wojny w Ka- 
rabachu było bardzo wysokie. Rosnące dochody z eksportu ropy naftowej po
zwalały Baku na intensywne zbrojenia i unowocześnianie swojej armii15. Prezy
dent Azerbejdżanu Ilham Alijew wielokrotnie groził rozpoczęciem wojny, jeśli 
negocjacje nie przyniosą spodziewanych rezultatów. Azerbejdżan podnosił rów
nież kwestię zmiany pośrednika w negocjacjach, wskazując na nieefektywność 
Grupy Mińskiej.

Do nagłego zaognienia sytuacji w Karabachu doszło w marcu 2008 roku. 
Miało to związek z wyborami prezydenckimi w Armenii, w których rywalizo
wali ze sobą dotychczasowy premier i jeden z przywódców tzw. klanu karaba- 
skiego Serż Sarkisjan (wspierany przez dotychczasowego prezydenta Roberta 
Koczariana) oraz lider opozycji demokratycznej z przełomu lat 80. i 90. i pre
zydent w latach 1991-1998 Lewon Ter-Petrosjan. Po sfałszowaniu wyborów na 
korzyść Sarkisjana opozycja rozpoczęła wielotysięczne demonstracje w Ere
waniu, krwawo stłumione przez wojsko. Aby odwrócić uwagę społeczeństwa 
od sytuacji wewnętrznej, władze zdecydowały się zagrać kartą karabaską. Na 
początku marca na linii frontu w Karabachu doszło do najcięższych od wie
lu lat walk, w których zginęło kilkunastu żołnierzy. Zostało to natychmiast 
nagłośnione przez kontrolowane przez władze środki masowego przekazu 
w Armenii, powodując mobilizację społeczną i spadek zainteresowania prote
stami opozycji. Starcia zostały prawdopodobnie sprowokowane przez władze 
Armenii. Choć nie przerodziły się one w otwartą wojnę, pokazały, że konflikt 
może zostać wznowiony ze względu na wewnętrzną sytuację w Armenii bądź 
Azerbejdżanie16.

15 W 2006 roku budżet wojskowy Azerbejdżanu wyniósł 700 mln USD, w 2007 roku — 1,5 mld, 
w 2008 roku zaś — 2 mld. Planowany budżet wojskowy na 2009 rok to 2,4 mld USD.
16 Szerzej o wydarzeniach w Armenii zob. np. w raporcie International Crisis Group: Armenia: 
Picking up the Pieces, „Europe Briefing”, No. 48 , 8 April 2008, < http://www.crisisgroup.org/ 
home/index.cfm?id=5385&l=1>.
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Konflikt zbrojny w Gruzji z sierpnia 2008 roku wpłynął stabilizująco na 
sytuację w Karabachu. Zdecydowana postawa Rosji, która nie zawahała się 
przed zbrojną interwencją w Gruzji, pokazała, iż Moskwa będzie bronie swo
ich interesów na Kaukazie, nie cofając się przed żadnymi środkami. Przy
wrócenie kontroli nad Karabachem przez Azerbejdżan nie leży w interesie 
Rosji (obecny stan pozwala Moskwie szachować zarówno Baku, jak i Ere
wań), istnieje więc duże prawdopodobieństwo udzielenia przez nią pomocy 
Armenii w razie zerwania rozejmu przez Azerbejdżan. Stanowi to decydu
jący czynnik, który może powstrzymać władze azerbejdżańskie przed wzno
wieniem konfliktu.

Już po wojnie rosyjsko-gruzińskiej pojawiły się sygnały dotyczące możliwe
go przełomu w negocjacjach ormiańsko-azerskich. 2 października prezydenci 
Ilham Alijew i Serż Sarkisjan podpisali w Moskwie deklarację o niestosowa
niu przemocy — pierwszy dwustronny dokument od czasu zawieszenia broni 
z 1994 roku. Podpisanie deklaracji było możliwe dzięki mediacji Rosji, która 
zaktywizowała działania na rzecz rozwiązania konfliktu karabaskiego na jej 
warunkach (stacjonowanie rosyjskich sił pokojowych w Karabachu, rezygna
cja obu państw z pogłębiania współpracy z NATO, odłożenie kwestii statusu 
enklawy na nieokreśloną przyszłość). Wysiłki Moskwy, dążącej najwyraźniej 
do marginalizacji Zachodu w procesie pokojowym, ostrożnie wspiera Turcja, 
która, choć chce wzmocnić własną pozycję na Kaukazie Południowym, uznaje 
prymat Rosji.

Gdyby Rosji udało się doprowadzić do podpisania traktatu pokojowego, był
by to sukces znacznie większy od niedawnej wojny z Gruzją. Moskwa nie tylko 
zyskałaby możliwość wprowadzenia wojsk do Karabachu, lecz również zablo
kowałaby potencjalną trasę nowych gazociągów, o której w związku z ostatnimi 
wydarzeniami w Gruzji mówi się coraz częściej17.

Abchazja i Osetia Południowa

Konflikty w Abchazji i Osetii Południowej były do niedawna bardzo podobne 
do konfliktu karabaskiego. W pierwszej połowie lat 90. w obu regionach wcho
dzących dotąd w skład Gruzińskiej SRR (Abchazja jako republika, Osetia 
jako obwód autonomiczny) pojawiły się żądania szerszej autonomii, później 
zaś tendencje separatystyczne podsycone obawą przed gruzińskim nacjonali
zmem cechującym rządy pierwszego prezydenta niepodległej Gruzji Zwiada 
Gamsachurdii (1990-1991). W latach 1991-1992 w Osetii Południowej i w la

17 W. Górecki, Moskwa próbuje rozwiązać konflikt karabaski, „Tydzień na Wschodzie”, Ośrodek 
Studiów Wschodnich, nr 36/2008.
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tach 1992-1993 w Abchazji doszło do konfliktów zbrojnych między armią 
gruzińską oraz gruzińskimi oddziałami paramilitarnymi a siłami zbrojnymi 
separatystów wspieranymi nieformalnie przez Rosję i ochotników z Kaukazu 
Północnego18. Pomoc rosyjska, jak również słabość i brak organizacji strony 
gruzińskiej (Gruzja jako państwo była wówczas w stanie rozkładu, wstrząsa
ły nią konflikty wewnętrzne) zadecydowały o totalnej klęsce Tbilisi. W 1992 
roku podpisano rozejm w Osetii, w 1993 roku zaś w Abchazji. Gwarantem obu 
porozumień została Rosja, która wprowadziła do stref konfliktów swoje siły 
pokojowe19.

Konflikt w Abchazji był znacznie bardziej drastyczny i brzemienny w skutki 
dla Gruzji. Niemal cała republika (za wyjątkiem Wąwozu Kodorskiego) opa
nowana została przez siły separatystów. W trakcie walk poważnym zniszcze
niom uległo Suchumi, spalono i splądrowano większość gruzińskich wiosek 
w Abchazji, śmierć poniosły tysiące ludzi, ok. 250 tys. Gruzinów zmuszono 
do opuszczenia republiki20. Wojna w Osetii trwała krócej i nie towarzyszyły 
jej aż tak brutalne działania wymierzone w cywilów. Nie doszło także do czy
stek etnicznych, Osetia pozostała więc etnicznie zróżnicowanym regionem21. 
Nieuznawane władze Osetii Południowej nie kontrolowały także całego tery
torium republiki (wioski gruzińskie pozostawały pod władzą Tbilisi). Cechą 
odróżniającą konflikt osetyjski od abchaskiego był także mniejszy poziom 
wzajemnej nienawiści między oboma narodami (Osetyjczycy swobodnie jeź
dzili do Gruzji, Gruzini do Osetii, rozwijał się handel, utrzymane zostały więzi 
międzyludzkie).

Przez szereg lat sytuacja w strefie obu konfliktów nie zmieniała się. Gruzja 
była za słaba, aby podjąć próbę siłowego przywrócenia kontroli nad obu zbun

18 Rosja wsparła separatystów, chcąc zmusić Gruzję do wstąpienia do Wspólnoty Niepodległych 
Państw (WNP).
19 W Abchazji siły te miały mandat WNP, natomiast w Osetii Południowej stacjonowały na mocy 
porozumienia rozejmowego w Dagomysie z 1992 roku, podpisanego przez Rosję, Gruzję, Osetię 
Południową oraz Osetię Północną. Układ dagomyski przewidywał ponadto istnienie Wspólnej 
Komisji Kontrolnej, która miała zajmować się nadzorowaniem przestrzegania zawieszenia broni 
oraz prowadzeniem negocjacji pokojowych. W ciągu kilku lat poprzedzających konflikt z 2008 
roku komisja była jednak martwym organem (strony nie były nawet w stanie porozumieć się co do 
zwoływania ich posiedzeń). Szerzej o uregulowaniach prawnych dotyczących konfliktu w Osetii 
Południowej i Abchazji zob.: M. A. Wołchońskij, W. A. Zaharow, N. J. Silajew (red.), Konflikty 
w Abchazji i Jużnoj Osetii. Dokumenty 1989-2006 gg., Moskowskij Gosudarstwiennyj Institut 
Mieżdunarodnych Otnoszenii, Moskwa 2008.
20 Jedynym regionem Abchazji, do którego wrócili gruzińscy uchodźcy, jest położony na granicy 
Abchazji i regionu Samegrelo (Megrelia) rejon galski.
21 Aż do 2008 roku Osetyjczycy stanowili ok. 70%, Gruzini zaś ok. 30% ludności Osetii Południowej.
Stolica O setii---- Cchinwali była w większości miastem osetyjskim, otaczały ją jednak wioski gru
zińskie (Tamaraszeni, Ergneti, Kiurta i in.). Gruzini stanowili także większość mieszkańców rejo
nu achalgorskiego we wschodniej części Osetii Południowej.
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towanymi prowincjami22, natomiast rozmowy pokojowe skazane były na niepo
wodzenie ze względu na pozycję Rosji, w której interesie leżało zamrożenie sy
tuacji w rejonach konfliktów.

Przełomowym momentem w historii obu konfliktów była rewolucja róż 
w Gruzji (listopad 2003 roku) i przejęcie władzy przez ekipę prezydenta Miche- 
ila Saakaszwilego. Nowe gruzińskie władze przystąpiły wówczas do wdrażania 
bezprecedensowego w skali WNP programu reform wewnętrznych. Zaktywizo
wały współpracę z Zachodem, wyraźnie wskazując, iż celem gruzińskiej polityki 
zagranicznej jest integracja ze strukturami euroatlantyckimi. Państwa i organi
zacje zachodnie, przede wszystkim z USA, zaczęły udzielać Gruzji pomocy orga
nizacyjnej, eksperckiej i finansowej w realizacji projektu reform. Dzięki tej po
mocy Gruzja nie tylko wzmocniła się gospodarczo, lecz także odniosła sukcesy 
w walce z korupcją, zbudowała podstawy nowoczesnej armii23.

Jednym z najważniejszych celów polityki Saakaszwilego było przywrócenie 
integralności terytorialnej państwa. Od 2003 roku Tbilisi przystąpiło do ak
tywnych działań w tym kierunku. Najważniejszym celem nowej polityki Gruzji 
wobec konfliktów było doprowadzenie do ich umiędzynarodowienia: wciągnię
cie w proces pokojowy Zachodu (przede wszystkim Unii Europejskiej i USA); 
przekonanie społeczności międzynarodowej, że Rosja jest ich stroną, nie zaś 
pośrednikiem; zastąpienia rosyjskich sił pokojowych wojskami innych państw 
bądź organizacji międzynarodowych.

Pozostałe działania Gruzji wobec Abchazji i Osetii Południowej miały cha
rakter dwutorowy. Z jednej strony władze gruzińskie wysuwały pod adresem 
Suchumi i Cchinwali propozycje bezpośrednich negocjacji (bez udziału Moskwy 
i innych pośredników), proponując obu regionom szeroką autonomię w ramach 
Gruzji. Zaczęto wdrażać programy rehabilitacji stref konfliktów, m.in. za pie
niądze przekazane przez Unię Europejską24. Zlikwidowano grupy paramilitarne 
oraz wiele gangów kryminalnych działających na pograniczu abchasko-gruziń- 
skim. Z drugiej strony gruzińskie struktury siłowe wielokrotnie podejmowały 
akcje militarne wymierzone w separatystów, z których największymi były: nie
udana próba zajęcia Cchinwali latem 2004 roku oraz opanowanie przez wojska

22 Wyjątkiem był nieudany rajd oddziałów czeczeńskiego dowódcy Chamzata Giełajewa na 
Suchumi przeprowadzony w 2001 roku z Wąwozu Kodorskiego. Do ataku doszło na mocy tajnego 
porozumienia między bojownikami czeczeńskimi stacjonującymi w Wąwozie Pankiskim (wschod
nia Gruzja) a władzami gruzińskimi, które chciały wykorzystać ich do podjęcia próby przywróce
nia kontroli nad Abchazją.
23 Począwszy od 2003 roku, kilka tysięcy gruzińskich żołnierzy w ramach specjalnego kontyngentu 
służyło także w Iraku. Od 2002 roku w Tbilisi obecni są ponadto amerykańscy doradcy wojsko
wi. Ostatnia wojna rosyjsko-gruzińska pokazała jednak, iż mimo bezprecedensowej pomocy USA 
i NATO armia gruzińska jest słabo wyszkolona i przygotowana do prowadzenia działań wojennych.
24 O pomocy udzielanej Gruzji przez Unię Europejską zarówno przed wojną z sierpnia 2008 roku, 
jak i później zob.: < http://ec.europa.eu/external_relations/georgia/index_en.htm>(09.2008).
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gruzińskie Wąwozu Kodorskiego w Abchazji (lipiec 2006 roku)25. Antygruziń- 
skie nastroje w obu republikach podsycały także wypowiedzi niektórych gru
zińskich polityków, wielokrotnie grożących siłowym rozwiązaniem konfliktów26. 
Wsród działań o charakterze politycznym, podkopujących zaufanie do strony 
gruzińskiej, można wymienić przeprowadzenie przez Tbilisi tzw. alternatywnych 
wyborów w Osetii Południowej (listopad 2007 roku), w wyniku których wyło
niona została progruzińska administracja republiki kierowana przez Dmitrija 
Sanakojewa27, oraz przeniesienie rezydującego dotąd w Tbilisi tzw. rządu au
tonomii abchaskiej do Kodori (sierpień 2006 roku). Stosunki gruzińsko-ose- 
tyjskie pogorszyło również zamknięcie ogromnego bazaru we wsi Ergneti pod 
Cchinwali, który z jednej strony stanowił miejsce, gdzie handlowano towarami 
z kontrabandy, z drugiej jednak — umożliwiał zachowanie kontaktów między 
społeczeństwem gruzińskim i osetyjskim28.

Przejęcie władzy przez Saakaszwilego zaktywizowało także politykę rosyjską 
wobec Abchazji i Osetii Południowej. Choć początkowo wydawało się, iż Mo
skwa może odegrać konstruktywną rolę w procesie pokojowym29, jednoznacz
nie prozachodni kurs nowych władz w Tbilisi sprawił, że Rosjanie zaostrzyli 
politykę wobec Gruzji. Jej głównym celem było niedopuszczenie do integracji 
Gruzji z NATO i utrzymanie w swoich rękach głównego instrumentu wpływu 
na ten kraj, czyli zamrożonych konfliktów. Wsród najważniejszych działań po
dejmowanych przez Rosję wobec Abchazji i Osetii Południowej można wymie
nić: masowe wręczanie ich mieszkańcom rosyjskich paszportów; udzielanie obu 
republikom pomocy militarnej (broń i specjalisci wojskowi) oraz gospodarczej 
(np. zniesienie blokady ekonomicznej Abchazji; włączenie przedsiębiorstw ab-

25 Abchazi nigdy nie kontrolowali wyższych partii Wąwozu Kodorskiego. Wprowadzenie wojsk 
gruzińskich do wąwozu latem 2006 roku wywołało jednak ich ostre protesty i doprowadziło do 
zerwania wszelkich kontaktów ze stroną gruzińską. Wykorzystując wojnę w Osetii Południowej, 
siły abchaskie opanowały cały wąwóz w sierpniu 2008 roku. Spowodowało to exodus mieszkańców 
kodorskich wiosek.
26 Z  buńczucznych wypowiedzi słynął przede wszystkim prezydent Micheil Saakaszwili oraz mi
nister obrony Irakli Okruaszwili, który zapowiadał m.in. świętowanie Nowego Roku w 2007 roku 
w Cchinwali.
27 Administracja, będąca bardziej PR-owym projektem władz gruzińskich niż realną siłą politycz
ną, rezydowała we wsi Kurta pod Cchinwali i działała jedynie w wioskach zamieszkanych przez 
ludnośc gruzińską.
28 Szerzej o polityce gruzińskiej wobec konfliktów zob.: K. Strachota, W. Bartuzi, Reintegracja rekon- 
kwista? Gruzja wobec Abchazji i Osetii Południowej w kontekście uwarunkowań wewnętrznych i mię
dzynarodowych, Ośrodek Studiów Wschodnich (dalej OSW), Warszawa, maj 2008.
29 Rosja odegrała pozytywną rolę podczas rewolucji róż, pośrednicząc w rozmowach między prezy
dentem Eduardem Szewardnadzem i opozycją, później zaś — wbrew oczekiwaniom — nie udzieliła 
poparcia zbuntowanemu wobec Tbilisi prezydentowi autonomicznej Adżarii Asłanowi Abaszydzemu, 
przyczyniając się tym samym do przywrócenia kontroli przez władze gruzińskie nad tą prowincją. 
W 2006 roku Rosjanie zgodzili się ponadto ostatecznie na wycofanie swoich baz wojskowych z Gruzji. 
Wydaje się, iż początkowo Kreml liczył na współpracę z nowymi władzami gruzińskimi.
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chaskich w proces przygotowań do olimpiady zimowej w Soczi w 2014 roku; 
wybudowanie gazociągu z Osetii Północnej do Południowej); ułatwianie Abcha- 
zom i Osetyjczykom przekraczania granicy z Federacją Rosyjską; nieoficjalne 
wzmacnianie własnych oddziałów pokojowych itd.

Aktywizacja polityki Rosji i Gruzji wobec obu konfliktów doprowadziła do 
ich stopniowego przerodzenia się w konflikt rosyjsko-gruziński30. Narastają
ce od rewolucji róż napięcie we wzajemnych stosunkach zakończyło się wybu
chem konfliktu zbrojnego między obu państwami w sierpniu 2008 roku, które
go głównym przedmiotem była Osetia Południowa. Stroną, która zainicjowała 
działania zbrojne, była Gruzja (w nocy z 7 na 8 sierpnia oddziały gruzińskie 
rozpoczęły działania zbrojne, licząc na to, iż w krótkim czasie uda im się opa
nować całą republikę), nie należy jednak zapominać, iż Tbilisi przez kilka po
przednich lat było prowokowane do podjęcia takiej decyzji przez Rosję oraz 
stronę osetyjską31.

Trwające kilka dni działania wojenne zakończyły się militarną i polityczną 
klęską Gruzji, której — wbrew oczekiwaniom Saakaszwilego — Zachód nie 
udzielił aktywnego wsparcia32. Przegrana w konflikcie przypieczętowała utratę 
przez Tbilisi kontroli nad Osetią Południową i Abchazją oraz nadziei na przy
wrócenie integralności terytorialnej kraju w przewidywalnej perspektywie. O ile 
przed konfliktem istniała niewielka szansa na reintegrację obu terytoriów z resz
tą Gruzji, o tyle oficjalne uznanie przez Rosję niepodległości Abchazji i Osetii 
Południowej (26 sierpnia 2008 roku) ostatecznie ją przekreśliło. Obie republiki 
pozostaną przez najbliższe lata w strefie wpływów rosyjskich, choć nie wydaje 
się, aby Rosja zdecydowała się na prawne usankcjonowanie ich faktycznej anek- 
sji (Abchazi są zdecydowanie przeciwni przyłączeniu do Rosji, z kolei zjedno
czenia z Osetią Południową nie chcą mieszkańcy Osetii Północnej). Rezultatem 
konfliktu było także podważenie stabilności wewnętrznej Gruzji, wdrażanych 
w tym kraju reform wewnętrznych oraz korzystnego przez ostatnie lata wizerun
ku międzynarodowego Gruzji.

30 Nie oznacza to, że konflikty abchasko-gruziński i osetyjsko-gruziński, mające podłoże et
niczne, przestały istnieć, na pierwszy plan wysunął się jednak konflikt natury politycznej między 
Moskwą a Tbilisi.
31 W przeciwieństwie do władz Abchazji, reprezentujących w mniejszym lub większym stopniu 
interesy abchaskich elit oraz społeczeństwa, władze Osetii Południowej z prezydentem Eduardem 
Kokojtym na czele stanowią swoisty konglomerat osetyjskich struktur przestępczych oraz rosyj
skich służb specjalnych. Nie kierowały się więc i nie kierują w swoich działaniach interesem zwy
kłych mieszkańców Osetii Południowej, choć przy pomocy propagandy starają się prezentować 
jako osetyjscy patrioci.
32 Gruzini stracili nie tylko Osetię Południową, ale także Wąwóz Kodorski w Abchazji. Siły ro
syjskie na kilka tygodni okupowały ponadto znaczną część kraju. Z  Osetii Południowej i Abchazji 
napłynęła nowa fala uchodźców, w sumie ok. 100 tys. osób. Poważne straty, przede wszystkim 
w sprzęcie i morale, poniosła także gruzińska armia.
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Konflikt rosyjsko-gruziński z sierpnia 2008 roku nie doprowadził co praw
da do ostatecznego uregulowania obu konfliktów, „oczyścił” jednak w pewnym 
sensie atmosferę, sprawiając iż ryzyko ponownego wybuchu otwartych walk jest 
obecnie niewielkie. Choć wątpliwe wydaje się, aby Gruzja zaakceptowała w cią
gu najbliższych dziesięcioleci oderwanie się obu terytoriów, nie odważy się na 
wznowienie konfliktu zbrojnego, wiedząc że automatycznie oznaczać to będzie 
wojnę z Rosją. Rozpoczynanie wojny nie leży ponadto w interesie samych sepa
ratystów. Po uznaniu niepodległości obu republik i wyraźnym rozdzieleniu stron 
konfliktu (dotyczy to szczególnie Osetii Południowej) również Rosji trudniej bę
dzie sprowokować konflikt. Najbliższe lata mogą więc paradoksalnie przynieść 
stabilizację w strefie konfliktów.

Czeczenia

Konflikt czeczeński był najbardziej krwawym i najdłużej trwającym konfliktem 
zbrojnym na Kaukazie. Rozpoczął się w 1991 roku ogłoszeniem przez radykal
nych czeczeńskich działaczy narodowych z Zelimchanem Jandarbijewem na 
czele niepodległości republiki. Mająca miejsce w sierpniu-wrześniu 1991 roku 
tzw. czeczeńska rewolucja doprowadziła do obalenia komunistycznych władz 
w Groznym, reprezentujących czeczeńską sowiecką inteligencję i przeciwnych 
idei niepodległościowej. Władzę przejęli radykałowie (głównie reprezentanci 
wychodźców z górskich tejpów i członkowie bractwa sufickiego Kadirija). Urząd 
prezydenta Czeczenii objął Dżochar Dudajew, który z sowieckiego generała, 
jednego z ważniejszych dowódców podczas wojny w Afganistanie, przemienił się 
w czeczeńskiego patriotę i zwolennika niepodległości33.

Z niewyjaśnionych do dziś przyczyn Moskwa zaakceptowała faktyczną nie
zależność Czeczenii, zgadzając się na wycofanie swoich wojsk z jej terytorium 
(1992 rok). Rozpoczął się wówczas trwający do jesieni 1994 roku okres pierw
szej quasi-niepodległości republiki. Cechował się on chaosem wewnętrznym, 
wzrostem przestępczości, konfliktem między Dudajewem a wspieraną przez 
Kreml opozycją oraz nieudolnymi próbami zbudowania podstaw niepodległego 
państwa przez Dudajewa i jego otoczenie34.

33 Więcej o sytuacji politycznej w Czeczenii na przełomie lat 80. i 90. oraz wojnie rosyjsko-cze- 
czeńskiej z lat 1994-1996 zob.: P. Grochmalski, Czeczenia. Rys prawdziwy, Atla2, Wrocław 1999; 
S. Ciesielski, Rosja-Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2003.
34 Wbrew temu, co się powszechnie uważa, Dudajew miał początkowo niewielkie poparcie 
w Czeczenii, którą kontrolował tylko częściowo. Wiele regionów (np. północna Czeczenia, re
jon urus-martanowski, aczchoj-martanowski) było pod kontrolą konkurencyjnych wobec niego 
klanów i nieformalnych ugrupowań politycznych skupionych wokół takich polityków, jak Rusłan 
Chasbułatow, Um ar Awturchanow, Dokku Zawgajew i in. Ani Dudajewa, ani idei czeczeńskiej
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Kres faktycznej niepodległości przyniosła interwencja wojsk federalnych, któ
re pod hasłem „przywrócenia porządku konstytucyjnego” wkroczyły w grudniu 
1994 roku do Czeczenii. Choć Rosjanom udało się opanować Grozny i większą 
część terytorium republiki oraz zabić Dudajewa (kwiecień 1996 roku), nie byli 
w stanie pokonać bojowników zarówno na polu militarnym (ponieważ wspierała 
ich ludność cywilna; mieli również — w przeciwieństwie do rosyjskich żołnierzy 
— silną motywację do walki), jak i informacyjnym (dzięki możliwości swobod
nego podróżowania do Czeczenii przez dziennikarzy społeczność międzynaro
dowa była dobrze poinformowana o sytuacji w republice). Wojna była bardzo 
niepopularna w rosyjskim społeczeństwie, dlatego przed wyborami prezydenc
kimi w 1996 roku prezydent Borys Jelcyn zmuszony został do jej zakończenia.

W sierpniu 1996 roku sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej 
gen. Aleksander Lebiedź oraz głównodowodzący czeczeńskimi bojownikami 
Asłan Maschadow podpisali porozumienie pokojowe w Chasawjurcie, kończące 
pierwszą wojnę czeczeńską. Wojska federalne opuściły republikę, przeprowa
dzono tam uznane przez społeczność międzynarodową wybory prezydenckie 
i parlamentarne (w styczniu 1997 roku prezydentem wybrany został Mascha
dow), nie rozstrzygnięto natomiast kwestii statusu republiki. Miano tego doko
nać w trakcie dwustronnych rokowań do 2001 roku35.

Rozpoczęty latem 1996 i trwający do jesieni 1999 roku drugi okres quasi- 
niepodległości Czeczenii to jeden z najczarniejszych okresów w historii Cze
czenii i całego Kaukazu Północnego. Prezydent Maschadow podejmował pró
by budowy państwa czeczeńskiego i doprowadzenia do uznania niepodległości 
Czeczenii na arenie międzynarodowej. Jego wysiłki torpedowane były jednak 
zarówno przez Rosję, która nie chciała normalizacji stosunków z Groznym, 
przygotowując — jak się później okazało — podłoże pod nową interwencję, 
jak i przez samych Czeczenów. Społeczeństwo czeczeńskie okazało się całkowi
cie nieprzygotowane i niedojrzałe do niepodległości, a partykularyzm klanowy 
przeważył nad interesem narodowym. Rozpoczęły się ostra rywalizacja o wpły
wy polityczno-gospodarcze i krwawe konflikty klanowe. Władze w Groznym 
nie kontrolowały kraju, który podzielił się na enklawy rządzone przez tzw. ko

niepodległości nie popierała także sowiecka inteligencja czeczeńska. O niejednoznacznym sto
sunku ludności Czeczenii do kwestii niepodległości pisze m.in. prof. Walerij Tiszkow w książ
ce pt. Obszczestwo w woorużonnom konfliktie. Etnografia czeczenskoj wojny, Instytut Etnologii 
i Antropologii RAN, Moskwa 2001.
35 Strona czeczeńska utrzymująca, że Rosja uznała po wojnie z lat 1994-1996 niepodleg
łość Czeczenii, miała solidne podstawy do takiego twierdzenia. W układzie chasawjurtowskim 
z 31 sierpnia 1996 roku nie znalazł się zapis świadczący o tym, że Czeczenia jest częścią Federacji 
Rosyjskiej, z kolei w „Układzie o pokoju i zasadach wzajemnych stosunków między Federacją 
Rosyjską a Czeczeńską Republiką Iczkerią”, podpisanym przez prezydentów Borysa Jelcyna 
i Asłana Maschadowa w Moskwie w dniu 12 maja 1997 roku, postanowiono wzajemne stosunki 
oprzeć na zasadach prawa międzynarodowego.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



58 Maciej Falkowski

mendantów polowych, gdzie panowało całkowite bezprawie. Na niespotykaną 
skalę rozwinęła się przestępczość zorganizowana, przede wszystkim porwania 
dla okupu, która dawała się we znaki nie tylko mieszkańcom Czeczenii, ale tak
że sąsiednich republik. Lata 1996-1999 to także czas pojawienia się i rozwoju 
wojującego islamu w Czeczenii, zwanego powszechnie w Rosji i na Kaukazie 
„wahhabizmem”. Do umocnienia jego pozycji przyczynili się zarówno zagra
niczni mudżahedini, jak i rosyjskie służby specjalne, chcące „wyhodować” wro
ga na własny użytek. „Wahhabici” mieli pomóc Kremlowi w znalezieniu pre
tekstu do ostatecznego zdławienia czeczeńskiego separatyzmu i przywrócenia 
kontroli nad zbuntowaną prowincją36.

Pretekst taki pojawił się w drugiej połowie 1999 roku. W sierpniu miała 
miejsce nieudana próba wzniecenia islamskiej rewolty w Dagestanie. Kilkuset- 
tysięczne oddziały dagestańskich islamistów na czele z Bagautdinem Kabedo- 
wem, wsparte przez czeczeńskich bojowników dowodzonych przez Szamila Ba- 
sajewa, najechały zachodni Dagestan. Zdecydowana postawa wojsk federalnych 
oraz opór, jaki insurgentom stawiła ludność dagestańska, przesądziły o szybkiej 
klęsce powstania. Kolejnym, znacznie ważniejszym pretekstem do interwen
cji militarnej w Czeczenii były zamachy terrorystyczne w rosyjskich miastach, 
w których zginęło kilkaset osób (wrzesień 1999 roku). Za aktami przemocy stały 
według wszelkiego prawdopodobieństwa służby specjalne Federacji Rosyjskiej, 
jednak winą obarczono czeczeńskich separatystów37.

Rozpoczęta jesienią 1999 roku druga wojna czeczeńska przyniosła Rosji zwy
cięstwo. O sukcesie zdecydowała jednak nie taktyka wojskowa, lecz politycz
na. Pierwsze lata konfliktu niewiele różniły się od poprzedniej wojny. Wojska 
federalne opanowały niemal całą Czeczenię i wyparły bojowników z miast. Ci 
natomiast — ciesząc się wsparciem dużej części mieszkańców republiki — pro
wadzili wojnę partyzancką. Jedyną metodą zwalczania podziemia zbrojnego, 
jaką władze rosyjskie początkowo stosowały, były zakrojone na szeroką skalę re

36 Centrum działalności „wahhabitów”, a jednocześnie głównym ośrodkiem handlu żywym towa
rem był początkowo Gudermes, później zaś U rus-M artan w zachodniej Czeczenii.
37 Seria zamachów terrorystycznych w Rosji budzi wiele podejrzeń co do ich rzeczywistych spraw
ców. Choć brak jednoznacznych dowodów, wiele faktów wskazuje na to, że zamachy mogły być 
prowokacją zorganizowaną przez rosyjskie służby specjalne. Jako dowód na taki scenariusz po
dawana jest często tzw. sprawa riazańskich ćwiczeń FSB. Już po zamachach w Moskwie miesz
kańcy jednego z wielopiętrowych budynków mieszkalnych w Riazaniu odkryli w piwnicach zma
gazynowane worki z materiałami wybuchowymi (heksogen), podłożone tam przez oficerów FSB 
(zostali oni zatrzymani na miejscu zdarzenia przez milicję przy udziale mieszkańców bloku). Szef 
rosyjskich służb specjalnych Nikołaj Patruszew twierdził później, że były to ćwiczenia antyterrory
styczne, których celem było „sprawdzenie czujności mieszkańców”. Powszechnie znane jest rów
nież wydarzenie, które miało miejsce na zamkniętym posiedzeniu rosyjskiej Dumy 13 września 
1999 roku. Ówczesny przewodniczący Dumy poinformował wówczas deputowanych o zamachu 
w Wołgodońsku, który w rzeczywistości miał miejsce trzy dni później.
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presje. Czeczenia przekazana została w faktyczne władanie wojsk federalnych, 
które traktowały ją jak wrogie okupowane terytorium.

Bezpośrednim skutkiem masowego terroru wobec ludności cywilnej republi
ki oraz odrzucania przez Kreml rozmów z przedstawicielami bojowników było 
sięgnięcie przez część czeczeńskiego podziemia zbrojnego po zamachy terro
rystyczne. Falę kilkudziesięciu tragicznych w skutkach aktów terroru zorgani
zowanych przez ludzi Szamila Basajewa zapoczątkował zamach na Dubrowce 
(październik 2002 roku), zakończył zaś zamach w północnoosetyjskim Biesłanie 
(wrzesień 2004 roku).

Już po Dubrowce Kreml uznał, iż dotychczasowa polityka wobec Czeczenii nie 
prowadzi do stabilizacji sytuacji. Rozpoczęto więc wdrażanie tzw. polityki czecze- 
nizacji, której głównym założeniem było przekazanie władzy w Czeczenii w ręce 
byłych separatystów, którzy w zamian za gwarancję zachowania władzy i nieinge- 
rowania przez Kreml w wewnętrzne sprawy republiki, gotowi byli zrzec się nie
podległości i zachować lojalność wobec państwa rosyjskiego. Do realizacji tego 
zadania Moskwa wybrała byłego muftiego republiki Achmada Kadyrowa, który 
w 2003 roku objął urząd prezydenta Czeczenii. Po śmierci Kadyrowa w zamachu 
na stadionie w Groznym (maj 2004 roku) jego następcą został syn Ramzan, który 
w 2006 roku został premierem, w 2007 roku zaś prezydentem Czeczenii38.

Najważniejszym rezultatem czeczenizacji było przejęcie niemal całej władzy 
w republice przez klan Kadyrowów reprezentujący i skupiający wokół siebie głów
nie byłych separatystów. Dzięki poparciu Kremla oraz stosowaniu bezwzględnych 
metod w walce z opozycją Kadyrowom udało się przejąć niemal całkowitą władzę 
w Czeczenii. Przeciągnęli także na swoją stronę większość bojowników, czym za
gwarantowali względną stabilność w Czeczenii. W porównaniu z poprzednimi la
tami oraz sytuacją w Dagestanie i Inguszetii w republice tej dochodzi dziś jedynie 
do sporadycznych walk. Od zamachu w Biesłanie (wrzesień 2004 roku) nie do
szło również na jej terytorium do żadnego zamachu terrorystycznego. Bojownicy 
są rozbici i niezdolni do przeprowadzenia jakiejkolwiek akcji zbrojnej na więk
szą skalę. Trudno o nich również mówić jako o separatystach czeczeńskich. Ich 
celem nie jest dziś bowiem utworzenie niezależnej Czeczenii, lecz Kaukaskiego 
Emiratu, którego powstanie (i jednoczesną likwidację struktur Czeczeńskiej Re
publiki Iczkerii) ogłosił w listopadzie 2007 roku przywódca bojowników Dokka 
Umarow. Krok ten można traktować jako ostateczne zerwanie z tradycją niepod
ległościową i końcowy akt trwającej kilka lat ewolucji ideologii bojowników od 
walki narodowowyzwoleńczej w kierunku radykalnego islamu39.

38 Więcej o polityce czeczenizacji zob.: S. Markiedonow, Czeczenizacija woorużonnych sił, 
< http://www.apn.ru/publications/article1877.htm> (09.2008); idem, Kronprinc swobodnoj Iczkerii, 
< http://www.apn.ru/publications/article1716.htm> (09.2008).
39 Szerzej na ten tem at zob.: M. Falkowski, Chechnya: Between Caucasian Jihad and ‘Hidden’ 
Separatism, CES Studies, Centre for Eastern Studies, Warsaw, January 2007.
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Realną władzę w Czeczenii sprawuje dziś prezydent Ramzan Kadyrow. Pod
porą jego rządów są kilkudziesięciotysięczne oddziały zbrojne, złożone w więk
szości z byłych bojowników. Są one formalnie podporządkowane federalnym 
ministerstwom (Ministerstwu Spraw Wewnętrznych bądź Ministerstwu Obro
ny), w rzeczywistości jednak wierne jedynie Kadyrowowi. Warto podkreślić, że 
władza Ramzana nie opiera się wyłącznie na terrorze, choć „kadyrowcy” są nie
wątpliwie postrachem ludności. Odwoływanie się przez prezydenta do głęboko 
zakorzenionego w Czeczenii i niezwykle ważnego dla czeczeńskiej tożsamości 
islamu sufickiego (Kadyrow sam jest członkiem bractwa kunta-chadżijewców), 
popieranie islamizacji życia społecznego, rzeczywista odbudowa Czeczenii 
ze zniszczeń wojennych oraz wysoka asertywność w kontaktach z Moskwą za
pewniają mu coraz więcej zwolenników w republice. Silną pozycję zapewnia mu 
także sojusz z „moskiewskimi Czeczenami”, biznesmenami i politykami, którzy 
początkowo byli przeciwni reżimowi Kadyrowów, obecnie jednak z nim współ
pracują, stanowiąc swoiste lobby Kadyrowa w Moskwie.

Rezultatem polityki wspierania Kadyrowów była nie tylko stabilizacja re
publiki i przejęcie przez ich klan pełni władzy w republice. Ceną, jaką Kreml 
zapłacił za zakończenie wojny, była daleko posunięta autonomia Czeczenii, 
która stanowi dziś państwo w państwie w ramach Federacji Rosyjskiej. Repu
blika pozostaje w znacznym stopniu poza kontrolą Moskwy, a prawo rosyjskie 
w wielu dziedzinach życia jest tam ignorowane, ustępując miejsca czeczeńskim 
adatom (prawom zwyczajowym) bądź szariatowi. Niemal wszystkie stanowiska 
we władzach zajmują etniczni Czeczeni, a język czeczeński stopniowo wypiera 
rosyjski z przestrzeni publicznej. Republika posiada też de facto własne siły 
zbrojne (oddziały wierne Kadyrowowi), Czeczeni zaś od 2001 roku nie służą 
w armii rosyjskiej. W Czeczenii funkcjonuje też mafijny system gospodarczy, 
który polega na ściąganiu przez ludzi prezydenta haraczu z legalnego i nie
legalnego czeczeńskiego biznesu. Władze w Groznym domagają się ponadto 
przekazania im kontroli nad czeczeńskim sektorem naftowym. Gwarantem 
pozycji Moskwy w republice są stacjonujące tam jednostki armii federalnej 
oraz dotacje z budżetu federalnego, bez których Czeczenia nie byłaby w stanie 
funkcjonować.

Czeczenia w coraz większym stopniu staje się poza tym swego rodzaju „żandar
mem Kaukazu” i instrumentem w rękach Kremla. Dotyczy to przede wszystkim 
czeczeńskich oddziałów zbrojnych, stanowiących bardzo poważną, dobrze wyszko
loną, uzbrojoną i zaprawioną w bojach siłę militarną. Odgrywają one rolę strasza
ka w stosunku do innych republik. Bardzo często przeprowadzają one operacje 
specjalne przeciwko bojownikom w Inguszetii i Dagestanie, ignorując przy tym 
miejscowe organy władzy i struktury siłowe. W lutym 2008 roku zostały również 
wysłane do stłumienia demonstracji opozycji w Nazraniu (Inguszetia). Oddziały 
czeczeńskie są wykorzystywane przez władze rosyjskie także poza granicami Rosji. 
W 2006 roku czeczeńscy żołnierze zostali wysłani do Libanu w ramach rosyjskiego
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kontyngentu, od 2007 roku zaś stacjonują w Abchazji i Osetii Południowej (brali 
oni aktywny udział w wojnie rosyjsko-gruzińskiej z sierpnia 2008 roku).

Obserwowana obecnie stabilność Czeczenii może być jednak pozorna. W per
spektywie długookresowej ponowne wystąpienie Czeczenów przeciwko Moskwie 
wydaje się wysoce prawdopodobne. Choć ludność Czeczenii nie jest obecnie 
zdolna do kolejnego zrywu niepodległościowego, nie można wykluczyć, że doj
dzie do niego za kilkadziesiąt lat. Jeśli takie wystąpienie będzie miało miejsce, 
jego przywódcami zostaną prawdopodobnie obecni, formalnie prorosyjscy przy
wódcy czeczeńscy, których można określić mianem „ukrytych” separatystów.

W przeciwieństwie do „jawnych” separatystów reprezentują oni opcję proro- 
syjską jedynie formalnie. W rzeczywistości są czeczeńskimi nacjonalistami, nie
nawidzącymi Rosję i Rosjan i traktującymi współpracę z Moskwą koniunktural
nie. Po rozpoczęciu drugiej wojny czeczeńskiej Achmad Kadyrow i ludzie z jego 
otoczenia doszli do wniosku, że sposób zdobycia niezależności drogą ogłoszenia 
niepodległości i otwartej konfrontacji z Moskwą nie sprawdził się. Wobec tego 
zdecydowali się na złożenie broni, formalne wyrzeczenie się niepodległości, 
zadeklarowanie lojalności wobec Kremla i stopniowe zdobywanie autonomii. 
W przeciwieństwie do separatystów „ideowych”, „ukryci” dążą więc do uzyska
nia faktycznej, choć nieformalnej niezależności. Nie można jednak wykluczyć, że 
w sprzyjających okolicznościach mogą powrócić do haseł niepodległościowych. 
Za takim scenariuszem przemawia bardzo silny wśród Czeczenów etos walki 
narodowowyzwoleńczej oraz powszechna nienawiść do Rosji. Wyrażają się one 
nie tylko w koncepcjach politycznych, twórczości czeczeńskich pisarzy, poetów, 
bardów itd., ale także w poglądach zwykłych ludzi. W takiej sytuacji wątpliwe 
wydaje się, aby Czeczeni nie podjęli w przyszłości ponownej próby stworzenia 
własnego państwa.

Konflikt ingusko-osetyjski

W przeciwieństwie do lat 90. konflikty etniczne nie stanowią dziś poważnego 
zagrożenia dla stabilności Kaukazu Północnego. Wyjątek stanowi konflikt ose- 
tyjsko-inguski, którego głównym przedmiotem jest położony we wschodniej 
części Osetii Północnej Rejon Prigorodny. Konflikt ma długą historię. Jego ge
neza sięga 1944 roku, kiedy Inguszów wraz z Czeczenami wysiedlono do Azji 
Centralnej. Rejon Prigorodny, należący dotąd do Czeczeńsko-Inguskiej ASRR 
i zamieszkany w większości przez Inguszów, został wtedy włączony do Osetii 
Północnej. Po powrocie Inguszów z zesłania w 1957 roku i odtworzeniu Cze- 
czeno-Inguszetii nie włączono do niej Rejonu Prigorodnego, choć Inguszom 
zezwolono na osiedlanie się na tym terytorium.

Po rozpadzie ZSRR Ingusze (dotyczy to wszystkich sił politycznych w In- 
guszetii po 1991 roku, zarówno władz, jak i opozycji) zażądali zwrotu Rejonu,
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co napotkało zrozumiały opór strony osetyjskiej. Jesienią 1992 roku doszło do 
kilkudniowych krwawych walk ingusko-osetyjskich, w wyniku których zginęło 
kilkaset osób, a wszyscy Ingusze z Rejonu Prigorodnego zbiegli do Inguszetii40. 
Kilka lat później rozpoczął się ich stopniowy powrót, władze Osetii Północnej 
starały się jednak blokować napływ ludności inguskiej, lansując tezę o niemożno
ści zamieszkiwania przedstawicieli obu narodów na jednym terytorium. Sytuacja 
w rejonie konfliktu wyraźnie zaostrzyła się po zamachu w Biesłanie, który w Ose
tii Północnej był interpretowany jako zemsta Inguszów za 1992 rok. Od tego cza
su rozpoczęły się porwania osób narodowości inguskiej w Rejonie Prigorodnym, 
z których wiele zaginęło bez wieści. Powszechne oburzenie w Inguszetii budzi 
również polityka władz osetyjskich, które nie pozwalają Inguszom osiedlać się 
w rodzinnych miejscowościach i odmawiają zwrotu domów zajętych przez Ose- 
tyjczyków. W zamian budują dla nich nowe osiedla przy granicy z Inguszetią. Na
pięcia ingusko-osetyjskie dodatkowo podgrzewa działalność osetyjskich struktur 
siłowych na terytorium Inguszetii, które pod pozorem walki z terroryzmem pory
wają młodych mężczyzn i wywożą do aresztów na terytorium Osetii.

Ingusze do dziś nie pogodzili się z utratą Rejonu i wciąż żądają od władz 
w Moskwie podjęcia działań na rzecz jego zwrotu. Ich frustrację dodatkowo 
zwiększyło poparcie, jakiego Rosja udzieliła Osetii Południowej podczas sierp
niowej wojny z Gruzją, przede wszystkim uznanie przez Moskwę jej niepodle
głości. Utrzymujące się napięcie w rejonie konfliktu oraz kolosalne problemy 
wewnętrzne w Inguszetii (słabość władz, ich wyalienowanie ze społeczeństwa, 
rosnące nastroje separatystyczne i antyrosyjskie, walka klanowa, działalność is- 
lamistów, problemy ekonomiczne) mogą w przyszłości doprowadzić do eskalacji 
przemocy w Rejonie Prigorodnym, w tym do wznowienia otwartego konfliktu 
zbrojnego.

Kwestia islamska na Kaukazie Północnym

Islam od wieków stanowił jeden z najważniejszych czynników kształtujących sto
sunki polityczne i społeczne na Kaukazie. Jego znaczenie zmalało niemal do 
zera w czasach ZSRR, przełom lat 80. i 90. przyniósł jednak początek reislami- 
zacji. Dotyczy to w głównej mierze dwóch części regionu: Kaukazu Północnego 
oraz Azerbejdżanu. Ponieważ wpływ kwestii islamskiej na sytuację społeczno- 
polityczną w Azerbejdżanie jest nieporównywalnie mniejszy niż na Kaukazie 
Północnym, jej opis zostanie tu zawężony do tego drugiego regionu.

40 Przebieg konfliktu ingusko-osetyjskiego jest szczegółowo opisany m.in. na portalu interneto
wym rosyjskiej organizacji broniącej praw człowieka M em oriał:<http://www.memo.ru/hr/hotpoints/ 
caucas1/index.htm> (09.2008).
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Od ok. 20 lat na Kaukazie Północnym trwa burzliwe odrodzenie religijne, 
przejawiające się początkowo w żywiołowym, lecz najczęściej wyłącznie ze
wnętrznym powrocie do „wiary przodków” (budowa meczetów, powstawanie 
szkół islamskich, obchodzenie muzułmańskich świąt itd.). W latach 90. od czyn
nika islamskiego znacznie ważniejsze było jednak odrodzenie narodowe i zwią
zane z nim konflikty etniczne, które destabilizowały region (konflikt ingusko- 
osetyjski, konflikty w Dagestanie, Kabardyno-Bałkarii i in.). Islam odgrywał 
również marginalną rolę w czeczeńskim odrodzeniu narodowym, będąc jedynie 
dodatkiem do idei niepodległościowej.

Obecna sytuacja różni się diametralnie od tej z lat 90. Identyfikacja z własną 
grupą etniczną jest wciąż kluczowym elementem tożsamości mieszkańców Kau
kazu, a niechęć do przedstawicieli innych narodów zjawiskiem powszechnym. 
Ruchy narodowe odgrywają dziś jednak niewielką rolę polityczną, a miejsce idei 
narodowych stopniowo zajmuje islam. Jest on przy tym rozumiany przez wielu 
mieszkańców regionu już nie tylko jako zbiór „tradycyjnych” praktyk religijnych, 
ale w kategoriach ideologicznych — jako system regulujący życie jednostek i ca
łego społeczeństwa. Dotyczy to przede wszystkim wschodniej części regionu: 
Czeczenii, Inguszetii oraz Dagestanu.

Za zwiększeniem roli islamu w kaukaskich republikach opowiadają się za
równo zwolennicy wspieranego przez władze tzw. islamu tradycyjnego (oficjal
ne duchowieństwo i członkowie bractw sufickich), jak i islamscy reformatorzy 
(salafici). W Dagestanie, Czeczenii i Inguszetii postulat ten cieszy się również 
poparciem znacznej części społeczeństwa. Coraz większa liczba mieszkańców 
wyżej wymienionych republik opowiada się za stopniową szariatyzacją ustroju 
społeczno-politycznego lub przynajmniej wprowadzeniem wybranych elemen
tów szariatu (wielożeństwo, zakaz gier hazardowych, ograniczanie sprzedaży 
alkoholu i in.).

Władze zmuszone są przynajmniej częściowo liczyć się z nastrojami spo
łecznymi, stąd w wielu sferach życia popierają bądź inicjują faktyczne, choć 
nieformalne, wprowadzanie szariatu. Dotyczy to głównie Czeczenii, gdzie 
głównym inicjatorem wymienionych zmian jest prezydent Ramzan Kadyrow. 
Zakazał on m.in. uprawiania gier hazardowych na terytorium republiki, na
kazał noszenie chust przez pracownice administracji publicznej, opowiada 
się za legalizacją wielożeństwa. Wierne mu oddziały zbrojne pełnią również 
funkcję nieformalnej „policji moralnej”, która kontroluje ulice czeczeńskich 
miejscowości, napominając lub karząc za zachowania niezgodne z normami 
islamskimi41.

41 W 2008 roku w Czeczenii miało np. miejsce kilka zabójstw młodych kobiet, które „źle się pro
wadziły”. Dokonali ich najprawdopodobniej członkowie takich właśnie nieformalnych „policji 
szariackich”, przypominających podobne formacje działające w Czeczenii w latach 1996-1999 
podczas rządów separatystów.
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Warto również wspomnieć o żywiołowej, oddolnej szariatyzacji życia społecz
nego na wschodnim Kaukazie, przejawiającej się m.in. w stosowaniu prawodaw
stwa szariackiego (zamiast prawa państwowego) przy rozstrzyganiu konfliktów 
(np. majątkowych, z dziedziny prawa rodzinnego), faktycznym wprowadzaniu 
szariatu na podstawie niepisanej umowy społecznej w wielu miejscowościach 
Dagestanu (takich jak Gubden, Gimry, Kwanada, Chusztada, Tindi, wcześniej 
także Karamachi i Czabanmachi) czy powszechnym dziś w Czeczenii i Inguszetii 
wielożeństwie.

„Nowi Muzułmanie”

Na przełomie XX i XXI wieku na Kaukazie Północnym pojawiła się coraz licz
niejsza obecnie grupa młodych, świadomych, wykształconych muzułmanów, dla 
których przyjęcie islamu jako własnego systemu wartości i zbioru zasad życio
wych jest wyborem ideologicznym i w pełni przemyślanym42. To właśnie tacy lu
dzie stanowią dziś trzon nieformalnego ruchu islamskich reformatorów, zwanych 
również salafitami, a przez władze i środki masowego przekazu — „wahhabita- 
mi”. Oni sami coraz częściej określają się mianem „nowych muzułmanów”.

Opowiadają się nie tylko za zwiększeniem roli islamu i szariatu w życiu spo
łeczno-politycznym, ale także zaprowadzeniem sprawiedliwości społecznej i wal
ki ze skorumpowanym i zdominowanym przez układy klanowo-mafijne syste
mem władzy na Kaukazie w oparciu o normy islamskie. Chcą również radykalnej 
reformy tradycyjnego, skostniałego kaukaskiego islamu, oczyszczenia go z nie- 
koranicznych elementów i nadania mu form odpowiadających racjonalistycznym 
wyobrażeniom współczesnego człowieka, który odebrał świeckie wykształcenie. 
Celem modernistów jest wyrwanie społeczeństw islamskich z tradycyjnego zasto
ju i kolektywnej zależności od ziemskich autorytetów religijnych. Ruch ten dąży 
więc do modernizacji religii i społeczeństwa, lecz nie w znaczeniu zachodnim, 
tylko w oparciu o wartości islamskie43. W przeciwieństwie do tradycjonalistów, 
którzy uważają, że kaukaski islam różni się od islamu na świecie i jest wyjątkowy 
w swoim rodzaju, moderniści czują się członkami światowej ummy44.

Swoich głównych przeciwników reformatorzy widzą w tradycjonalistach, któ
rych oskarżają o łamanie nakazu monoteizmu, utrzymywanie wiernych w nie
wiedzy, pobieranie od nich nieuprawnionych opłat za usługi religijne, wchodze
nie w układy z władzami. Z tych względów, a także dlatego że reformatorzy są 
od nich lepiej wykształceni (w tym teologicznie), tradycjonaliści postrzegają ich

42 Jest to często wybór narażający ich na społeczny ostracyzm, a nawet poważne konflikty rodzinne.
43 E. Kisrijew, Islam i wlast’ w Dagiestanie, OGI, Moskwa 2004, passim.
44 Umma — wspólnota wszystkich muzułmanów.
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jako zagrożenie dla własnej pozycji w społeczeństwie. Dlatego właśnie oficjalne 
duchowieństwo i bractwa sufickie są głównym motorem prześladowań reforma
torów motywowanych walką z terroryzmem.

Dlaczego wielu młodych ludzi na Kaukazie wybiera islam „nietradycyjny”, 
choć wiąże się to z zagrożeniem prześladowaniami? Przyczyn należy szukać 
w trudnej sytuacji ekonomicznej, ogromnym bezrobociu, przeludnieniu, korup
cji, nepotyzmie władz. Islam jest formą protestu przeciwko klanowo-mafijnym 
reżimom rządzącym kaukaskimi republikami, niesprawiedliwości społecznej, 
bezprawiu, a także przenikającemu na Kaukaz z pozostałej części Rosji rozkła
dowi moralnemu.

Najważniejszym źródłem rosnącej popularności idei islamskich w kaukaskich 
społeczeństwach jest jednak pustka ideologiczna, jaka powstała po rozpadzie 
ZSRR. Żadna inna koncepcja ani ideologia nie jest i nie będzie w stanie zapełnić 
tej luki, ponieważ albo skompromitowała się w oczach mieszkańców Kaukazu (jak 
komunizm czy idee narodowe), albo jest dla nich niezrozumiała (jak koncepcja 
zachodniej demokracji, praw człowieka i swobód obywatelskich). Również współ
czesne państwo rosyjskie nie ma młodym mieszkańcom regionu nic do zapropo
nowania w sferze ideologii, systemu wartości i sposobu na życie. Przeciwnie, coraz 
silniejszy rosyjski nacjonalizm, czy wręcz szowinizm, który przejawia się m.in. falą 
zabójstw wychodźców z Kaukazu i Azji Centralnej, oddala mieszkańców Kaukazu 
od Rosji, sprawiając, iż staje się ona dla nich państwem obcym, wrogim45.

W takiej sytuacji islam jest jedynym dostępnym, zrozumiałym i atrakcyjnym 
paradygmatem dla młodych ludzi, chcących brać czynny udział w życiu swoich 
społeczeństw i zmieniać otaczający ich świat. To właśnie w islamie znajdują oni 
odpowiedź na nurtujące ich pytania, dotyczące nie tylko samej religii, ale także 
kwestii moralnych, politycznych, społecznych, osobistych. Daje on im również 
poczucie wartości, wyjątkowości i wspólnoty. W dżamaatach (lokalnych wspól
notach islamskich) młodzi ludzie mogą znaleźć autorytety moralne, których 
brakuje im w przestrzeni publicznej. Należy poza tym pamiętać, że zwrócenie 
się w kierunku islamu jest dla mieszkańców Kaukazu powrotem do korzeni, od
nalezieniem własnej tożsamości, a więc to poniekąd proces naturalny.

Problem wojującego islamu

Radykalny, wojujący islam, z którym mamy obecnie do czynienia we wszystkich 
republikach regionu, jest ogromnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa Kaukazu

45 Szerzej zob.: A. Dubas, Widmo brunatnej Rosji, OSW, Warszawa, listopad 2008. Przypadki prze
mocy na tle narodowym, rasowym i religijnym w Rosji są także dokumentowane i publikowane na 
stronie internetowej Moskiewskiego Biura Praw Człowieka: < http://antirasizm.ru> (09.2008).
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Północnego. Jego przejawem są działania zbrojne (określane przez podziemie 
islamskie jako „dżihad”) prowadzone przez niewielkie, mobilne grupy bojow
ników islamskich przeciwko strukturom siłowym i przedstawicielom władz. 
Deklarowanym przez nich celem jest obalenie obecnego świeckiego reżimu 
i utworzenie na Kaukazie Północnym państwa islamskiego.

Choć rozwija się on na tle reislamizacji Kaukazu, islamski radykalizm jest 
problemem wtórnym w stosunku do omówionej powyżej kwestii islamskiej, 
skrajnym, marginalnym przejawem wzrostu roli islamu w regionie. Analiza sy
tuacji na Kaukazie nie pozwala bowiem na stwierdzenie, iż fundamentalizm 
rozumiany tu jako prowadzenie „dżihadu” w celu obalenia świeckich władz 
i ustanowienia szariatu jest bezpośrednim wynikiem wzrostu znaczenia islamu 
w społeczno-politycznym życiu regionu. Nie jest też rezultatem działalności 
kaukaskich reformatorów islamskich ani „spiskiem międzynarodowych terrory
stów islamskich”, jak starają się to przedstawiać władze rosyjskie i kontrolowa
ne przez nich media46.

Rzeczywistymi przyczynami rozwoju radykalizmu islamskiego na Kaukazie 
są: ewolucja konfliktu czeczeńskiego oraz działalność „siłowików”47. O ile pod
łożem ideologicznym pierwszej wojny czeczeńskiej (1994-1996) oraz pierw
szych lat drugiej (rozpoczętej w 1999 roku) były hasła narodowowyzwoleńcze, 
o tyle obecnie bojownicy prowadzą nie tyle walkę o niepodległość, ile dżihad. 
Ewolucja od nacjonalizmu do „dżihadu”, która nastąpiła w ostatnich latach, 
była przede wszystkim wynikiem „wypalenia się” ideologii narodowowyzwo
leńczej i rozczarowania Zachodem, na którego poparcie bojownicy czeczeńscy 
bardzo liczyli.

Warto jednak pamiętać, że na czele czeczeńskiego „dżihadu” nie stoją islam
scy intelektualiści czy teologowie, lecz komendanci partyzanccy, którzy w pew
nym momencie sięgnęli po hasła islamskie w walce politycznej. Przywódcy cze
czeńscy, którzy zaczęli wykorzystywać hasła islamskie w prowadzonej walce, to 
np. nieżyjący już Szamil Basajew i obecny przywódca bojowników Dokka Uma- 
row. Ich „nawrócenie” na radykalny islam było podyktowane nie tyle głęboki
mi przemyśleniami teologicznymi, ile zmieniającymi się warunkami prowadze

46 W porównaniu z Azją Centralną czy Azerbejdżanem  wpływy „misjonarzy” z państw is
lamskich na Kaukazie Północnym są znikome. Przyjeżdżali oni do regionu w latach 90., nie 
znaleźli jednak szerokiego poparcia wśród kaukaskich muzułmanów. Niemniej niektórzy za
chodni (przede wszystkim amerykańscy) badacze problemu, idąc w parze z rosyjską propagan
dą, przeceniają zarówno zagrożenie terroryzmem islamskim na Kaukazie, jak i wpływy mię
dzynarodowych organizacji terrorystycznych w tym regionie. Jako przykład można tu  podać 
książkę G ordona M. Hahna pt.: Russia’s Islamic Threat, Yale University Press, New Haven 
and London 2007.
47 W ten sposób w Rosji określa się funkcjonariuszy wszystkich struktur siłowych (armii federal
nej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, służb specjalnych itd.).
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nia wojny, koniecznością rewizji ideologii wobec zmieniających się warunków. 
Trudno ich zatem traktować jako przywódców ruchu islamskiego48.

Znacznie ważniejszą przyczyną radykalizacji części kaukaskich muzułmanów 
jest działalność federalnych i republikańskich struktur siłowych, odbywająca się 
pod hasłem „walki z terroryzmem”. Stosowane przez „siłowików” metody wal
ki (zaczystki, operacje specjalne, obławy na bojowników, porwania rzekomych 
członków ugrupowań zbrojnych i ich krewnych, stosowanie tortur podczas prze
słuchań) uderzają w głównej mierze w ludność cywilną, co nie likwiduje, lecz po
głębia niestabilność w regionie i przysparza partyzantom nowych zwolenników. 
Szczególnie okrutnym represjom poddawani są ludzie związani z nieoficjalnymi 
strukturami islamskimi oraz aktywna religijnie młodzież. Prowadzi to do wzro
stu poparcia dla islamskiego podziemia zbrojnego, a często również popycha 
młodych mieszkańców Kaukazu do przyłączania się do bojowników i podejmo
wania otwartej walki z władzami.

Stosowanie brutalnej przemocy i wiara w metody siłowe w walce z podzie
miem islamskim to tylko jedna strona medalu. W wielu wypadkach „siłowicy”, 
chcąc wykazać się skutecznością i udowodnić Kremlowi, jak wielkim proble
mem jest terroryzm na Kaukazie, świadomie stosują represje wobec niewin
nych ludzi, by sprowokować ich do podjęcia walki zbrojnej. Działania struktur 
siłowych wynikają z ich partykularnych interesów, stojących w sprzeczności 
z interesami państwa rosyjskiego. Niestabilny Kaukaz zapewnia bowiem wy
soką pozycję „siłowików” w państwie, którzy jawią się jako jedyna siła mogąca 
skutecznie walczyć z „międzynarodowym terroryzmem islamskim”. Z tym z ko
lei wiąże się możliwość robienia kariery i zapewnienia sobie ważnych źródeł 
dochodu.

Najbardziej jaskrawym przykładem skutków działań struktur siłowych wymie
rzonych w młodych muzułmanów były wydarzenia w stolicy Kabardyno-Bałkarii 
Nalczyku w październiku 2005 roku. Brutalne, wieloletnie represje wymierzo
ne w członków kabardyno-bałkarskiego dżamaatu — nieformalnej, pokojowo 
nastawionej wspólnoty tamtejszych młodych muzułmanów — doprowadziły do 
wybuchu wspartego logistycznie przez bojowników czeczeńskich powstania, 
w którym wzięło udział kilkuset młodych muzułmanów. W ciągu kilku godzin 
zostało ono krwawo stłumione. Rosyjska propaganda przedstawiła je jednak nie

48 Wyjątkiem był Abdul-Chalim Sadułajew, który został przywódcą bojowników po śmierci 
prezydenta Asłana Maschadowa w marcu 2005 roku. Był on bardziej ideowym przywódcą cze
czeńskiego podziemia niż komendantem partyzanckim. Dzięki gruntownemu wykształceniu teo
logicznemu i doskonałej znajomości Koranu, szariatu i języka arabskiego cieszył się dużym auto
rytetem nie tylko w Czeczenii, lecz również wśród wielu kaukaskich muzułmanów. Gdyby nie jego 
śmierć w wyniku operacji specjalnej przeprowadzonej przez rosyjskie struktury siłowe w Argunie 
w czerwcu 2006 roku, Sadułajew wyrósłby prawdopodobnie na lidera wszystkich radykalnych mu
zułmanów na Kaukazie Północnym.
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jako rozpaczliwy bunt represjonowanych członków dżamaatu, lecz inspirowane 
z zewnątrz wystąpienie zbrojne terrorystów49.

Trudna sytuacja społeczno-ekonomiczna

Poważnym, choć nie najważniejszym czynnikiem destabilizującym sytuację w re
gionie są problemy społeczno-gospodarcze. Kaukaz — obok Azji Centralnej 
— jest dziś najbiedniejszym regionem byłego ZSRR. Już w czasach radziec
kich wiele jego części (dotyczy to w największym stopniu Kaukazu Północnego, 
w najmniejszym zaś Gruzji) było zacofanych w porównaniu z innymi częściami 
kraju. Istniało tu ukryte bezrobocie, a wielu ludzi emigrowało do innych re
publik związkowych w poszukiwaniu pracy. Rozpad ZSRR, krach gospodarki 
centralnie planowanej, wybuch konfliktów zbrojnych, zamknięcie wielu granic 
pogłębiło istniejące problemy.

Większość północnokaukaskich republik żyje z dotacji z budżetu federal
nego, które w przypadku Czeczenii, Inguszetii i Dagestanu sięgają ok. 80%. 
Funkcjonuje niewiele przedsiębiorstw, infrastruktura jest w opłakanym stanie, 
ogromnym problemem jest bezrobocie. Większa część ludności żyje w biedzie, 
egzystując dzięki pracy w sferze budżetowej, emeryturom, drobnemu handlowi 
i pracy młodych mężczyzn poza Kaukazem. Dostatnio żyje jedynie niewielka 
grupa ludzi związanych z władzą, która czerpie korzyści z handlu dochodowymi 
towarami (np. ropą naftową i kawiorem), ściągania haraczy z ludności (np. za 
przyjęcie dziecka do szkoły, na posterunkach milicyjnych, za „bezpieczne” pro
wadzenie działalności gospodarczej).

Trudną sytuację gospodarczą pogarsza duży przyrost naturalny, który np. w In
guszetii wynosi ok. 11%c rocznie, w Dagestanie zaś ok. 9%o. Stale pogarszające 
się warunki ekonomiczne oraz brak perspektyw na poprawę sytuacji mają bardzo 
daleko idące skutki społeczne. Brak pracy powoduje, że wielu ludzi schodzi na dro
gę przestępczą, a powszechna dostępność broni sprawia, że Kaukaz Północny jest 
regionem o największym wskaźniku przestępczości w Federacji Rosyjskiej. Skutka
mi problemów gospodarczych są także postępujący rozkład więzi rodzinnych (ma
sowe wyjazdy mężczyzn w poszukiwaniu pracy prowadzą do rozpadu rodzin) oraz 
upadek tradycyjnych wartości moralnych (dawniej na Kaukazie nie było np. pro
stytucji, żebractwa czy bezdomności; obecnie są to zjawiska coraz częstsze). Coraz 
większa liczba ludzi trudni się również przemytem i produkcją narkotyków.

Sytuacja gospodarcza Kaukazu Południowego jest lepsza. Na czoło wybija się 
tu Azerbejdżan, który dzięki eksportowi ropy naftowej i gazu (m.in. rurociągiem

49 M. Falkowski, M. Marszewski, Nalczyk: atak bojowników, czy udana prowokacja?, „Tydzień na 
Wschodzie”, OSW, 21.10.2005, passim.
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Wieże wiertnicze — Baku. Fot. L. Mróz

Widok pola naftowego — Baku. Fot. L. Mróz
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Baku-Tbilisi-Ceyhan i gazociągiem Baku-Tbilisi-Erzurum) od kilku lat notuje 
najwyższy na świecie wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB)50. Wpływy z wy
dobycia surowców naturalnych nie przekładają się jednak na realny wzrost dobro
bytu większości społeczeństwa. Gros dochodów z tego tytułu konsumuje azerbej- 
dżańska elita rządząca (otoczenie prezydenta Ilhama Alijewa), ludność boryka się 
także z nieustannym wzrostem cen. Tak jak kilkanaście lat temu zwykli Azerowie 
wciąż zmuszeni są więc emigrować do Rosji w poszukiwaniu pracy bądź trudnić 
się uprawą warzyw i owoców, których głównym odbiorcą jest również Rosja. Azer- 
bejdżańskiej gospodarce grozi ponadto tzw. choroba holenderska polegająca na 
zbytnim uzależnieniu od sektora wydobywczego i towarzyszącym mu niedorozwo
ju innych gałęzi gospodarki. Objawy kryzysu ekonomicznego mogą ponadto po
jawić się po roku 2011, kiedy wydobycie ropy i gazu osiągnie swój szczyt i zacznie 
spadać. Czynnikiem hamującym rozwój jest korupcja, która nawet w porównaniu 
z innymi państwami byłego ZSRR przybiera horrendalne rozmiary.

Ze znacznie poważniejszymi problemami gospodarczymi borykają się Gru
zja i Armenia. Ta ostatnia od początku lat 90. znajduje się w stanie półblokady 
ekonomicznej (zamknięta granica z Turcją i Azerbejdżanem), a jedynymi połą
czeniami lądowymi z resztą świata są jedna droga do Iranu oraz dwie do Gruzji. 
Położenie geopolityczne Armenii powoduje ponadto, iż każdy kryzys politycz
ny w sąsiednich państwach uderza w jej gospodarkę. Najlepszym przykładem 
mogą być napięcia w relacjach rosyjsko-gruzińskich, których skutki odczuwała 
przede wszystkim Armenia (odcinanie dostaw gazu i ropy, blokady komunika
cyjne itd.). Poważnym problemem jest także całkowite uzależnienie kraju od 
importu surowców energetycznych (z Rosji i Iranu) oraz ciągłe zmniejszanie 
się liczby ludności (emigracja zarobkowa, także ludzi z wyższym wykształce
niem). Mimo tych trudności, gospodarka armeńska rozwija się w ostatnich la
tach lepiej niż wcześniej, głównie dzięki przyciągnięciu przez rząd inwestycji 
zagranicznych.

Głównym problemem Gruzji z kolei jest brak surowców naturalnych, które 
zmuszona jest importować z Rosji i Azerbejdżanu, oraz bardzo zły stan infra
struktury (drogi, koleje, linie energetyczne itd.), której znaczna część nie była 
wymieniana ani remontowana od rozpadu ZSRR. Należy jednak przyznać, iż od 
rewolucji róż władze gruzińskie zrobiły wiele w kierunku poprawy sytuacji eko
nomicznej, przede wszystkim dzięki zakrojonej na szeroką skalę prywatyzacji, 
skutecznej walce z korupcją i pomocy drobnym przedsiębiorcom. Podobnie jak 
w Azerbejdżanie, korzystne zmiany gospodarcze nie przekładają się jednak na 
razie na powszechny wzrost dobrobytu. Bardzo negatywnie na gruzińskiej go

50 W 2007 roku wzrost PKB w Azerbejdżanie wyniósł 34,5%, w 2008 zaś — 30%, co plasowało ten 
kraj na pierwszym miejscu w świecie pod względem wzrostu PKB; < http://www.indexmundi.com/ 
azerbaijan/gdp_real_growth_rate.html> (09.2008).
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spodarce odbije się także prawdopodobnie niedawny konflikt zbrojny z Rosją, 
który już spowodował m.in. odpływ inwestycji zagranicznych51.

Wśród innych problemów społeczno-ekonomicznych, którym czoło stawiać 
muszą społeczeństwa wszystkich państw i republik kaukaskich, wymienić moż
na również pogłębiającą się nierówność społeczną; alienację elit rządzących 
od reszty społeczeństwa; emigrację intelektualistów do Rosji lub (w znacznie 
mniejszym stopniu) na Zachód; kontrolowanie znacznej części gospodarki przez 
mafię; zrastanie się kryminału z elitą rządzącą. Na szczególne podkreślenie za
sługuje ponadto problem uchodźców, którym władze poszczególnych państw 
nie udzielają niemal żadnej pomocy. Są to głównie uchodźcy azerbejdżańscy 
z Karabachu i terytoriów okupowanych, ormiańscy z Azerbejdżanu oraz gruziń
scy z Abchazji i Osetii Południowej.

Przemoc w polityce

Stosowanie przemocy na Kaukazie nie ogranicza się do konfliktów zbrojnych. 
Jest ona jednym z podstawowych narzędzi walki politycznej. Brak lub niedoro
zwój demokracji i niewiara w skuteczność osiągnięcia określonych celów meto
dami pokojowymi powodują, iż poszczególne siły polityczne (dotyczy to zarówno 
władz, jak i opozycji) sięgają po takie metody, jak fałszowanie wyborów, zama
chy stanu, zabójstwa polityczne, tłumienie manifestacji, więzienie przeciwników, 
sfingowane procesy sądowe, tortury itd. Wiąże się to oczywiście z powszechnym 
łamaniem praw człowieka, przybierającym szczególnie niebezpieczne rozmia
ry na Kaukazie Północnym. Jedynym czynnikiem ograniczającym do pewnego 
stopnia używanie przemocy w polityce jest opinia Zachodu, z którą muszą liczyć 
się siły polityczne na gruzińskiej, azerbejdżańskiej i armeńskiej scenie politycz
nej. Czynnik ten nie działa natomiast na rosyjskim Kaukazie.

Wśród ostatnich przykładów sięgania po przemoc w walce politycznej na 
Kaukazie można wymienić: konflikt zbrojny między Rosją a Gruzją (sierpień 
2008 roku); sfałszowanie wyborów prezydenckich w Armenii i stłumienie przez 
władze pokojowych demonstracji opozycji (luty-marzec 2008 roku); bezpardo
nową walkę między władzami a opozycją w Inguszetii (w tym zabicie przywódcy 
inguskiej opozycji Magomieda Jewłojewa w obecności ministra spraw wewnętrz
nych Inguszetii Musy Miedowa we wrześniu 2008 roku); stłumienie protestów 
opozycji i wprowadzenie przez władze gruzińskie stanu wyjątkowego w kraju 
(listopad 2007 roku).

51 Najbardziej dotkliwe było wycofanie się firm kazachskich z kilku inwestycji w Gruzji, m.in. 
budowy terminalu naftowego w Batumi nad Morzem Czarnym oraz terminalu zbożowego w gru
zińskim porcie Poti (przed wybuchem wojny rosyjsko-gruzińskiej Kazachstan był jednym z naj
większych inwestorów w Gruzji i partnerów handlowych tego kraju).
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Powtarzające się akty przemocy politycznej są na Kaukazie zjawiskiem stałym 
i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższych latach miało się to zmienić. Mimo 
wysiłków podejmowanych przez organizacje broniące praw człowieka, część 
elit intelektualnych i rządzących oraz nacisków Zachodu, Kaukaz pozostanie 
najbardziej niestabilnym regionem byłego ZSRR, a przemoc jednym ze stałych 
elementów tamtejszego krajobrazu politycznego.
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Patrycja Prześlakiewicz

!— W  1 •  *  /  /~1Zarys dziejów Czeczenii. 
Kształtowanie się czeczeńskiej wspólnoty 

religijnej i narodowej

W literaturze wzajemne relacje rosyjsko-czeczeńskie są analizowane głównie 
w kontekście konfliktów zbrojnych, trwających od ponad 200 lat. Niewiele nato
miast można znaleźć prac, które dostrzegałyby te relacje poprzez pryzmat zmian, 
jakich doświadczają Czeczeni na poziomie ich tożsamości etnicznej wpływającej 
na ich postrzeganie swiata zarówno wewnątrz własnej kultury, jak i w stosunkach 
z innymi, tzw. obcymi (przede wszystkim z Rosjanami i ich sąsiadami kaukaski
mi). Polityka prowadzona na Kaukazie przez Rosję carską, a potem jej kontynu
atora, Związek Radziecki, to nie tylko pacyfikacje, wojny i zniszczenia. Między 
wojnami występowały okresy spokoju, można rzec względnej stabilizacji i rozwoju 
regionu. Był to czas, kiedy administracja carska, a następnie sowiecka, zawierała 
porozumienia z przywódcami czeczeńskimi. Wypracowywała model współpracy 
swoich urzędników z członkami społeczności czeczeńskich. Powstanie i jego re
alizowanie wymagało wielu kompromisów, a co za tym idzie zmian po obu stro
nach. W niniejszym artykule starałam się prześledzić kolejne etapy polityki rosyj
skiej, jej strategii podboju i podporządkowania Czeczenów, z położeniem nacisku 
na okresy pokoju. Obraz, jaki wyłania się z tej analizy, jest pełen dynamicznych 
zmian w tożsamości — zmian w postrzeganiu się i funkcjonowaniu Czeczenów 
jako grupy w ramach imperium carskiego, a potem sowieckiego. Jest to proces, 
jaki zachodził wewnątrz społeczności czeczeńskiej w ciągu dwóch stuleci.

Polityka rosyjska na Kaukazie doprowadziła przede wszystkim do zmiany Cze
czenów jako grupy opartej na strukturze rodowej. Pod wpływem Rosji Czecze- 
ni zaczęli tworzyć wspólnoty terytorialne. Na ich podstawie powstawały większe 
wspólnoty lokalne zjednoczone wokół sprzeciwu wobec polityki Rosji w Czecze
nii. Za pośrednictwem Rosji do Czeczenii docierały tendencje nacjonalistyczne 
panujące w Europie od czasów rewolucji francuskiej. Upowszechnieniu się idei 
narodowych towarzyszył rozwój przemysłu na początku XX wieku — głównie wy
dobycia i obróbki ropy naftowej, skoncentrowany w Groznym i na północy kraju.
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Rozbudowa dawnej fortecy carskiej na Kaukazie, jaką był Grozny, przyciągnę
ła nowych, poszukujących pracy przybyszów z innych części imperium. Powsta
ło jedno z najbardziej ożywionych kulturowo i przemysłowo miast na Kaukazie 
Północnym. Towarzyszyło temu upowszechnienie się druku — gazet, publikacji, 
początkowo w języku rosyjskim, potem również czeczeńskim. Opracowany został 
alfabet łaciński, następnie na bazie cyrylicy specjalny alfabet do zapisu języka cze
czeńskiego. Powstało radio, teatr, gazety. Pojawiły się inne (w rozumieniu euro
pejskim) środki komunikacji wewnątrz grupy niż tradycyjny przekaz ustny. Po
czątkowo polityka Związku Radzieckiego wobec innych regionów niż Rosja (ich 
kulturowego zróżnicowania) była oparta na zasadzie: „narodowe w formie, so
wieckie w treści”. Razem z postulatem o „samostanowieniu narodów” doprowa
dziła między innymi do powstania ruchu tzw. budzicieli narodowych w Czeczenii. 
Początkowo próbowali oni oprzeć tożsamość narodową (w rozumieniu europej
skim) Czeczenów na islamie. Zakończyło się to niepowodzeniem. Nastąpił kolej
ny okres wojen i pacyfikacji — zsyłka Czeczenów do Azji Centralnej w 1944 roku 
i represje w czasach ZSRS. Po upadku imperium w 1991 roku czeczeńska idea 
narodowa ponownie ożyła, znów poparli ją liderzy czeczeńscy. Próba jej urzeczy
wistnienia w połączeniu z dążeniem Federacji Rosyjskiej do zachowania granic 
dawnego imperium doprowadziła do tragicznej w skutkach wojny rosyjsko-cze- 
czeńskiej: lata 1994-1996 i 1999-2004. Następstwem tych wojen jest głęboki 
konflikt na tle religijnym między starszym i młodszym pokoleniem Czeczenów. 
Konflikt dzieli ich na zwolenników powrotu do korzeni islamu i na zwolenników 
zachowania status quo, członków muzułmańskich bractw sufickich. Pierwsi dążą 
do oparcia jedności grupy tylko i wyłącznie na islamie, przekraczając tym samym 
etniczne podziały. Ich celem jest stworzenie imamatu na terenie całego Kaukazu, 
a potem i na świecie. Drudzy chcą budować jedność grupy czeczeńskiej na pod
stawie tradycji przodków — bractw sufickich, wzbogaconych o naleciałości tylko 
„czeczeńskich” kultów i praw lokalnych. Jej ustalaniem i definiowaniem zajmują 
się głównie elity intelektualne. Słowo tradycja przodków jest odmieniane przez 
wszystkie przypadki przez inteligencję czeczeńską, można odnieść wrażenie, że 
nie tyle się ją odtwarza, ile konstruuje na nowo. W tych działaniach inteligencja 
nawiązuje do idei narodowych obecnych w Europie od XIX wieku. Dotarły one 
do Czeczenii za pośrednictwem Rosji. Większość przedstawicieli tej inteligencji 
zdobyła wykształcenie w Rosji i obecnie posługuje się środkami przekazu tam 
powszechnymi. Tymczasem ruch odnowy i powrotu do korzeni islamu stoi z tym 
ideami w sporze. Przeciwstawia się tworzeniu państw narodowych. Tu podstawą 
jednoczącą grupę jest islam czysty, bez naleciałości regionalnych. Tzw. odnowicie
le mają za sobą najczęściej pobyt na stypendium na uniwersytetach i uczelniach 
islamskich w krajach Bliskiego Wschodu. Po powrocie do Czeczenii starają się 
wykorzystywać w praktyce odebrane nauki. Są to ludzie, którzy w poszukiwaniu 
własnej tożsamości sięgnęli po zrozumienie i naukę podstaw islamu w jego ojczyź
nie. Tradycjonaliści nie starają się w ich mniemaniu rozumieć, ale przyjmują do
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gmaty bezkrytycznie, „na wiarę”. Reprezentowany przez nich islam, w mniemaniu 
młodych, to islam z czasów Związku Radzieckiego, przeżarty korupcją i układami 
z władzami w Moskwie. Dla odnowicieli islam ma porządkować wszystkie sfery 
życia, pomijać granice etniczne i dążyć do utworzenia jednej wspólnoty wyznanio
wej na świecie. Obecnie trwa gorący spór wśród Czeczenów wokół tego zagadnie
nia. Która z tych opcji zwycięży, pokaże czas.

Wojny Czeczenów z Rosją (XVIII-XX wiek)

Wszystkie wojny czeczeńsko-rosyjskie spowodowane były głównie imperiali
styczną polityką najpierw Rosji carskiej, potem ZSRS, a obecnie Federacji Ro
syjskiej. Opanowanie Kaukazu i Azji Centralnej oraz pacyfikacja tamtejszych 
ludów miała być dla Rosji kluczem do planowanych dalszych podbojów na Bli
skim Wschodzie i Indiach. Po dojściu kolonizatorów rosyjskich w region Kau
kazu mieszkańcy Czeczenii i Inguszetii zaczęli być stopniowo spychani w góry 
z równin nad rzeką Terek i Sunżą. W latach 70. XVIII stulecia Czeczeni po raz 
pierwszy stawiają bardziej zorganizowany opór, atakując wojska carskie i kolo
nistów kozackich.

W latach 1785-1786 dochodzi do jednego z najważniejszych powstań pod 
wodzą szejcha Mansura (Uszurmy), któremu udało się zjednoczyć część klanów 
czeczeńskich do wystąpienia przeciwko polityce ekspansji Rosji. Ich opór udało 
się Rosjanom zgnieść tylko na krótko, ponieważ już od 1816 roku doszło do dłu
goletniej tzw. wielkiej wojny kaukaskiej trwającej aż do 1864 roku. Początkowo 
na czele powstańców stał Bejbułat Tajmijew, a od 1834 pochodzący z Dagestanu 
Szamil. Temu ostatniemu, mimo że nie był Czeczenem, lecz Awarem, udało się 
porwać do walki większość Czeczenów. Nakłonić ich do poparcia i wejścia w skład 
utworzonego przez niego państwa Degisty, obejmującego Czeczenię i Dagestan 
(po prawy brzeg rzeki Sunży). W ramach tego teokratycznego opartego na sza- 
riacie państwa, wykorzystując islamską ideę walki z niewiernymi, doprowadził on 
do zjednoczenia politycznego Czeczenów i ludów muzułmańskich Dagestanu.

Do Czeczenii z sąsiedniego Dagestanu i północnego Azerbejdżanu docierają 
w tym czasie pierwsze bractwa sufickie1. Na początku dominuje bractwo Nakszban- 1

1 Sufizm, ruch mistyczny i religijna doktryna mistyczna w islamie. Uczniowie (fakirzy, derwisze 
lub muridzi) pod przewodnictwem mistrza (szejcha, marabuta, pira lub murszida) organizowali się 
w bractwa (zwane tarikatami lub wirdami) — odpowiednik zakonów w świecie chrześcijańskim. 
Każde z bractw proponowało własną drogę (tarikę) do poznania Boga. W sufizmie główną techniką 
poznania i wielbienia Boga jest rytuał zwany zikr. Polega na zbiorowych, ekstatycznych modlitwach, 
tańcach, śpiewach i litaniach, w których powtarzane są imiona Boga. Ma na celu wprowadzenie 
uczestników w trans, czemu towarzyszy nierzadko sterowanie oddechem oraz wywołanie absolutnego 
podniecenia i uniesienia; zob. J. Danecki, Kultura islamu. Słownik, Warszawa 1997, s. 175-176.
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dija2, później popularność zdobywa Kadirija3 pod przywództwem nowego lidera 
religijnego Kunty Hadżiego Kiszyjewa. W okresie wielkiej wojny kaukaskiej islam 
staje się dominującym wyznaniem religijnym w Czeczenii. Być Czeczenem oznacza 
być w pełni muzułmaninem. Przyjęcie islamu prowadzi do czasowego zjednoczenia 
niezależnych klanów czeczeńskich i powstania nowej wspólnoty terytorialnej.

Spośród charyzmatycznych wodzów z czasów wielkiej wojny kaukaskiej oprócz 
Szamila należy również wymienić imama Taszu Hadżiego i wyróżniającego się w bi
twach Bajsongura Benojewskiego. Powstanie zakończyło się po śmierci na polu 
bitwy tego ostatniego i dobrowolnym poddaniu się w 1864 roku imama Szamila.

Po dokonaniu przez wojska carskie w drugiej połowie XIX wieku podboju 
całej Czeczenii część Czeczenów zaczęła wracać z gór do opuszczonych dolin. 
We wsiach zarządzanych przez administrację carską istniały już inne warunki 
bytowania. Opornych wysiedlano przymusowo w głąb Rosji. Im mocniej jednak 
nasilały się represje, tym bardziej rósł opór. Kolejni przywódcy starali się wywo
łać nowe powstania. Nie cieszyły się one jednak już tak dużym poparciem, jak 
wcześniejsze. Czeczenii byli wykończeni nieustanną wojną i akcjami odwetowy
mi raz jednej, raz drugiej strony konfliktu. Zarówno bowiem wojska carskie, jak 
i powstańcze paliły całe auły oraz mordowały ludność za odmowę posłuszeń
stwa (Czeczenia była głównym źródłem zaopatrzenia dla wojsk imama Szamila). 
Poza tym w końcowym okresie wielkiej wojny kaukaskiej silny wpływ na zroz
paczonych i zmęczonych ludzi wywarły nauki szejcha Kunty Hadżiego Kiszyje- 
wa, głoszącego potrzebę pokojowej walki z najeźdźcą, walki za pomocą dobra 
i harmonii, które człowiek musi najpierw wykształcić w sobie samym. Założył on 
bractwo, należące do tarikatu Kadirija. Jego nauki zdobyły wielu uczniów i na
śladowców. Kult Kunty Hadżiego (dziś uważanego za świętego odradzającego 
się w nowych pokoleniach imamów) rósł tak szybko, że zaczął stanowić zagroże
nie zarówno dla imama Szamila, jak i dla władz carskich. W końcu władze rosyj
skie zaaresztowały charyzmatycznego mistyka i osadziły go w ciężkim więzieniu 
w Osetii. W obronie Kunty Hadżiego stanęli jego uczniowie. Przybyli tłumnie 
pod więzienie i domagali się jego uwolnienia. Zgodnie z naukami mistrza nie 
stawiali oporu, kiedy oddziały kozackie starały się ich rozpędzić, używając broni. 
Zginęło wówczas wielu z nich (w tym kobiety i dzieci) i to wydarzenie umocni
ło jeszcze bardziej popularność tego bractwa. Kunta Hadżi zmarł ostatecznie

2 Nakszbandija — bractwo sufickie ukształtowane pod wpływem malamatiyi, jednego z najstar
szych ruchów mistycznych z Horasanu. Założycielem był al-Buchari Nakszbanda (1318-1389), 
mistyk z okolic Buchary, uznany za świętego (walego) i cudotwórcę. Odrzucał demonstracyjne 
formy pobożności, przekładając zikr cichy nad głośny. Uczniowie Nakszbandiji są spotykani od 
Bałkanów, przez Turcję, region Kaukazu i Azji Centralnej po Chiny i Indonezję. Na Kaukazie 
wśród członków bractwa Nakszbandija uformowała się ideologia narodowowyzwoleńcza miury- 
dyzmu w czasie powstania imama Szamila. W  ramach Nakszbandiji mogą powstawać również 
popularne wśród Czeczenów bractwa kobiece.
3 Kadirija — bractwo sufickie utworzone przez mistyka Abd al-Kadira z Bagdadu.
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w więzieniu, a władze nie zgodziły się na wydanie jego ciała i pochowały go 
w nieznanym do tej pory miejscu.

Lokalne bunty sporadycznie wybuchały jednak wśród Czeczenów aż do upadku 
caratu, a później aż do stalinowskiej deportacji w 1944 roku. W 1918 roku Czecze- 
ni najpierw wsparli Kozaków walczących z bolszewikami, potem jednak zmienili 
sojuszników i zaczęli popierać bolszewików, walcząc pod przywództwem kolejne
go lidera religijnego imama (Awara) Uzun Hadżiego z wojskami gen. Denikina. 
Zwrot ten był spowodowany nadzieją na niezależność, jaką, wydawało się, stwa
rzali bolszewicy. Tym bardziej że po opanowaniu części Czeczenii zaczęli oni akcję 
odbierania Kozakom żyznych ziem w dolinach i osiedlania na nich górskich rodzin 
czeczeńskich. Początkowo też respektowali tradycje religijne Czeczenów i uznawa
li szariat. Ostatecznie jednak w 1921 roku zamiast niezależności Czeczeni znaleźli 
się w utworzonej przez bolszewików tzw. Górskiej Republice Sowieckiej mającej 
nominalnie status republiki autonomicznej w składzie Rosyjskiej Federacyjnej 
Sowieckiej Republiki Socjalistycznej, w praktyce bezpośrednio zarządzanej przez 
kierownictwo z Kremla. Twór ten obejmował oprócz Czeczenii także Inguszetię, 
Osetię, Kabardię, Bałkarię i Karaczaję oraz sąsiednie obszary rosyjsko-kozackie. 
Dopiero w 1922 roku bolszewicy wydzielili z niej Czeczeński Okręg Autonomiczny, 
a w 1934 roku połączyli go z Inguszetią. W ten sposób powstała Czeczeno-Inguska 
Autonomiczna Socjalistyczna Republika Sowiecka w ramach ZSRS.

Czeczeni, poddani przymusowej kolektywizacji i laicyzacji, nadal często 
stawiali opór, choć często ograniczony wyłącznie do górskich regionów. Nie
mniej partyzantka czeczeńska działała aż do ich przymusowego przesiedlenia 
w 1944 roku do Azji Centralnej. Komunizm był dla Czeczenów obcy. Kolejne 
powstania wybuchały kolejno w 1929 roku, w latach 1930-1933 i w 1942, gdy 
wojska niemieckie przekroczyły rzekę Terek. Fala terroru spowodowała uciecz
kę tysięcy Czeczenów do partyzantki. Stalin, uznawszy, że autochtoniczna lud
ność kaukaska wykazuje sympatie proniemieckie, zorganizował w lutym 1944 
roku deportację Czeczenów i Inguszów do Kazachstanu, Kirgizji i Uzbekistanu. 
W czasie tej operacji zamordowano ok. 12 tys. ludzi, a pozostawione domostwa 
czeczeńskie zasiedlono przybyszami z innych rejonów imperium. Po śmierci Sta
lina w 1953 roku Czeczeni zaczęli jednak spontanicznie wracać i w końcu na fali 
odwilży w 1957 roku władze ogłosiły rehabilitację Czeczenów i odnowiły repu
blikę, pozwalając im wrócić z wygnania.

Początki procesu rozpadu czeczeńskiej 
struktury rodowo-plemiennej (XVIII-XX wiek)

Ekspansja rosyjska na Kaukazie Północnym nie ograniczała się tylko do dzia
łań militarnych, towarzyszyły jej zawsze akcje wysiedleńcze. Na początku 
z żyznych i uprawnych nizin delikatne „spychano” Czeczenów w góry, a na ich

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



78 Patrycja Prześlakiewicz

miejsce osiedlano Kozaków i innych kolonistów rosyjskich. Dla zapewnienia 
bezpieczeństwa tym ostatnim w 1763 roku zbudowano w Mozdoku w Osetii 
twierdzę wojskową, która dała początek kolejnym. Tworzyły one tzw. linię 
kaukaską, ciągnącą się od Kizlaru do Morza Azowskiego. Wzdłuż niej osie
dlani byli tzw. Kozacy grebieńscy, którzy spychali Czeczenów na południe. 
Około jednej trzeciej rodzimej ludności znad Tereku znalazła schronienie 
w górach. W okresie powstania szejcha Mansura Czeczenów znad dolnego 
biegu tej rzeki (tzw. Akijczyków) zmuszono do przesiedlenia się na południo
wy zachód, za rzekę Aksaj. W drugiej połowie XVIII wieku zaczęła się także 
emigracja Czeczenów i Inguszów (tzw. muhadżirstwo) do będącego w konflik
cie z Rosją Imperium Osmańskiego4. W 1877 roku, po kolejnym powstaniu, 
które wybuchło w czasie wojny rosyjsko-osmańskiej o Bułgarię, zesłano set
ki rodzin jego uczestników do północnej Rosji. Władze carskie jednocześnie 
cały czas sprowadzały kolonistów rosyjskich. Tylko do 1870 roku powstało 
na nizinach w Czeczenii 13 stanic kozackich, 3 osady wojskowe i 1 tzw. wieś 
wolna.

W okresie rewolucji 1905 roku Czeczeni próbowali odebrać zbrojnie skon
fiskowane ziemie. Wynikiem były egzekucje i zesłania setek rodzin na Syberię. 
Podobnie było po rozstrzelaniu wielkiego abreka i bohatera ludowego Zelim- 
chana z Chaczaroj (Chaczarojewskiego). Jego zwolenników wysyłano na Sybe
rię jeszcze w 1913 roku.

Po zakończeniu wielkiej wojny kaukaskiej w 1864 roku doszło do ponownego 
osiedlania się Czeczenów na równinach. Schodzili oni z górskich aułów do opu
stoszałych dolin, w których nie zdążyli się jeszcze osiedlić nowi kolonizatorzy 
rosyjscy. Byli nawet zachęcani do tego przez carską administrację, której zależa
ło na łatwiejszym kontrolowaniu swych poddanych, ściąganiu z nich podatków 
i przeciwstawianiu się próbom oporu5.

W wyniku tych migracji klany czeczeńskie (tejpy) lub ich podklany (gary) ule
gały stopniowemu rozpadowi, a na ich miejsce w obrębie jednej wsi powstawały 
nowe lokalne wspólnoty (kup), zrzeszające po kilka garów lub tejpów. Ich przed
stawiciele posiadali ziemię, dystrybuwali nią i zarządzali sprawami organizacyj

4 Po upadku powstania Szamila w 1865 roku wypędzono ok. 25 tys. jego uczestników spośród 
Czeczenów i ok. 5 tys. (rodzin) Inguszów. Wcześniej administracja carska zmusiła do emigracji 
wiele rodzin spośród górali abchaskich, Adygejczyków i Czerkiesów. Do końca XIX stulecia „za
chęcano” do wyjazdu na teren państwa osmańskiego, wydając stosowne zezwolenia wszystkim 
muzułmanom z północnego Kaukazu. Początkowo wyjeżdżano chętnie, ale gdy pojawiły się infor
macje o kłopotach materialnych, chorobach, braku pomocy ze strony władz osmańskich i nieprzy
chylnym nastawieniu miejscowej ludności tureckiej, migracje te uległy częściowemu ograniczeniu; 
zob. Kratki] otcziet naczalnika Dagestanskoj oblasti so wremieni jejo obrazowania po 1 nojabria 1869 
goda, [w]: A. Magomeddadajew (red.), Emigracja Dagestancew w osmanskuju imperiu, Sbomik do- 
kumnetow i materiałów, Machaczkala 2000, s. 53-63.
5 B. Strumiński, Czeczenia-Iczkeria i Czeczeńcy okiem językoznawcy, Warszawa 2005, s. 65.
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nymi. Zdaniem badaczy rosyjskich nie były one już powiązane ze sobą więzami 
krwi, jak we wsiach z okresu sprzed rosyjskiego podboju6.

Według etnografów czeczeńskich (Mahometa Mamakajewa wspieranego 
przez Ibrahima Saidowa) nadal to wspólnoty krewniacze, które tworzą „ple
mię” (tukhum), rodzaj przedpaństwowej organizacji politycznej. Zdaniem wy
mienionych badaczy powstało dziewięć takich tukhumów tworzących konfede- 
rację7. Ich przedstawiciele wybierani z grona starszyzny i kapłanów pogańskich, 
później sędziów muzułmańskich (kadi) tworzyli radę starszych (Mechk-Kcheł) 
zbierającą się dwa razy do roku w miejscach dla Czeczenów świętych. Podczas 
tej rady decydowano o prawie, wojnie i pokoju oraz poddawano pod osąd naj
trudniejsze sprawy. Wspomniani etnografowie stali na stanowisku, że konfede
racja tukhumów istniała od „czasów antycznych” i stanowiła podstawę do po
wstania współczesnego narodu czeczeńskiego8. Koncepcję Mamakajewa, która 
silnie zakorzeniła się także we współczesnej etnologii czeczeńskiej i rosyjskiej9, 
należy jednak traktować w kategoriach tradycji wynalezionej, powszechnie wy
korzystywanej przez tzw. „budzicieli narodowych”10. Z niej wywodzi się podział 
Czeczenów oparty na więzach krwi, według którego najmniejszą jednostką jest 
czteropokoleniowa rodzina podstawowa (dozel), następnie rodzina rozszerzona, 
którą kształtują bracia, mający wspólnego pradziadka w linii męskiej, ze swo
imi dozel, tworzącymi wspólne gospodarstwo, skoncentrowane wokół jednego 
ogniska domowego (ca). Te zaś wchodzą w skład lineaży danego klanu/rodu, 
dosłownie gałęzi (neke), które kreują krewni posiadający wspólnego pradziad
ka w linii męskiej do szóstego pokolenia. Bracia owego pradziadka tworzą już 
własne neke. Kilka neke razem połączonych do siódmego pokolenia stanowi ro
dzaj podklanów (gar), a te z kolei tworzą pełne klany (tejpy), będące większymi 
jednostkami terytorialnymi zachowującymi pamięć o wspólnym przodku i wieży

6 Wspólnoty oparte na więzach krwi najdłużej przetrwały w niedostępnych rejonach górskich, 
chociaż i tam dochodziło również do mieszania się rodzin pochodzących z różnych tejpów, choć 
nie na taką skalę, jak na nizinach.
7 Mamakajew wyróżnił następujące tukhumy: Melchi, Nochczimakchoj, Terłoj, Chanti, Cheberłoj, 
Szaroj, Szatoj, Erstchoj i Akchoj.
8 Według innych źródeł odbywały się takie zjazdy, ale nie dotyczyły one przedstawicieli wszyst
kich Czeczenów. Zjazdy skupiały raczej liderów społeczności terytorialnych zamieszkujących do
liny. Poza tym nie rozsądzały spraw i nie ustalały nowych praw. Celem ich było organizowanie 
oporu wobec wojsk rosyjskich. Uczestniczyli w nich również Dagestańczycy, Kabardyjczycy i inni. 
Istnieją także informacje o sądzie czeczeńskim Mechkeme Czaczana, wprowadzonym przez księ
cia Aleksandra Bariatyńskiego w 1852 roku. Zasięg jego jurysdykcji ograniczony był jednak tylko 
równin. Początkowo wydawał wyroki tylko na podstawie szariatu. Później zostało włączone do 
niego prawo zwyczajowe.
9 Ch. Dettmering, Reassessing Chechen and Ingush (Vainakh) clan structures in the 19th century, 
„Central Asian Survey”, Vol. 24, December 2005, s. 469-486.
10 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonali
zmu, Kraków 1997, passim.
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będącej ich centrum rodowym. Dopiero te ostatnie segmenty miały tworzyć, jak 
już wspomniałam, plemiona (tukhumy)11.

Przedstawiony wyżej system segmentarnego podziału etnosu czeczeńskiego 
w oparciu o więzy pokrewieństwa był charakterystyczny dla wielu społeczeństw 
przedpaństwowych. Faktyczne więzy krwi istniały jednak tylko na poziomie seg
mentów: dozel, ca i neke. Do garów przyjmowane były już obce grupy etniczne, 
np. Kumycy lub tzw. Żydzi górscy. W przypadku tejpów i tukhumów można mó
wić już tylko o pokrewieństwie wyobrażonym, kształtującym się często dopiero 
pod wpływem XIX-wiecznej „mitologii”, opartej na teoriach mówiących o ich 
przodkach arabskich lub wywodzących je z niedostępnych rejonów górskich. 
Samo słowo tejp pochodzi od arabskiego tajpa. Pojawiło się w Czeczenii dopiero 
w XIX wieku11 12 13.

Zdaniem historyka niemieckiego Christiana Dettmeringa, który dokonał ana
lizy dostępnych źródeł z XIX wieku, nie było w pierwszej połowie XIX wieku tuk
humów i tejpów, tj. segmentów większych niż gary13. Te ostatnie zaś, jak już wspo
mniałam, pod wpływem migracji zaczęły się rozpadać. Przesiedlenia Czeczenów 
doprowadziły do stopniowej dezintegracji ich systemu rodowo-plemiennego. 
Spowodowały osłabienie więzów krwi i tworzenie się nowych struktur tożsamo
ściowych poza systemem pokrewieństwa o charakterze terytorialnym i quasi-po- 
litycznym. Postępująca w drugiej połowie XIX wieku przymusowa integracja, od
bieranie kolejnych praw przez urzędników carskich powodowały, że czeczeńskie 
wspólnoty terytorialne jednoczyły się w większe (łączące kilka wsi) społeczności 
terytorialne. Jednostki te wybierały spośród siebie rady, które omawiały na swych 
zjazdach posunięcia administracji rosyjskiej i podejmowały wspólne działania. 
Miały one charakter organizacji ponad podziałami krewniaczymi. Były struktu
rami politycznymi, zjednoczonymi w celu walki z władzą carską. W każdym razie 
to nie hierarchiczne struktury klanowe oparte na więzach krwi w rodzaju tejpów 
i tukhumów były bazą i podstawą zorganizowanego ruchu oporu Czeczenów wo
bec Rosji, jak uważało wielu dawnych i współczesnych badaczy rosyjskich14. Wy
daje się, że był to jeden z powodów, dla których Rosjanom, inaczej niż w przypad
ku Inguszów15, nie udało się Czeczenów wówczas całkowicie podporządkować16.

11 I. Adger-Adajew, Kamienie mówią, dzieje i kultura Czeczenów, Warszawa 2005, s. 175-185.
12 Terminy tejp i tukhum  (pochodzenia arabskiego), upowszechnione dzięki pracom Mamakajewa, 
tak samo jak wszystkie ogniwa jego modelu pojawiają się po raz pierwszy w drugiej połowie XIX 
wieku. Wówczas też powstają teorie mówiące o arabskich przodkach założycieli tejpów.
13 Ch. Dettmering, Reassessing. .., op. cit., s. 472.
14 Ibidem.
15 Ingusze nie byli tak przesiedlani jak Czeczeni, ich system rodowy nie uległ w XIX wieku dużym 
zmianom. Carskim urzędnikom łatwiej było orientować się w powiązaniach rodowych Inguszów 
i zawierać porozumienie z inguską starszyzną, która tworzyła w miarę stałe rady.
16 Zgodnie z klasyczną polityką imperialną „dziel i rządź”, Ingusze, w odróżnieniu od Czeczenów, 
byli faworyzowani przez Rosję. Miało to przeciwdziałać zjednoczeniu się ich z Czeczenami.
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Rosyjska ekspansja kolonialna przyczyniła się więc, paradoksalnie, do początków 
konsolidacji etnicznej Czeczenów i powstania przedpaństwowych struktur poli
tycznych, szerszych niż rodowy system pokrewieństwa.

Kształtowanie się czeczeńskiej tożsamości narodowej
w okresie ZSRS

W celu pozyskania większego poparcia władze bolszewickie w okresie 1920-1937 
prowadziły wobec Czeczenów, jak i innych mniejszości, politykę tzw. „unaro
dowienia”. Polegała ona na włączaniu przedstawicieli nierosyjskich mniejszości 
etnicznych do administracji sowieckiej i regionalnych organów partii komuni
stycznej. Stworzono dla nich najpierw tzw. Czeczeński Obwód Narodowościo
wy, podniesiony następnie do poziomu tzw. Czeczeno-Inguskiej Autonomicz
nej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Początkowo wspierano też rozwój tzw. 
kultury narodowej (języka, literatury, sztuki, teatru itd.) oraz tolerowano islam 
i religijność Czeczenów17. Władze popierały też popularny kult imama Szamila 
jako ludowego bohatera walk z caratem, a także sądownictwo oparte na prawie 
muzułmańskim (szariacie) i zwyczajowym (adacie). Na fali walki z analfabety
zmem zaakceptowały też wprowadzony do zapisu języka czeczeńskiego alfabet 
arabski. W końcu jednak uznały działalność imamów za zagrożenie dla swojej 
pozycji. Postawiwszy na rozwój szkolnictwa świeckiego, najpierw w 1925 roku 
władze zastąpiły alfabet arabski łacińskim, a następnie w 1937 cyrylicą. Utrzy
mano jednak szkoły z wykładowym językiem czeczeńskim, które miały być we
dług założeń bolszewików przeciwwagą dla szkół koranicznych i islamu. Cze
czeński pozostawiono też w administracji oraz zaczęto wydawać w tym języku 
gazety, książki i rozmaite broszury18. W 1925 roku powstał czeczeński teatr ama
torski, przekształcony następnie w zawodowy teatr czeczeno-inguski. Wpływ tej 
działalności na ogół społeczności czeczeńskiej był jednak bardzo ograniczony, 
gdyż z ok. 300 tys. mieszkańców Obwodu Czeczeńskiego (według spisu z 1926 
roku) nadal tylko 2,9% umiało czytać i pisać, i to w większości po rosyjsku, a nie 
czeczeńsku.

Powstawanie wieloetnicznych ośrodków miejskich i przemysłowych sprzyjało 
jednak alfabetyzacji i upowszechnieniu druku w społeczeństwie. W 1929 roku 
władze włączyły do Obwodu Czeczeńskiego centrum przemysłu naftowego, jakie 
powstało w Groznym, oraz północne rejony zamieszkałe przez Kozaków. Za

17 W czasie walk bolszewików z białogwardzistami nawet niektórzy czeczeńscy przewodnicy du
chowni, jak np. imam Uzun Hadżi, byli sojusznikami tych pierwszych. Stąd przez krótki okres bol
szewicy tolerowali nawet utworzenie przez niego emiratu islamskiego. W 1920 roku zlikwidowali 
go jednak, a sam imam udał się na emigrację.
18 Wydano wówczas kilkanaście tytułów, których nakład wyniósł w sumie ok. 5 tys. egzemplarzy.
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chęcały równocześnie Czeczenów do podejmowania pracy w przemyśle. Zachęty 
te spotkały się z pozytywnym odzewem i już 1932 roku 14% robotników w Gro- 
znym stanowili Czeczeni. Dotychczasowi mieszkańcy wsi, pracując w przemyśle, 
zdobywali wykształcenie oparte na wzorach sowieckich. Grozny stał się w tym 
czasie wieloetnicznym ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym. Kształcili się 
w nim pierwsi czeczeńscy przedstawiciele świeckiej, niezwiązanej z islamem elity 
intelektualnej. W 1930 roku powstał Czeczeński Instytut Naukowo-Badawczy 
Historii, Języka i Literatury, który opracowywał m.in. formę literacką języka cze
czeńskiego. W latach 30. ukazywało się po czeczeńsku 17 gazet. Poza tym wydano 
142 pozycje książkowe w tym języku. Lata 20. i 30. były więc okresem o tyle wyjąt
kowym, że polityka sowietyzacji połączona z polityką „unarodowienia”, sprzyjała 
upowszechnieniu się tzw. świadomości narodowej i identyfikacji z grupą, której 
członków łączy język, kultura i określone terytorium.

W końcu lat 30. zaczęły się jednak tzw. „czystki stalinowskie” i wspomniane 
procesy edukacji, tworzenia nowych elit i tożsamości ponad podziałami krew- 
niaczymi zostały przerwane. Na początku dotknęły one mułłów, ale nie ominęły 
również czeczeńskiej kadry urzędniczej i partyjnej oraz chłopów niechcących 
zgodzie się na postępującą kolektywizację ich ziem, zarówno na równinach, jak 
i w górach. Odbieranie własności powodowało bunty i protesty pod przywódz
twem liderów bractw sufickich. Odpowiedzią ze strony władz były areszty, egze
kucje i zesłania. Masowe represje spotkały liderów bractw i duchownych muzuł
mańskich. Ich finałem była deportacja wszystkich Czeczenów i Inguszów przez 
władze stalinowskie do Azji Centralnej.

Rozpoczęto ją 23 lutego 1944 roku. NKWD najpierw aresztowało cały rząd 
autonomicznej republiki i innych przedstawicieli władz czeczeńskich. Następnie 
ludzie byli ładowani do wagonów i wywożeni do Kazachstanu (ok. 400,6 tys.), 
Kirgistanu (88,3 tys.) i Uzbekistanu. Około 6 tys. Czeczenów zostało areszto
wanych, kilka tysięcy zmarło z wycieńczenia w czasie transportu. Stawiających 
opór rozstrzeliwano na miejscu. Najbardziej znaną akcją towarzyszącą depor
tacji było spalenie żywcem w stodole przez NKWD mieszkańców wioski Chaj- 
bach. Jednocześnie palono książki, kroniki rodzinne i inne pamiątki materialne 
kultury czeczeńskiej.

Czeczeno-Inguska ASRS została zlikwidowana, a jej ziemie włączone do in
nych republik sowieckich i obwodów. Na opuszczone ziemie przesiedlano Rosjan 
i inne grupy kaukaskie, które nie zostały deportowane. Zakazano używania na
zwy Czeczenia i języka czeczeńskiego w oficjalnych dokumentach i publikacjach. 
Deportacja była zarówno zatrzymaniem wspomnianego procesu kształcenia się 
nowych elit, jak i stanowiła dla Czeczenów cios w sensie demograficznym. W jej 
wyniku Czeczeni stracili 1/3 swojej populacji. Bycie Czeczenem i używanie języka 
czeczeńskiego zostało zakazane i spotykało się odtąd z represjami ze strony władz. 
Deportacja rozbiła strukturę ukształtowanych nowych społeczności terytorialnych 
oraz częściowo naruszyła spoistość wspólnot krewniaczych. Zagroziła dosłownie
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przetrwaniu fizycznemu Czeczenów i rodzącej się identyfikacji poszczególnych jej 
członków z czeczeńską kulturą i tradycją, poczucia bycia jedną grupą.

Do końca tak się jednak nie stało. Po pierwszym okresie załamania, utra
cie ziemi, więzów z członkami rodziny Czeczeni zaczęli odnajdywać ocalałych 
krewnych, odtwarzać podstawowe struktury rodowe oraz podnosić się z upadku 
i traumy. Miejsce załamanych ojców rodzin w nowych warunkach przejmowały 
często kobiety i dorastający przedstawiciele młodego pokolenia. Kobiety i mło
dzież najszybciej przystosowały się do nowych warunków życia w zupełnie ob
cym krajobrazie i tradycji kulturowej Azji Centralnej. Natomiast praktykowanie 
wielożeństwa i modelu wielodzietnych rodzin pozwoliło przezwyciężyć im spa
dek ludności.

Największe znaczenie w zachowaniu własnej tożsamości i łączności z trady
cją miały rozwijające się w ukryciu bractwa sufickie. Śpiewane po czeczeńsku 
podczas specjalnych rytuałów modlitewnych (zikr) pieśni miały często cha
rakter świecki. Mówiły one o utracie ojczyzny i tęsknocie za nią, tym samym 
umacniając pamięć o utraconej ziemi ojców, o bolesnej przeszłości i o woj
nach z Rosją.

Członkostwo w bractwach sufickich wymagało lojalności i dyscypliny. Brac
twa były raczej nieprzenikalne dla obcych. Zrzeszały ludzi z różnych pokoleń 
i warstw społecznych. W ich ramach organizowana była samopomoc, bardzo 
przydatna na zesłaniu. Szczególnie aktywnie rozwijały się bractwa ze szkoły Kun- 
ty Hadżiego Kiszyjewa (z tariki Kadirija). Poza tym w Azji Centralnej powstało 
kilka bractw, do których włączone zostały kobiety. W tego typu bractwach mogły 
one razem z mężczyznami uczestniczyć we wspólnych zikr, co również odzwier
ciedla ich rolę w rozwoju i podtrzymywaniu islamu w rodzinie.

O ile ze sfery publicznej religia prawie zniknęła, to w sferze rodzinnej islam 
się umocnił. Praktykowanie wspomnianego rytuału zikr było również terapią dla 
wygnańców. Formą muzykoterapii. Obrzędem oczyszczającym z trosk, bólów 
i grzechów. Dzięki niemu Czeczeni mogli wyrazić swój ból z powodu deportacji 
i śmierci bliskich. Muzycy czeczeńscy odgrywali zresztą dużą rolę w medycynie 
ludowej jeszcze przed zesłaniem. Na wygnaniu stali się uzdrowicielami ciała 
i duszy całej wspólnoty. Dzięki nim upowszechnia się wspólne odczuwanie i pa
mięć przeszłości. Wtedy powstała najsłynniejsza pieśń o spalonym aule Chaj- 
bach, która jest podstawą czeczeńskiego repertuaru narodowego.

Islam stał się częścią życia rodzinnego, którego strażniczkami były kobiety. 
To one pierwsze przekazywały dzieciom zasady wiary. Na zesłaniu dla Czecze
nów czym innym stało się uczestnictwo w życiu publicznym w ramach państwa 
sowieckiego, a czym innym życie we wspólnocie rodzinnej i rodowej. Czeczeni 
przystosowali się do życia w dwóch różnych rzeczywistościach. Podział na życie 
rodzinne i publiczne stał się dominującą zasadą życiową i przetrwał do dzisiaj.

Wygnańcy starali się zniknąć z życia publicznego. Pracowali w kołchozach, 
zaszywali się w monoetnicznych wsiach, ale podtrzymywali przyjazne kontakty
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z okoliczną ludnością. Większość marzyła o powrocie do ojczyzny. Po śmierci 
Józefa Stalina w 1953 roku zaczęli pojedynczo nielegalnie wracać, co spowodo
wało panikę rosyjskich kolonizatorów.

Dekret o rehabilitacji narodów deportowanych władze ZSRS wydały w 1957 
roku w okresie tzw. odwilży za Nikity Chruszczowa. W latach 1955-1957 od
rodził się teatr czeczeński, zaczęły być wydawane z powrotem książki i gazety 
dla Czeczenów. Oficjalne zezwolenie na powrót wszystkich Czeczenów i Ingu- 
szów władze wydały jednak dopiero w 1960 roku, choć już w 1958 roku na teren 
odtworzonej Czeczeno-Inguszetii wróciło ok. 200 tys. Czeczenów i Inguszów. 
Wracali razem ze zwłokami członków swoich rodzin zmarłych w Azji Centralnej, 
co było symbolem traumy i przetrwania jedności grupy, kształtowanej potajem
nie przez rodzinę i bractwa religijne.

W nowej autonomicznej Czeczeno-Inguszetii Czeczeni w 1959 roku stanowi
li mniej niż połowę ludności republiki. Proporcje odwróciły się na korzyść Cze
czenów i Inguszów dopiero pod koniec lat 70. W 1959 roku władze zezwoliły na 
naukę w języku czeczeńskim w pierwszych czterech klasach szkoły podstawowej. 
Zaczęły się ukazywać, choć w niskich nakładach, książki i gazety po czeczeńsku 
(zapisywane cyrylicą). W latach 70., za Leonida Breżniewa, język czeczeński 
mógł być w szkołach już tylko językiem fakultatywnym. Całe nauczanie musiało 
odbywać się po rosyjsku19.

Czeczeni po 10 latach pobytu na zesłaniu (przy czym wielu z nich wróciło do 
Czeczeno-Inguszetii dopiero w latach 60., czy nawet 70.) zaadaptowali wiele 
zwyczajów kazachskich i kirgijskich z tamtejszej kuchni, ubioru, muzyki i men
talności. Wracając na Kaukaz, musieli ponownie odnaleźć się w nowej rzeczy
wistości, odzyskać utracone ziemie i domy w większości zajęte przez rosyjskich 
kolonizatorów. Ułożyć swoje współżycie zarówno z innymi grupami etnicznymi, 
jak i wewnątrz własnej grupy. Tymczasem całkowicie odmienne funkcjonowanie 
na zesłaniu w dwóch sferach, rodzinnej i publicznej, utrudniało kontynuowanie 
procesu integracji narodowej. Konsolidację tę utrudniał także upadek autorytetu 
dziadków i ojców, którzy nie potrafili zaradzić deportacji i poradzić sobie z trau- 
mą na wygnaniu.

Szejchowie bractw sufickich, charyzmatyczni, ale nieposiadający wykształce
nia teologicznego, działający pod presją prześladowań i w ukryciu, nie nadawali 
się do roli oficjalnych liderów społeczności czeczeńskiej. Czeczeni w tym czasie 
nie mieli przywódców mogących reprezentować ich jako etnos/naród w dialo
gu publicznym z władzami. Edukacja i rozwój tzw. kultury narodowej były nie
zbędne do wykształcenia się elit świeckich, z których wyłoniliby się nowi lide
rzy mogący być partnerami dla władz sowieckich, reprezentantami Czeczenów 
mobilizującymi ich jako grupę narodową, jednym słowem budziciele narodowi

19 B. Strumiński, Czeczenia..., op. cit., s. 90-91.
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i polityczni w rozumieniu Ernesta Gelnnera20. W praktyce na wykształcenie się 
takich elit Czeczeni będą czekali aż do drugiej połowy lat 80. Dopiero wówczas 
na fali Gorbaczowowskiej pierestrojki stan rozwoju kultury narodowej osiągnie 
poziom z okresu sprzed deportacji.

Ruch budzicieli narodowych lat 90.

Pierwszym symptomem nadchodzących zmian było odrodzenie publicznego ży
cia religijnego. Od końca lat 80. powstawały w Czeczenii nowe oficjalnie działa
jące meczety. Tylko do 1991 roku zostało tam zbudowanych 211 świątyń i otwar
to uniwersytet islamski w Kurczałoju w rejonie szalińskim. Organizowane były 
publiczne obchody swiąt religijnych. Odtworzone zostało tradycyjne sądownic
two. Bycie Czeczenem coraz częściej oznaczało manifestowanie publicznie swo
jej religijnosci muzułmańskiej.

Upadek ZSRS w 1991 roku był wielkim wstrząsem dla wszystkich mieszkań
ców dotychczasowego imperium. W Czeczenii na scenę wkraczyli znów wielcy 
przywódcy, tacy jak: Zelimchan Jandarbijew, Dżochar Dudajew, Asłan Mascha
dow, Szamil Basajew, późniejszy bohaterzy narodowi, których można określić 
mianem budzicieli narodowych21. Byli to wodzowie i charyzmatyczni politycy, 
którzy pociągnęli za sobą większość społeczeństwa czeczeńskiego. Budowali 
wśród Czeczenów poczucie przynależności do jednej grupy, odtwarzali pamięć 
o historii i tradycji, i wreszcie mobilizowali Czeczenów do walki zbrojnej w imię 
utworzonego państwa narodowego i jego ideologii.

Na szczególną uwagę zasługuje ich praca naukowo-literacka, która przerodzi
ła się w działalność polityczną. Zelimchan Jandarbijew, poeta i intelektualista, 
późniejszy prezydent, założył w Moskwie już w końcu lat 70. czeczeńską grupę 
literacką o nazwie „Pharmat” (nazwa pochodzi z czeczeńskiej wersji mitu o Pro
meteuszu). Władze zakazały działalności tej grupie, ale udało się jej w ukryciu 
przetrwać do czasu pierestrojki. W tym samym czasie powstał studencki Komitet 
Wyzwolenia Czeczenii, pod kierownictwem Hodż Achmeda Nuchajewa, póź
niejszego ministra w rządzie Czeczenii, organizującego walkę przeciwko dyskry
minacji studentów czeczeńskich w Moskwie. Polityk ten utworzył następnie nie
legalne struktury zwane przez Rosjan mafią czeczeńską, która stała się szybko 
postrachem całej Moskwy. W czasie jednej z akcji Nuchajew został aresztowany, 
ale na początku lat 90. udało mu się zbiec z więzienia i przedostać do Czeczenii. 
W 1987 roku powstało legalnie działające stowarzyszenie naukowe „Kaukaz”, 
z którego wyrósł później pod przewodnictwem Chodż Achmeda Bisułtanowa

20 E. Gelnner, Narody i Nacjonalizm, Warszawa 1991, passim.
21 L. Mróz, Przebudzenie etniczne, w: L. Mróz (red.) Etnos..., op. cit., s. 22.
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tzw. Front Narodowy, wspierający „miękko” politykę Gorbaczowowskiej piere- 
strojki i bezskutecznie próbujący zjednoczyć wszystkie rodzące się czeczeńskie 
ruchy niepodległościowe.

W 1989 roku Zelimchan Jandarbijew założył organizację „Bart” (solidar
ność, jedność) mającą stać się podstawą nowoczesnej partii politycznej zdolnej 
do podjęcia walki o niepodległość Czeczeno-Inguszetii. Organizacja wydawała 
swoją gazetę i utworzyła w Moskwie Centrum Kultury Czeczeńskiej „Daimo- 
achk” (ojczyzna), które zwołało pierwszy zjazd diaspory czeczeńskiej. Zjazd 
poparł ideę stworzenia państwa narodowego, co dało impuls „Bartowi”, aby 
w 1990 roku przekształcić się Wajnachski Kongres Demokratyczny. Nową or
ganizację tworzyli wykształceni w Moskwie intelektualiści czeczeńscy pod prze
wodnictwem Jandarbijewa22. Była to pierwsza nowoczesna i niezależna partia 
polityczna w historii Czeczenów. Od samego początku część intelektualistów 
„Bartu” i „Frontu Narodowego” dystansowała się jednak od jej działalności (np. 
demonstracji na rzecz powstania niepodległej republiki). Mimo to nie byli oni 
w stanie, tak jak zresztą władze radzieckie, zapobiec organizacji w 1990 roku 
w Groznym wielkiego zjazdu „narodu czeczeńskiego”23.

W kongresie udział wzięło ponad 1000 przedstawicieli „nowej starszyzny” 
wytypowanej ze wszystkich lokalnych społeczności czeczeńskich, zarówno z dia
spor rozrzuconych po całym ZSRS, jak z samej Czeczenii. Sięgnięto do tradycji 
wielkich czeczeńskich zjazdów rodowych, idei Mechk-Kcheł — „starożytnej” 
konfederacji wszystkich Czeczenów, rozstrzygającej najważniejsze sprawy i po
dejmującej decyzje dotyczące przyszłości całej społeczności. Delegaci wybrali na 
przewodniczącego zjazdu generała radzieckiej armii Dżochara Dudajewa (który 
przybył do Groznego na wezwanie intelektualistów). Pod jego przewodnictwem 
uchwalono deklarację o ogłoszeniu niepodległości Czeczenii. Jandarbijew i inni 
czeczeńscy intelektualiści odwołali się w trakcie zjazdu do tradycji wynalezionej 
— rady Mechk-Kcheł. Powszechne są dyskusje o restytucji tejpów i tukhumów, 
a model Mamkajewa został na nowo wskrzeszony.

Rok później doszło do drugiego zjazdu przekształconego w stały Ogólnona
rodowy Kongres Narodu Czeczeńskiego, który podjął oficjalną decyzję o wyjściu 
Republiki Czeczeńskiej z Federacji Rosyjskiej. Kongres ogłosił przeprowadzenie 
27 października 1991 roku wyborów parlamentarnych i prezydenckich, w któ
rych zgodnie z odtwarzaną tradycją wzięli udział sami mężczyźni. Do parlamen

22 Z. Jandarbijew w 1989 roku na zjeździe liderów narodowości kaukaskich w Suchumi został 
także wybrany na przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Górskich Narodów Kaukazu. Powstał 
tam pomysł utworzenia państwa federacyjnego obejmującego wszystkie narody Kaukazu. Idea 
ta jednak szybko upadła ze względu na narastające konflikty między przedstawicielami określo
nych narodowości, np. między Gruzinami i Abchazami. Z  tego względu pankaukaska ideologia 
„Bartu” została ostatecznie odrzucona na rzecz idei utworzenia niepodległej Czeczenii.
23 P. Grochmalski, Czeczenia rys prawdziwy, Wrocław 1999, s. 105-106.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Zarys dziejów Czeczenii. Kształtowanie się czeczeńskiej wspólnoty religijnej i narodowej 87

tu weszli członkowie partii niepodległościowych, a prezydentem został Dżochar 
Dudajew, wybrany przygniatającą większością głosów (90% z ogółu delegatów). 
Z faktem tym nie godzą się Ingusze, którzy ogłosili odłączenie się Inguszetii od 
Czeczenii i powstanie Autonomicznej Republiki Inguszetii w ramach Federacji 
Rosyjskiej. Natomiast Prezydent i parlament czeczeński potwierdzają deklarację 
niepodległości Czeczenii. W odpowiedzi Borys Jelcyn stojący na czele Federacji 
Rosyjskiej wprowadził stan wyjątkowy w zbuntowanej republice. Władze rosyj
skie zajęte wewnętrznymi walkami politycznymi (pucz Janajewa, upadek ZSRS, 
powstanie Federacji Rosyjskiej i wybranie na jej prezydenta Borysa Jelcyna) nie 
były w stanie zapanować nad sytuacją w zbuntowanej republice.

Wybrany prezydent Czeczenii złożył przysięgę na Koran, trzymany przez prze
wodniczącego sądu krajowego, złożonego (w nawiązaniu do odtwarzanej trady
cji) z przedstawicieli „nowej starszyzny” Mechk-Kcheł24. Był to okres największej 
mobilizacji narodowej. Wielu członków diaspory czeczeńskiej zdecydowało się 
w tym czasie na powrót do Czeczenii. Ideologowie, „budziciele narodowi” stwo
rzyli nowe symbole, począwszy od ustalenia nazwy niepodległej Republiki Cze- 
czenii-Iczkerii25, przyjęcia flagi narodowej26 27, hymnu i godła państwowego z wil
czycą siedzącą na odwróconym półksiężycu, którego podstawę tworzy dziewięć 
gwiazd symbolizujących tukhumy21. Symboliczne były również decyzje o zmianie 
nazwy Groznego na Sunża-Gala (później Dżochar-Gala), nazw ulic, budowie 
pomników bohaterom czeczeńskim czy sprowadzeniu tablic nagrobnych z Ka
zachstanu upamiętniających Czeczeńców zmarłych na wygnaniu28. Postulowano 
poza tym odrodzenie języka czeczeńskiego, który został uznany za oficjalny ję
zyk państwowy. Podkreśla się jego rolę w nowym państwie. Powstała komisja do 
walki z rusycyzmami i ds. likwidacji nazw rosyjskich. Władze zwiększyły nakład 
pism i gazet w języku czeczeńskim, pojawiła się telewizja i radio czeczeńskie. 
W tym kontekście podkreślenia wymaga fakt, że wielu Czeczenów, zwłaszcza 
wracających z diaspory i mieszkających w dużych miastach, nie znało dobrze 
języka czeczeńskiego i posługiwało się tylko rosyjskim. Zaczęli się jednak go 
uczyć. Dużą rolę odegrała w tym literatura czeczeńska, m.in. powieść Abujzara 
Ajdamirowa Długie Noce. Na to jednak, aby czeczeński stał się powszechnie uży

24 Członkowie Mechk-Kcheł początkowo domagali się oddania im całej władzy. Zrezygnowali 
dopiero, gdy okazało się (po otwarciu archiwów KGB), że wielu jego przedstawicieli współpraco
wało z służbami sowieckimi. Mimo to „nowa starszyzna” nadal była zdolna mobilizować swoich 
zwolenników do organizacji licznych wieców na rzecz zmiany władzy.
25 Iczkeria, historyczna nazwa jednego z regionów, oznaczająca wewnętrzną Czeczenię.
26 Flaga narodowa Czeczenii-Iczkerii jest zielona z biało-czerwono-białym paskiem, nawiązuje 
do chorągwi Proroka.
27 Symbol wilka albo wilczycy pochodzi z ludowych pieśni czeczeńskich, tzw. illi, według których 
Czeczeni zrodzili się z wilczycy. Zbiór tych illi został wykorzystany do ułożenia hymnu Iczkerii, 
zaczynającego się od słów: „Narodziliśmy się tej nocy, kiedy szczeniła się wilczyca...”.
28 B. Strumiński, Czeczenia-Iczkeria..., op. cit., s. 105.
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wanym językiem w kraju, trzeba było znacznie więcej czasu. Nawet w szkołach 
stał się on językiem wykładowym dopiero jesienią 1994 roku.

Poza tym czeczeńskie „odrodzenie narodowe”, choć miało raczej charakter 
świecki, to jednak od początku nie mogło uciec od symboliki religijnej. Prezy
dent Dudajew wydał szereg dekretów dotyczących między innymi zakazu pracy 
mężczyzn ginekologów, wprowadził pierwsze sądy szariackie, kary za uwiedze
nie dziewicy czy za picie alkoholu. Wśród zamożniejszych Czeczenów popular
ne stały się pielgrzymki do Mekki, a młodzież zaczęła wyjeżdżać na studia do 
państw arabskich.

Powszechne poparcie niepodległości nie było jednak równoznaczne z równie 
masowym poparciem dla samego Dudajewa. Powstało wiele frakcji antyduda- 
jewskich. Doszło do kilku zamachów, buntów, lokalnych walk między zwolen
nikami i przeciwnikami niepodległości, częściowo inspirowanych i wspieranych 
przez rosyjskie władze federalne i służby specjalne.

W końcu do Czeczenii, w noc sylwestrową 1994 roku, wkroczyły wojska ro
syjskie (poprzedzone oddziałami kolaborujących z Moskwą Czeczenów znad 
Tereku), co dało początek pierwszej wojnie rosyjsko-czeczeńskiej.

Pierwsza wojna rosyjsko-czeczeńska (1994-1996)

Czeczeni byli względnie dobrze przygotowani do nadchodzącej wojny. Jesie
nią 1994 roku powołano do wojska wszystkich pełnoletnich mieszkańców tego 
kraju. Mobilizacja narodowa w celu obrony państwa była ogromna. Czeczeni 
osiedleni w różnych miejscach imperium wracali do Czeczenii tylko po to, aby 
bronić ojczyzny. Do wojska wstępowały kobiety i małoletni chłopcy. W każ
dej wsi powstały oddziały tzw. ochotników wchodzące początkowo w skład 
obrony cywilnej, w czasie wojny przekształcone w regularne oddziały armii 
czeczeńskiej.

Wojska rosyjskie w ciągu pierwszych miesięcy wojny opanowały co prawda 
niemal całą nizinną Czeczenię, ale opór wspieranych przez ludność cywilną bo
jowników był tak silny, że nie udało im się spacyfikować kraju. W Groznym na 
czele z pałacem prezydenckim, który stanowił najdłużej opierające się miejsce 
w stolicy, Czeczeni bronili się do końca stycznia 1995 roku. Po jego zdobyciu 
członkowie rządu Iczkerii i prezydent znaleźli schronienie w górskich rejonach 
republiki, których Rosjanom nie udało się opanować do końca wojny. Nawet 
śmierć Dudajewa w połowie 1995 roku, będąca dużym ciosem dla idei niepod
ległości Czeczenii, po początkowym załamaniu jeszcze bardziej zmobilizowała 
ruch partyzancki do dalszej walki. Wielu Czeczenów nie uwierzyło zresztą w jego 
śmierć. Powstała legenda, że żyje, tylko ukrywa się gdzieś daleko od Czeczenii.

Podkreślić należy, że czasie pierwszej wojny czeczeńscy separatyści spotykali 
się z dość dużą sympatią opinii międzynarodowej, łącznie z niektórymi środo-
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Grozny. Zniszczona, ale działająca szkoła. Fot. I. Kaliszewska

wiskami w samej Rosji. Do Czeczenii przyjeżdżało wielu rosyjskich i zachod
nich reporterów, dokumentując dokonywane zbrodnie, miejsca pochówku ofiar 
i zniszczenia, jakie powodowały bombardowania rosyjskie.

Rosyjskie wojska wewnętrzne Federalnej Służby Bezpieczeństwa (dalej FSB) 
w celu pacyfikacji ludności cywilnej przeprowadzały tzw. zaczystki polegające 
na okrążaniu wiosek, przesłuchiwaniu wszystkich mieszkańców i aresztowaniu 
głównie młodych mężczyzn. W zamian za ich uwolnienie wymuszano okup bądź 
grabiono mienie ich rodzin. Szczególnym bestialstwem wykazano się we wsi Sa- 
maszki, której mieszkańców spalono żywcem. Zakładano też tzw. obozy filtra
cyjne, w których przetrzymywano ludzi podejrzanych o udział w ruchu oporu, 
poddając ich torturom. Powodowały one trwałe uszkodzenia ciała, a często na
wet śmierć.

Przełomowym wydarzeniem był udany zamach czeczeńskiego komendanta 
Szamila Basajewa na szpital w Budionnowsku. Rosjanie pozwolili mu wówczas 
opuścić szpital z zakładnikami i dotrzeć do Czeczenii. Ten akt pociągnął następ
ne udane akcje bojowników czeczeńskich, których uwieńczeniem było ponow
ne zdobycia Groznego w sierpniu 1996 roku. Wojna zakończyła się polityczną 
i prestiżową klęską Rosji, przypieczętowaną podpisanym 31 sierpnia 1996 roku 
rosyjsko-czeczeńskim porozumieniem pokojowym w Chasawjurcie. Zgodnie 
z jego postanowieniami wojska federalne zostały wycofane z republiki, a władza
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w Czeczenii przeszła w ręce bojowników. Rosja nie uznała jednak niepodle
głości Czeczenii i odłożyła ustalenie jej statusu w drodze mających się odbyć 
dalszych negocjacji do 2001 roku29.

Okres międzywojenny (1997-1999)

Po podpisaniu porozumień w Chasawjurcie i wycofaniu wojsk rosyjskich Cze
czenia przeżywała okres euforii. Przejawiało się to w opiewaniu w licznych 
publikacjach i programach medialnych zwycięskich wyczynów wojennych bo
haterów czeczeńskich. Porównywano ich do wielkich wodzów i przywódców 
z XIX wieku. Pisano rozprawy „naukowe”, w których dowodzono starożytno
ści narodu czeczeńskiego sięgającego swym pochodzeniem państwa Urartu 
czy imperium Scytów. Odtwarzano struktury rodowe i symbolizujące je wieże 
w górach. Organizowano zjazdy poszczególnych tejpów. Sławę zdobywali bar
dowie czeczeńscy, twórcy pieśni o zwycięstwach nieustraszonych bojowników. 
Czeczeni przepełnieni dumą z odniesionego zwycięstwa uważali się wówczas za 
elitę Kaukazu, za jedyny z rdzennych narodów regionu, który pokonał Rosję. 
Wszystko to tylko zwiększyło dalszy wysiłek elit czeczeńskich w celu tworzenia 
niepodległego państwa.

W styczniu 1997 roku odbyły się uznane przez społeczność międzynaro
dową (z udziałem OBWE) wybory prezydenckie i parlamentarne. Prezyden
tem Czeczenii został wybrany najbardziej umiarkowany z kandydatów — szef 
sztabu czeczeńskiej armii Asłan Maschadow30.

Kreml jednak nie uznał tych wyborów. Wprowadził blokadę ekonomiczną, 
zawieszając wszelkie oficjalne kontakty handlowe i polityczne. Odcięto dostawy 
ropy naftowej przetwarzanej przez przemysł Groznego. Wstrzymano wszystkie 
dotacje i wypłaty rekompensat. Moskwa wykorzystywała każdą okazję do dys
kredytacji idei niepodległości Czeczenii31. Zagrożenie kolejną wojną utrzymywa
ło się przez cały czas. Tym bardziej że władze czeczeńskie nie potrafiły poradzić 
sobie z narastającymi konfliktami wewnętrznymi i nieustannie kompromitowały 
się w oczach opinii międzynarodowej.

Po karnawale zwycięstwa nastąpiło wśród społeczeństwa czeczeńskiego roz
czarowanie brakiem pomocy zagranicznej w odbudowie kraju. Wzrosła prze
stępczość, a porwania zakładników dla okupu, dokonywane zarówno przez 
zdemoralizowanych komendantów polowych, jak i przez służby rosyjskie, pogłę
biały chaos.

29 P. Grochmalski, Czeczenia..., op. cit., s. 345-352.
30 Ibidem.
31 W. Akajew, Religiozno-politiczeskij konflikt w Czeczenskoj Respublikie Iczkeria, < www.ca-c.org/ 
journal/cac-05-1999/st_17_akaev.shtml> (08.2005).
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Rząd prezydenta Maschadowa, kontynuujący budowę niepodległej Czecze
nii na podstawach świeckich i narodowych, zaczął być ostro krytykowany przez 
zwolenników państwa islamskiego, którym przewodzili Szamil Basajew, Mowła- 
di Udugow i emir Chattab. Przywódcy ci powołali równolegle do istniejących 
instytucji państwowych islamskie organy władzy: islamską radę państwa — Ma- 
dżlis Szura. Jej celem miało być utworzenie imamatu, państwa islamskiego obej
mującego nie tylko Czeczenię, ale cały Kaukaz Północny.

Maschadow, prowadząc politykę ustępstw i kompromisów, starał się uwzględ
niać interesy oraz ambicje poszczególnych komendantów polowych i grup poli
tycznych, co doprowadziło ostatecznie do klęski. Rosnąca w siłę opozycja prowa
dziła destrukcyjną politykę, żądając ogłoszenia Czeczenii państwem islamskim, 
a komendanci polowi nie chcieli podporządkować się władzy centralnej. W po
łowie 1998 roku kraj stanął na krawędzi wojny domowej.

Na początku 1999 roku władze w Groznym zdecydowały się na podjęcie 
próby walki z anarchią i zorganizowaną przestępczością (przede wszystkim 
porwaniami zakładników dla okupu), co jednak nie przyniosło spodziewanych 
rezultatów. Ostatecznie wkroczenie oddziałów Szamila Basajewa jesienią 1999 
roku do Dagestanu oraz seria tajemniczych zamachów bombowych w rosyjskich 
miastach (Moskwa, Bujnack, Wołgodońsk) we wrześniu 1999 roku, w których 
zginęło prawie 300 osób, stały się dla Kremla wygodnym pretekstem do podjęcia 
ponownej próby podporządkowania sobie zbuntowanej prowincji. Zapoczątko
wało to wybuch drugiej wojny rosyjsko-czeczeńskiej32.

Podsumowując lata de facto niepodległej Czeczenii: 1991-1999, można stwier
dzić, że był to czas intensywnych prób stworzenia przez elity narodu czeczeńskie
go pretendującego do posiadania własnego terytorium państwowego. Symbo
liczne zwycięstwo w pierwszej wojnie z Federacją Rosyjską było uwieńczeniem 
prowadzonej przez nie mobilizacji. Tymczasem Rosja nigdy nie uznała swej po
rażki i od początku działała na rzecz likwidacji niepodległej Czeczenii, a konflik
ty wewnętrzne, ofiary ludzkie, straty materialne, brak pomocy z zewnątrz spowo
dowały, że proces ten nie mógł zakończyć się powodzeniem. Jednocześnie druga 
wojna z Federacją Rosyjską, ponowny podbój Czeczenii i uruchomienie procesu 
masowej emigracji ludności doprowadziły do przesunięcia akcentów w kształto
waniu się tożsamości czeczeńskiej z narodowego w kierunku islamu i państwa 
islamskiego, jako jedynej szansy na przetrwanie etnosu czeczeńskiego.

32 W sąsiednim Dagestanie kilka wiosek ogłosiło utworzenie niezależnego imamatu, tzw. strefy 
kadarskiej. Kiedy służby republikańskie i federalne postanowiły go obalić i ukarać samozwańczych 
imamów, Basajew na czele wiernych oddziałów ruszył im na pomoc. Wkraczał do Dagestanu kil
kakrotnie, ostatnim razem we wrześniu 1999 roku. Wtedy też został pokonany przez wojska re
publikańskie Dagestanu. Jego bojownicy, znienawidzeni przez cywilną ludność dagestańską, nie 
mogąc liczyć na jakiekolwiek wsparcie, uciekli do Czeczenii. Za nimi ruszyły już wojska rosyjskie, 
czekające od kilku miesięcy przy jej granicach.
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Druga wojna rosyjsko-czeczeńska (1999—2005)33 
i jej konsekwencje

Rosyjskie wojska federalne weszły do Czeczenii 1 października 1999 roku. 
W pierwszych miesiącach działań zbrojnych (do wiosny 2000) Czeczeni, mimo 
wewnętrznych podziałów i konfliktów, znów potrafili się pod zwierzchnictwem 
prezydenta Asłana Maschadowa zjednoczyć i do pewnego czasu skutecznie 
stawiać opór. Opozycyjni komendanci, łącznie z Szamilem Basajewem, zostali 
dowódcami poszczególnych odcinków frontu obrony. Tym razem jednak armia 
rosyjska, nauczona doświadczeniami poprzedniej wojny, zdołała ich pokonać. 
Część oddziałów zawarła układ z władzami Federacji i weszła w struktury admi
nistracji prorosyjskiej Republiki Czeczenii. Inne oddziały przeszły do podziemia 
i kontynuowały do połowy lat 2000. wojnę partyzancką.

Po załamaniu się regularnej obrony czeczeńskiej, lata 2000-2002 to okres 
faktycznej okupacji Czeczenii przez wojska federalne — tzw. „operacji antyter
rorystycznej”. Władze Federacji konsekwentnie odmawiały rozmów pokojowych 
z wysłańcami Maschadowa. Stosowały blokadę informacyjną, przekonując wła
sne społeczeństwo i społeczność międzynarodową o stabilizacji sytuacji w Cze
czenii34. Pełnia władzy w republice znajdowała się wówczas w rękach rosyjskich 
struktur siłowych (armii federalnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, służb 
specjalnych), które traktowały Czeczenię jak podbite terytorium. Co prawda 
w czerwcu 2000 roku powołano cywilną administrację Czeczenii, na czele której 
stanął były separatystyczny mufti republiki Achmad Kadyrow, ale w tym cza
sie był on pozbawioną realnej władzy marionetką. Żołnierze rosyjscy (z czasem 
również oddziały milicji Kadyrowa) czerpali zyski z nielegalnej kontroli wydo
bycia i sprzedaży ropy naftowej, handlu metalami kolorowymi, czy po prostu 
z grabieży ludności cywilnej.

Lata 1999-2002 to w Czeczenii okres łamania praw człowieka na masową ska
lę przede wszystkim podczas tzw. zaczystek, czyli pacyfikacji czeczeńskich wiosek. 
Aresztowani w ich wyniku ludzie trafiali do jeszcze liczniejszych niż w czasie po
przedniej wojny obozów filtracyjnych. Więźniowie niewykupieni przez rodzinę 
byli torturowani aż do śmierci. Wojska ostrzeliwały również regularnie zabudo
wania na wsiach i w miastach, w których przebywała tylko ludność cywilna.

33 Niektórzy obserwatorzy tego konfliktu podają rok 2002 jako datę zakończenia operacji anty
terrorystycznej ogłoszoną oficjalnie przez władze Federacji. Inni nie podają daty zakończenia, 
gdyż ich zdaniem konflikt trwa nadal. Moim zdaniem faza zbrojna regularnego oporu zakoń
czyła się w 2000 roku, a faza aktywnej partyzantki trwa nadal, choć od 2005 roku, czyli śmierci 
Maschadowa, a następnie od 2006 roku, czyli śmierci Sadułajewa, ruch partyzancki został zmargi- 
nalizowany i zmienił charakter. Nie jest to już wojna z Rosją, ale z niewiernymi.
34 M. Falkowski, Czeczenia między kaukaskim dżihadem a ukrytym separatyzmem, „Punkt 
Widzenia”, OSW, Warszawa, styczeń 2007, nr 13, s. 9-13.
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W 2002 roku władze Federacji Rosyjskiej ogłosiły oficjalne zakończenie 
„operacji antyterrorystycznej” i przystąpiły do budowy władz podległej im repu
bliki. 23 marca 2003 roku w tzw. referendum przyjęto nową konstytucję, w któ
rej Czeczenia określona została jako nieodłączna część Rosji (wyników tego 
referendum nie uznali czeczeńscy partyzanci i obrońcy praw człowieka). Kreml 
zapowiedział ponadto podpisanie w najbliższym czasie porozumienia o roz
graniczeniu pełnomocnictw między Moskwą a Groznym, co ostatecznie mia
ło rozwiązać problem statusu republiki. Achmad Kadyrow został mianowany 
przez Kreml pierwszym prezydentem prorosyjskiej Republiki Czeczenii. Po jego 
śmierci w zamachu dokonanym 9 maja 2004 roku zastąpił go wybrany w sierpniu 
tegoż roku Alu Alchanow. Był to polityk całkowicie zależny od Kremla i Ram- 
zana Kadyrowa — syna poprzedniego prezydenta. Ten ostatni, wykazując się 
bezwzględnością wobec partyzantów, zyskał przychylność Władimira Putina. 
W marcu 2006 roku został mianowany premierem, a w kwietniu następnego 
roku prezydentem Republiki Czeczenii. Wszystkie powyższe decyzje podejmo
wane były przez Moskwę bez uwzględnienia opinii samych Czeczenów. Refe
renda i wybory zostały całkowicie sfałszowane, a ich wynik ustalany z góry.

„Czeczenizacja” konfliktu nie zakończyła masowych naruszeń praw człowieka. 
Zmienił się jedynie nieco ich charakter. Zaczęli ich dokonywać głównie człon
kowie oddziałów wewnętrznych podlegających Ramzanowi Kadyrowowi. Żołnie
rze rosyjscy, jeśli już w nich uczestniczyli, to zamaskowani i błyskawicznie znikali 
z miejsca zdarzenia. W dalszym ciągu regularnie ostrzeliwali i bombardowali wio
ski w górskich rejonach republiki. Typowym aktem przemocy stały się porwania 
ludzi, którzy przepadali bez śladu35. Porwań dokonywali najczęściej „niezidentyfi
kowani osobnicy w mundurach”, często w maskach, którzy nawet jeśli byli człon
kami oficjalnych struktur siłowych, nigdy nie przedstawiali się zatrzymanym ani 
ich rodzinom. Nie informowali ich, ani władz lokalnych, dokąd zabierają zatrzy
manych i dlaczego ich aresztują. Porwani trzymani byli zazwyczaj w miejscach do 
tego nieprzystosowanych, w „nieoficjalnych więzieniach” znajdujących się często 
np. w ziemiankach. Ofiarami najczęściej stawali się mężczyźni w wieku 18-40 lat, 
choć porywane były także kobiety. Więźniowie byli torturowani podczas śledztwa 
i nierzadko zabijani36. Na kobietach i mężczyznach dokonywano gwałtów. Od po
czątku drugiej wojny w Czeczenii zostało porwanych kilka tysięcy ludzi, z czego 
ok. 5 tys. zaginęło bez wieści. Do chwili obecnej porwania są jednym z najpo
ważniejszych zagrożeń dla mieszkańców Czeczenii. Trzeba jednak dodać, że rów
nież bojownicy czeczeńscy naruszali prawa człowieka, mordując cywili, członków

35 Przypadki zabijania i aresztowania krewnych bojowników lub brania ich jako zakładników mia
ły miejsce w Czeczenii od początku obecnej wojny. Jednak w 2004 roku zjawisko to przybrało 
charakter masowy, stając się jedną z metod walki z czeczeńskim podziemiem.
36 International Helsinki Federation for Human Rights, Beznakaznost’: dwiżuiszczaja siła nieprie- 
kraszczajuszczihsia massowych naruszeni] w Czeczenie, 19.05.2005, <www.ihf-hr.org > (2006).
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prorosyjskich struktur siłowych i ich rodziny. Organizowali także zamachy terro
rystyczne37. Dopiero w latach 2005-2008 zaprzestano przeprowadzania zaczystek 
i zmalała liczba porwań. W ostatnich latach poprawiła się również sytuacja mate
rialna ludnos'ci. Coraz częs'ciej dochodzi też do dobrowolnych powrotów uchodź
ców (zarówno z sąsiednich republik, jak i innych państw, np. Gruzji)38.

Niemniej w dalszym ciągu panująca atmosfera wszechobecnego strachu 
i wzajemnej podejrzliwos'ci sprawia, że mieszkańcy Czeczenii boją się informo
wać władze (milicję i prokuraturę) o naruszeniach ich praw, a przede wszyst
kim o porwaniach, bojąc się zemsty ze strony sprawców, będących najczęsciej 
członkami prorosyjskich struktur siłowych. Niechętnie też, w przeciwieństwie 
do okresu z pierwszych lat konfliktu, udzielają informacji dziennikarzom i dzia
łaczom na rzecz przestrzegania praw człowieka.

Najpoważniejszym skutkiem masowych represji była radykalizacja znacznej 
częsci bojowników zarówno w sferze ideologicznej (odchodzenie od haseł na
rodowych na rzecz islamskich), jak i sposobie prowadzenia walki (sięgnięcie 
po metody terrorystyczne). Czeczeni tylko w latach 2002-2004 w republikach 
Kaukazu Północnego oraz w Moskwie przeprowadzili kilkadziesiąt zamachów 
terrorystycznych, w których poniosło s'mierć ok. tysiąca osób. Największymi 
z nich były zamachy na moskiewskiej Dubrowce (październik 2002 roku) oraz 
w północnoosetyjskim Biesłanie (wrzesień 2004 roku)39. Nastąpiło kompletne 
rozczarowanie Czeczenów ideologią narodową i ich przywódcami. Ujawnił się 
też silny konflikt między zwolennikami tradycyjnej religijnosci koncentrującej 
się wokół bractw sufickich a fundamentalistami islamskimi.

Drugim skutkiem wojny, przesladowań i zubożenia materialnego był masowy 
exodus ludnos'ci. W pierwszym rzędzie do sąsiedniej Inguszetii40, Gruzji, gdzie

37 M emoriał Human Rights Center, International Helsinki Federation, Centre Demos, Norwegian 
Helsinki Comittee, W  atmosferie stracha. Politiczeskiy proces i parlamentskie wybory w Republikie 
Czeczenii, listopad 2005 roku, < www.memo.ru/hr/hotpoints/caucasus/index.htm> (2006).
38 Human Rights Center Memoriał, On the situation o f Chechens outside Chechnya, 07.2005
02.2006, < www.memo.ru> (2006).
39 M. Fałkowski, Czeczenia..., op. cit., s. 19. Najwięcej uchodźców (ok. 350 tys.) znalazło się w sąsiedniej 
Inguszetii i w końcu doszło tam do klęski humanitarnej. Uchodźcy mieszkali w obozach namiotowych 
aż do akcji ich likwidacji w końcu 2002 roku. Władze centralne zarządziły wówczas tzw. dobrowol
ne powroty uchodźców do Czeczenii. Ludzie byli pozbawiani pomocy humanitarnej i często wbrew 
ich woli wywożeni do Groznego, gdzie władze umieszczały ich w tzw. PWR — Punktach Czasowego 
Zamieszkania. Uchodźcy lądowali w budynkach nieprzystosowanych do zamieszkania, nie otrzymując 
obiecywanych rekompensat za utracone mienie. Spowodowało to opór przeciwko powrotom i falę 
migracji w głąb Rosji i Europy. W 2003 roku w Inguszetii wciąż mieszkało ok. 150 tys. uchodźców 
czeczeńskich, którzy odmówili zgody na powrót i współpracę z prorosyjskimi strukturami Czeczenii. 
Większość z nich nadal była zwolennikami niepodległości i popierała ruch partyzancki.
40 Uchodźcy z Czeczenii kierowali się do Inguszetii m.in. dlatego, że wszystkie inne regiony gra
niczące z Czeczenią, czyli Dagestan, Kraj Stawropolski i Kabardyno-Bałkaria, zamknęły przed 
nimi swoje granice.
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w Dolinie Pankisi mieszkali Czeczeni gruzińscy, tzw. Kistowie41, oraz Azerbej
dżanu. Następnie zaś do Turcji i innych krajów europejskich, w tym i do Polski. 
Migracje te trwają do dziś. Warunki ekonomiczne w samej Czeczenii i sąsied
nich regionach Kaukazu Północnego, mimo rozpoczętego w 2005 roku przez 
władze prorosyjskiej administracji Czeczenii intensywnego procesu odbudo
wy republiki, pozostają trudne. Odbudowa głównie dotyczy stolicy i większych 
miast. Nie wiadomo do końca, co dzieje się w małych wioskach wokół dużych 
miast i w górskich aułach południowowschodniej Czeczenii. Pewne jest, że pa
nuje korupcja w niemal wszystkich dziedzinach życia. Powszechnym zjawiskiem 
jest również tzw. syndrom wiecznego uchodźcy, czyli ludzi, którzy korzystając 
wiele lat z pomocy humanitarnej, uzależnili się od niej. Obecnie wielu z nich 
szuka dodatkowo darmowej pomocy poza granicami Czeczenii i Rosji.

Konflikt między zikristami a salafitami

Ostatnie lata (po 2004 roku) przyniosły, jak już było wyżej wspomniane, z jednej 
strony prawie całkowite załamanie się popularności z założenia świeckiej ide
ologii nacjonalistycznej, a z drugiej umocnienie się identyfikacji z muzułmańską 
wspólnotą religijną. Nie ma jednak zgody wśród Czeczenów co do tego, w opar
ciu o jaką odmianę islamu należy budować czeczeńską tożsamość muzułmań
ską. Wspomniany proces występuje w dwóch odmianach: w wersji tradycjonali- 
stycznej powiązanej z praktykami sufizmu, ruchu kunta-chadżijewowców, tzw. 
zikristów (od zikr — podstawowego rytuału bractw sufickich), i modernistycznej 
związanej z nurtem określającym się mianem salafickiego42. W Rosji nazywanym 
często wahhabizmem i utożsamianym z fundamentalizmem religijnym i terrory
zmem islamskim43.

41 Napływ ok. 12 tys. uchodźców do gruzińskiej Doliny Pankisi także spowodował tam początko
wo katastrofę humanitarną, gdyż było ich prawie dwa razy tyle co miejscowych Kistów.
42 Salafizm (salafiyya, od arab. salaf — „przodkowie”). Reformatorski ruch religijny i polityczny, 
powstały w XIX wieku, postulujący odrodzenie islamu poprzez teoretyczny powrót do „religii 
przodków”, a w rzeczywistości pod osłoną walki z późniejszymi herezjami jego unowocześnienie. 
Formalnie oparty na idei Ibn Tajmijji (egipskiego teoretyka prawa i teologii z XIII wieku), który 
potępił filozoficzne i sufickie interpretacje islamu, postulując powrót do jego pierwotnej formy, 
oczyszczonej z późniejszych naleciałości; zob.: J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. 2, 
Warszawa 1998, s. 53.
43 Wahhabizm (od al-W ahhaba). Nurt radykalnego monoteizmu głoszony w XVIII wieku 
przez M uhammada Ibn Abd al.-Wahhaba. Oficjalnie panująca ideologia w Królestwie Arabii 
Saudyjskiej. We współczesnej Rosji rodzaj dyskredytującej etykiety nadanej zarówno zwolenni
kom salafizmu, jak i wszystkim innym muzułmanom opowiadającym się za modernizacją isla
mu, zwalczającym praktyki sufickie, kult świętych, kosztowne ceremonie weselne i obrzezania. 
Popularność tego określenia w Rosji wiąże się z faktyczną obecnością wysłanników wahhabizmu 
w Rosji na początku XX wieku i przyswojeniem sobie tej nazwy przez rosyjskie media.
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Meczet im. A. Kadyrowa w Groźnym. Fot. I. Kaliszewska

Tradycyjna ludowa religijność większości Czeczenów, wybiórczo przestrze
gających dogmatów i zaleceń prawa muzułmańskiego, po upadku sowieckiego 
imperium zderzyła się z tendencjami do przekształcenia jej w „bardziej orto
doksyjną”, zgodną z szariatem i w duchu modernistycznego salafizmu. Z jednej 
strony wielu Czeczenów (zwłaszcza spośród młodzieży) ulegało tej tendencji, 
z drugiej zaś większość przeciwstawiała się naruszeniom starych tradycji, dzięki 
którym przetrwali jako etnos i wspólnota religijna. Doszło do konfliktu, który 
przybiera w zależności od sytuacji różny charakter.

Salaficka odmiana islamu stała się atrakcyjna przede wszystkim dla ludzi wy
chowanych już po rozpadzie ZSRS, którzy odrzucili praktyki bractw sufickich 
na rzecz nurtów głoszących powrót do „czystego” islamu z czasów proroka Ma
hometa. Tak zwani „wahhabici” wpisują się w konflikt pokoleniowy. Zdobywają 
sfrustrowaną, zrozpaczoną i pozostawioną bez środków do życia młodzież od
rzucającą nieskuteczne metody ojców i dziadków.

Nie do przyjęcia są dla nich modlitwy przy grobie matki Kunty Hadżiego 
oraz wszelkie święta związane z jej imieniem lub samego szejcha Kunty Hadżie- 
go. Sprzeciw wywołuje też niezgodna z nurtem ortodoksyjnym szczególna cele
bracja urodzin Proroka44. Tym samym odrzucają niezrozumiałe dla nich reguły

44 W maju 2003 roku doszło do wybuchu bomby w tłumie zebranym w wiosce Ilischan-Jurt (rej. 
gudermeski), świętującym urodziny Proroka. Służby rosyjskie oskarżyły szachidki czeczeńskie o pró

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Zarys dziejów Czeczenii. Kształtowanie się czeczeńskiej wspólnoty religijnej i narodowej 97

bractw sufickich, wzmacniające układ patriarchalny i władzę starszych. Nie chcą 
więcej słuchać głosu tych, którzy nie potrafią udzielić im jasnych odpowiedzi na 
trudne pytania, wykraczające poza stan wiedzy większości mułłów. Nie chcą też 
słuchać więcej o niepodległej, świeckiej Iczkerii. Przyłączają się do tych, którzy 
dysponują siłą.

Zwolennicy salafizmu od początku ich działalności w Czeczenii, tj. od 1990 
roku, dotychczasowe zwyczaje religijne Czeczenów uznali za nie dość muzuł
mańskie, a tzw. zikristów za błądzących i nieprawowiernych. W czasie pierw
szej wojny rosyjsko-czeczeńskiej salafici solidarnie wraz z innymi Czeczeńcami 
przyłączyli się do walki z Rosjanami. Już jednak w 1995 roku podjęli pierwszą 
próbę zniszczenia jednego z najważniejszych dla „zikristów” świętych miejsc, 
czyli grobu matki szejcha Kunty Hadżiego Kiszyjewa — Hedi, w okolicach Sza
li. Kunta-hadżijewowcy byli wówczas jeszcze na tyle silni i wpływowi, że bez 
większego wysiłku zapobiegli próbom wysadzenia grobu matki świętego szejcha. 
Od tego czasu napięcie między członkami bractw sufickich a tzw. „wahabitami” 
zaczęło jednak narastać.

W okresie między wojnami zwolennicy salafizmu zdobywali coraz szersze 
wpływy. Wiceprezydent Zelimachan Jandarbijew zaprosił na ich prośbę do 
Czeczenii przywódców dżamaatów „wahhabickich” z Dagestanu i z ich pomo
cą dążył do wprowadzenia w Czeczenii rządów opartych na szariacie. Kolejne
mu prezydentowi Asłanowi Maschadowowi również zarzucano otaczanie się 
„wahhabitami” i niestawianie oporu ich działaniom45. Nadal jednak „zikriści” 
skutecznie potrafili przeciwstawiać się szerzeniu nowych prądów, a po prze
granej drugiej wojnie zawarli tymczasowe porozumienie z armią i administra
cją rosyjską.

Niektórzy analitycy czeczeńskiego konfliktu przypisują związki z „zikrista- 
mi” Ahmadowi Kadyrowowi (pierwszemu prezydentowi prorosyjskiej Republiki 
Czeczenii) i muftiemu Czeczenii Ahmadowi-Hadżiemu Szamajewowi. Upatru
ją w nich wyjaśnienie poparcia części społeczeństwa czeczeńskiego dla kolabo
rantów. W rzeczywistości, jak pokazały wydarzenia, ich współpraca z władzami 
Federacji Rosyjskiej powodowała waśnie i niezgody miedzy poszczególnymi 
bractwami „zikristów”. A nawoływania Kadyrowa i Szamajewa do zwalczania 
„ekstremizmu religijnego” wywoływały zwiększenie ataków „wahhabitów” na 
przedstawicieli tradycyjnych przywódców religijnych, w tym również na „kun- 
ta-hadżijewowców”, i oskarżanie ich o bycie już nie tylko odstępcami od wiary,

bę zamachu na ówczesnego prorosyjskiego prezydenta Republiki Czeczenii Ahmada Kadyrowa. 
Wydaje się jednak, że dwie oskarżane kobiety zginęły w wyniku podłożonej przez kogoś wcześniej 
bomby. Przyczyną ich śmierci nie był atak samobójczy; zob. Terroristkapytalas ubit Ahmada Kadyrowa, 
NTV, < www.ntv.ru/news/index.jsp? date=20030514>, z 14.05.2003 roku (08.2005).
45 W. Akajew, Religiozno-politiczeskij..., op. cit., < www.ca-c.org/journal/cac-05-1999/st_17_aka- 
ev.shtml>; odczyt z 08.2005 r.
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ale również „zdrajcami”. Tylko w latach 2000-2001 w wyniku zamachów i wybu
chów zginęło 17 sufickich imamów czeczeńskich46.

Przed wybuchem drugiego konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego pojawiła się 
w Czeczenii przepowiednia o mającym się wkrótce pojawić nowy wyzwolicielu 
Czeczenii — imamie kunta-hadżijewowców, który będzie kaleką, alkoholikiem 
i człowiekiem nieprzestrzegającym praw ortodoksyjnego islamu, a jednocześnie 
mistrzem rzeźby w drewnie. Faktycznie w 2001 roku pojawił się odpowiadający 
temu opisowi Abubakar Hakimow, który po naradzie „zikristów” udał się do 
Moskwy (w styczniu 2002), gdzie spotkał się z generałem Patruszewem, które
go poprosił o zaprzestanie terroru wobec ludności cywilnej w Czeczenii. W za
mian zaoferował pomoc kunta-hadżijewowców w pokonaniu „ekstremistów 
islamskich”47. Prośba pozostała jednak bez odzewu, a nawet zaczęto stosować 
represje wobec przywódców „zikirstów”, zarówno ze strony służb federalnych, 
jak i wspomnianych ugrupowań „wahhabickich”. Publiczny zikr został zakazany, 
a w grudniu 2001 roku żołnierze rosyjscy splądrowali mauzoleum matki Kunty 
Hadżiego48. Tym samym Rosjanie, podobnie jak wcześniej „wahhabici”, dopu
ścili się zbezczeszczenia miejsca świętego nie tylko dla „zikristów”, ale ważnego 
w ogóle dla tożsamości czeczeńskiej.

*

Obecny konflikt w Czeczenii, jak wspomniałam wyżej, jest już nie tyle walką 
narodowowyzwoleńczą, ile przede wszystkim konfliktem pokoleniowym o pod
łożu religijnym. Dla młodych „fundamentalistów” jest wojną za wiarę, gazawa- 
tem49, walką z niewiernymi (Rosjanami) i „odstępcami od wiary” (Czeczenami 
współpracującymi z Moskwą). Ich celem jest utworzenie na północnym Kau
kazie niezależnego państwa islamskiego i ustanowienie w nim szariatu. Świa
dectwem zmian światopoglądowych w obozie bojowników było wprowadzenie 
latem 2002 roku poprawek do konstytucji podziemnej Czeczeńskiej Republiki 
Iczkerii (przyjętej w 1992 roku). Miało to miejsce podczas rozszerzonego posie
dzenia tzw. Państwowego Komitetu Obrony — najwyższego organu władzy bo
jowników w warunkach wojennych. Zmieniono wówczas pierwszy artykuł kon
stytucji Czeczeńskiej Republiki Iczkerii, w którym zapisano m.in., że Czeczenia

46 S. E. Biereżnoj, Rol islamskowo faktora w procesie uregulirowania krizisa w Czeczenie, „Centralna 
Asia i Kawkaz”, 1 (25), 2003 < www.newssouth.narod.ru/ArObsestvo/rollSLAMA.htm> (08.2005).
47 M. Edilbijew, Od nieprotiwlienii złu k  swiaszcziennoj wojnie, < www.russ.ru/politics/20020313-ed. 
html>, z 13.03.2002 roku (08.2005).
48 M. Muradow, Wojennyie oskwernilipamiatszejcha, „Kommiersant” z 20.12.2001, < www.memo. 
ru/hr/hotpoints/N-Caucas/ch99/011220/k1220e.htm> (08.2005).
49 Od arab. ghazi, pierwotnie regularne napady rabunkowe Beduinów na „obce” sobie grupy, 
albo raczej niesprzymierzone ze sobą. Z  czasem mianem tym zaczęto określać podjazdowe walki 
partyzanckie przeciwko wrogom islamu, a tradycja ghazwu przekształca się w dżihad, starania 
o utrwalenie religii, walkę ku chwale imienia Allaha.
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jest państwem islamskim, źródłem zaś wszystkich praw obowiązujących na jej 
terytorium są Koran i Sunna.

Po Śmierci Asłana Maschadowa (8 marca 2005 roku) przywódcą w ich obozie 
został Abdul Chalim Sadułajew, dotychczasowy przewodniczący sądu szariac- 
kiego cieszący się powszechnym szacunkiem ze względu na znajomość Koranu 
i prawa muzułmańskiego. Wydawane przez niego dekrety, odezwy do narodu 
i wywiady dla mediów pełne były wzniosłej retoryki religijnej i cytatów ze swię- 
tej księgi. Sadułajew usunął z podziemnych politycznych struktur Iczkerii ludzi 
wyznających świecką ideologię narodową, zastępując ich zwolennikami salafi- 
zmu, co jeszcze przysporzyło mu popularności. Szamil Basajew ogłosił nawet 
(w styczniu 2006 roku), że Sadułajew zostanie „imamem Kaukazu”. Jego śmierć 
w Argunie 17 czerwca 2006 roku, podczas przypadkowej operacji FSB, była 
więc ciężkim ciosem dla jego zwolenników50. Tym bardziej, że w lipcu 2006 roku 
zginął sam Szamil Basajew, najsłynniejszy z czeczeńskich bojowników. Śmierć 
Sadułajewa i Basajewa skończyła okres wielkich wodzów i wojowników, choć 
nie oznacza odejścia od ideologii islamskiej. Ta umacnia się na Kaukazie nie
zależnie od tego, kto w danej chwili stoi na czele partyzantów51. W ostatnich 
latach bojownicy Iczkerii starali się pełnić rolę „strefy buforowej”, tzn. hamo
wać bezprawne naruszanie praw człowieka — porwania dla okupu i grabieże 
ludności cywilnej praktykowane przez oddziały Ramzana Kadyrowa i jednostki 
FSB, szczególnie w rejonach górskich. Ci ostatni wiedzą, że za każdą tego typu 
akcję grożą im ataki odwetowe (połączone z zasadami tzw. krwawej zemsty) 
ze strony bojowników Iczkerii52. Choć od ok. dwóch lat można odnieść wrażenie, 
iż bojownicy Iczkerii ulegli tak dużej marginalizacji, że większość ich działań 
(przedstawianych szumnie przez media rosyjskie i ich własne) jest wirtualna. 
W rzeczywistości tacy bojownicy już dawno przestali istnieć. Gra toczy się w me
diach i Internecie.

Z kolei obecny prezydent prorosyjskiej administracji Czeczenii Ramzan Ka- 
dyrow podejmuje wiele decyzji świadczących o braniu przez niego pod uwagę 
zmian dokonujących się w świadomości religijnej Czeczenów. Powołał on m.in. 
policję obyczajową, która ściga wszystkich naruszających normy prawa mu
zułmańskiego. Za spożycie na przykład alkoholu policja ta wymierza kary na 
podstawie szariatu. Wielu byłych bojowników „fundamentalistycznych” zostało

50 Następcą Sadułajewa został Dokku Umarow — dowódca bojowników z południowo-zachod
niej Czeczenii i weteran z czasów pierwszej wojny rosyjsko-czeczeńskiej. Cieszy się szacunkiem 
wśród partyzantów, ale jest tylko komendantem polowym, a nie przywódcą duchowym.
51 M. Falkowski, Czeczenia..., op. cit., s. 14.
52 A. Babicki, Wtorowo Basajewa ne budet, z 11.07.2006, < http://lenta.ru/news/2006/07/11/babitsky>
(28.06.2007) ; Woriużionnaja wylazka modżachedow w Czeczenie. Programmu wedet Andriej Szarograd- 
skij, Radio Swoboda, 27.04.2007, < www.memo.ru/hr/hotpoints/caucas1/msg/2007/04/m79430.htm>
(28.06.2007) .
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amnestiowanych przez Kadyrowa i włączonych w skład formacji prorosyjskiej 
Republiki Czeczenii53. Niektórzy obserwatorzy dostrzegają również jego coraz 
większą niezależność od Kremla oraz narastający w tle teoretycznie „dobrej 
współpracy” z Putinem” — konflikt między „świecką, rozwiązłą Rosją” a „bogo
bojną i religijną Czeczenią”54.

*

Im dłużej trwa kryzys w Czeczenii, tym bardziej jej mieszkańcy stają się religijni, 
widząc w islamie jedyną tarczę obronną przed bezprawiem sił federalnych i ad
ministracji prorosyjskiej. Z ich punktu widzenia tylko islam może uporządkować 
chaos będący wokół i w nich samych. Większość z nich dawno przestała nawet 
myśleć o niepodległym państwie narodowym. Czeczeńska inteligencja, z której 
wywodzili się ww. budziciele narodowi, niemal w całości opuściła już kraj, a ta, 
która pozostała, zwróciła się w stronę islamu.

Elementem scalającym czeczeńską tożsamość pozostaje islam, choć obecnie 
Czeczeni przeżywają konflikt między przynależnością do tradycji ojców a nową 
ideologią „wahhabitów”. Popularność tej ostatniej wciąż wzrasta, ale pamiętać 
należy, że praktyki bractw sufickich tak silnie zrosły się w XIX i XX wieku z toż
samością czeczeńską, że odrzucenie ich przez obecne młode pokolenie może 
być uważane za wyrzeczenie się samej czeczeńskości. Na pytanie, który z religij
nych nurtów w końcu zwycięży wśród Czeczenów, będzie można odpowiedzieć 
dopiero w przyszłości.

53 M. Falkowski, Czeczenia..., op. cit., s. 25
54 U. Czadajew, Police Sharia in Chechnya, < www.watchdog.cz/?show=000000-000008-000001- 
000446&lang=1>, 27.01.2007 (28.06.2007).
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Magdalena Rapińczuk

Konflikt ingusko-osetyjski 
o stolicę we Władykaukazie 

i Rejon Prigorodny1

Mało znanym, a jednym z pierwszych konfliktów zbrojnych o podłożu etnicz
nym na terytorium Federacji Rosyjskiej po rozpadzie ZSRR był konflikt ingu
sko-osetyjski, który rozgorzał jesienią 1992 roku. Przedmiotem sporu między 
Republiką Inguszetii i Republiką Osetii Północnej stał się Rejon Prigorodny1 2 
oraz, w mniejszym stopniu, prawobrzeżna część Władykaukazu — terytorium 
należące administracyjnie do Osetii Północnej.

W wyniku stosunkowo krótkotrwałych stare znacząca część ludności, 
zwłaszcza z Rejonu Prigorodnego i Władykaukazu, zmuszona była opuścić 
swoje dotychczasowe miejsca zamieszkania. Byli wśród niej Ingusze, Ose- 
tyjczycy, Rosjanie i przedstawiciele innych narodowości. Zniszczeniu uległo 
2728 inguskich i 848 osetyjskich domostw. Skutki konfliktu odczuwalne są po 
dziś dzień. Nie został on też do końca rozwiązany. Rejon Prigorodny pozostał 
w granicach Osetii Północnej i jest to jedno z bardziej niestabilnych miejsc 
w regionie.

Konflikt osetyjsko-inguski wydaje się zapomniany. Temat był rzadko 
podejmowany w mediach, przez co wiedza o nim w Rosji i na świecie jest 
znikoma. Co prawda wydarzenia z jesieni 1992 roku stały się inspiracją do 
znanego filmu w reżyserii Andrieja Konczałowskiego pt. Dom wariatów, ale

1 Niniejszy tekst jest skróconą formą pracy magisterskiej autorki pt. Jesień 1992 roku w Rejonie 
Prigorodnym. Przyczyny i skutki pierwszego konfliktu zbrojnego w Federacji Rosyjskiej, napisanej 
w 2007 roku pod kierunkiem dra Dawida Kolbai w Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej 
Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego.
2 Nazwy tego spornego terytorium używam tu w formie bliskiej oryginałowi. Dosłowne tłuma
czenie na język polski brzmi: „rejon podmiejski” i jest związane z jego położeniem w pobliżu 
Władykaukazu.
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zostały osadzone w kontekście zdecydowanie bardziej znanego konfliktu 
w Czeczenii3.

Niniejszy tekst to próba przybliżenia konfliktu ingusko-osetyjskiego — opis 
jego przebiegu, skutków, a przede wszystkim przyczyn, dla których mieszkańcy 
tych dwóch niewielkich podmiotów Federacji Rosyjskiej gotowi byli chwycić za 
broń przeciwko swoim sąsiadom, z którymi od lat wspólnie zamieszkiwali te te
reny. Omawiam w nim zarówno czynniki mające wymiar społeczno-polityczny, 
jak i symboliczny. Do pierwszych zaliczam m.in. niestabilną sytuację na Kau
kazie po rozpadzie ZSRR oraz przyjęcie w 1991 roku w Federacji Rosyjskiej 
ustawy O rehabilitacji represjonowanych narodów, która przewidywała zwrot 
terytoriów odebranych prześladowanym narodom podczas ich deportacji za rzą
dów Stalina. Niestety nie wskazując przy tym mechanizmów prawnych4.

Poza kontekstem polityczno-społecznym należy zwrócić uwagę na symbo
liczny wymiar sporu. Można tu wymienić chociażby fakt odwoływania się do 
mitycznej kolebki narodu inguskiego (znajdującej się oczywiście w Rejonie Pri- 
gorodnym) oraz nostalgię za utraconym centrum politycznym i kulturalnym, 
którym do 1934 zarówno dla Inguskiej, jak i Osetyjskiej ASRR był Władykau- 
kaz — miasto położone bliżej osiedli inguskich niż Grozny (który został stolicą 
utworzonej wówczas Czeczeno-Inguszetii).

Ziemie „odwiecznie” inguskie i osetyjskie, 
czyli spór o Alanów5

Przedstawiciele narodów kaukaskich starają się często potwierdzać swoje prawo 
do zamieszkiwanych ziem poprzez dowodzenie, że są najstarszymi mieszkańca
mi danego terytorium. Niezwykle ważną rolę odgrywają tu badania historyczne, 
czy raczej pseudohistoryczne. Stare i nowe hipotezy dotyczące przeszłosci Kau
kazu Północnego zdobywają poklask poszczególnych narodowosci, zwłaszcza 
gdy potwierdzają ich prawo do ziemi i swietnosć ich przodków.

3 Bohaterami tego filmu, opartego na autentycznych wydarzeniach, są pacjenci szpitala dla umy
słowo chorych w Rejonie Prigorodnym, którzy pozostawieni bez opieki w czasie wybuchu konflik
tu paradoksalnie wykazali więcej zdrowego rozsądku niż ludzie zdrowi.
4 Po wysiedleniu Inguszów w 1944 roku Rejon Prigorodny, wchodzący w skład Inguskiej ASRR, 
przypisano Osetii Północnej.
5 Alanowie (Halanowie, Tanaitowie lub Asowie) — lud pasterski pochodzenia indoirańskie- 
go zajmujący się hodowlą koni, żyjący na północnym Kaukazie oraz pomiędzy Donem, Wołgą 
a Morzem Azowskim. W 374/375 roku zostali podbici przez Hunów, z którymi przemieścili się 
w głąb Europy. Część z nich przetrwała jednak w górach Kaukazu. Od VII wieku grupa ta była 
chrystianizowana z Bizancjum i Gruzji, ale w X III wieku zostali w większości wyparci z Kaukazu 
przez Mongołów. Niemniej współcześni Osetyjczycy są powszechnie uważani za ich potomków; 
zob.: T. Sulimirski, Sarmaci, PIW, Warszawa 1979.
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Historycy ingusko-czeczeńscy etnogenezy Wejnachów6 doszukują się już od 
II tys. p.n.e. w epoce tzw. kultury kobańskiej, z którą utożsamiają pojawienie się 
etnosu nacho-kobańskiego7. Następnie miała nastąpić migracja iranojęzycznych 
koczowników na tereny północnego Kaukazu, w wyniku czego powstały miesza
ne ludy nacho-sarmackie i nacho-alańskie. W V-VII wieku z kolei doszło do 
iranizacji części plemion nachskich. W tym samym czasie rozpoczął się proces 
kartwelizacji pozostałych Nachów. Bardziej radykalni spośród tego typu „bada
czy” mówią o starożytnym zamieszkiwaniu plemion nachskich od rzeki Kubań 
po Wołgę, a niektórzy z nich szukają korzeni swych etnosów nawet w państwach 
Churytów, Urartu, Sumerów czy Etrusków8.

Inguskie koncepcje historyczne nieprzypadkowo koncentrują się na terytorium 
Rejonu Prigorodnego. Obszar ten uważany jest za kolebkę narodu inguskiego. 
To tam znajdowało się osiedle Anguszt, od którego powstała rosyjska, a potem 
międzynarodowa nazwa egzoetnonimu „Ingusze”. W historiografii inguskiej pod
kreśla się późne pojawienie ludów iranojęzycznych w centralnej części Kaukazu 
Północnego, dowodząc jednocześnie w ten sposób wcześniejszej bytności ludów 
nachojęzyczynych na tym obszarze. Obecność ludów alańskich na spornych te
renach i dominacji ich kultury wymusza jednak potrzebę wyjaśnienia tego faktu. 
Znajduje się je m.in. w migracji wyznawców mazdaizmu z Iranu w VI-VII wie
ku. Badacze inguscy odrzucają też tezę o używaniu przez Alanów języka z grupy 
irańskiej lub głoszą teorię o dominującej roli elementu inguskiego w rozległym 
terytorialnie alańskim związku plemiennym zajmującym według nich obszar od 
Łaby do Argunu. W rezultacie „państwo alańskie” utożsamiane jest przez nich 
z „państwem Inguszów”9. Niezwykle wymowne jest też nazwanie nowej stolicy In- 
guszetii, „Magas”, która była nazwą legendarnego miasta alańskiego10.

Z kolei historia osetyjska wywodzi pochodzenie narodu osetyjskiego i jego 
kultury od iranojęzycznych Scytów, Sarmatów i oczywiście także Alanów.

6 Wej-nach — w języku inguskim i czeczeńskim dosł. „nasi ludzie”. Do potomków plemion wejnach- 
skich lub w skrócie nachskich należą Ingusze i Czeczeni. W języku rosyjskim przedstawicieli obu na
rodów określa się mianem „Wajnach”. W tym tekście celowo będą używane formy bliższe fonetycznie 
językowi inguskiemu i czeczeńskiemu, czyli Wejnach, wejnachski, zamiast Wajnach, wajnachski.
7 „Kultura kobańska” — kultura archeologiczna z epoki brązu rozwijająca się od połowy II tysiąc
lecia p.n.e. do IV wieku p.n.e. w centralnej części Kaukazu Północnego. Podstawą jej gospodar
ki było pasterstwo owiec. Ważną rolę odgrywała w niej metalurgia brązu, której prężne ośrodki 
pozwoliły na zachowanie odrębności tej kultury od zwyczajów koczowniczych ludów Kimmerów 
i Scytów; zob.: J. Śliwa (red.), Stary i nowy świat. Od „rewolucji” neolitycznej do podbojów Aleksandra 
Wielkiego, Kraków-Warszawa 2005.
8 B. Murad, Istorija proischożdienija inguszej, „E l-fa”, Nalczik 2002.
9 Ibidem.
10 Magas (w języku inguskim „miasto słońca”). Według miejscowych historyków założone przez 
Alanów w II wieku n.e. W XII wieku zniszczone przez Batu-chana. W 1994 roku prezydent Inguszetii 
Rusłan Auszew zdecydował o budowie, cztery kilometry od dotychczasowej stolicy w Nazraniu, no
wego administracyjnego centrum o nazwie nawiązującej do starożytnej stolicy Alanów.
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Wspólny irański siad językowy Alanów i Osetyjczyków ma dowodzie wyłączne
go prawa tych ostatnich do dziedzictwa po tych pierwszych, pomijając fakt, że 
tureckojęzyczni Karaczaje i Bałkarzy oraz wspomniani już wcześniej Ingusze 
również doszukują się podobnych związków z Alanami. Przyjęcie w 1993 roku 
oficjalnej nazwy „Republika Północnoosetyjska-Alania” świadczyło o niepoko
ju Osetyjczyków odnośnie do ich praw do całego terytorium oficjalnie zajmowa
nego przez tę republikę. W rezultacie teoria o bezpośrednim pochodzeniu Ose- 
tyjczyków od Alanów z jednej strony podważa wejnachskie prawo do spornego 
terytorium, z drugiej jednak osłabia teorię o autochtoniczności Osetyjczyków, 
gdyż powszechnie uważa się Alanów za lud koczowniczy przybyły na Kaukaz nie 
wcześniej niż w I-II wieku. Odpowiedzią na ten problem są dwie teorie etnoge
nezy osetyjskiego narodu. Pierwsza z nich zakłada asymilację przybyłych irano- 
języcznych Sarmatów-Alanów z miejscową ludnością kaukazojęzyczną. Druga 
— dowodzi przybycia ludów iranojęzycznych na teren Kaukazu w epoce kultury 
kobańskiej (VII-V wiek p.n.e.)11.

Historia sąsiedztwa tych etnosów wskazuje, że w przeszłości ich wzajemne 
kontakty były dobre. Archeolodzy i historycy piszą o całych grupach Alanów 
mieszkających razem z Wejnachami i nierzadkim zawieraniu paktów tzw. po- 
bratymstwa lub wchodzenia nawet w związki rodzinne. Historycy zakaukascy 
pisali także o wspólnych wyprawach wojennych Alanów i Wejnachów na Gruzję. 
Ze źródeł gruzińskich i arabskich wynika też, że Alanowie osiedlili się na dobre 
w dorzeczu Tereku w II wieku i wespół z górskimi Wejnachami długie stulecia 
ingerowali w sprawy Kaukazu Południowego. Sytuacja zmieniła się w XI wieku 
wraz z aktywną polityką Gruzji. Stosunki Alanów (Osów) z Gruzją unormowały 
się, ale ich partnerskie relacje z Wejnachami zostały zastąpione przez tych ostat
nich podobnymi związkami z Gruzinami.

Najazdy Mongołów i Tamerlana (XIII-XIV wiek) spowodowały ostateczny 
upadek związku plemiennego Alanów i wycofanie się ludności pochodzenia 
alańskiego w góry. Równiny centralnej części Kaukazu Północnego zaś w XV 
-XVI wieku opanowane zostały przez Adygów-Kabardyjczyków11 12

Podboje rosyjskie i wspólna stolica Inguszów i Osetyjczyków
— Władykaukaz

W połowie XVIII wieku Kaukaz Północny ciągle stanowił strefę buforową 
między imperium rosyjskim a osmańskim i perskim. Stosunki Osetyjczyków

11 Cz. Kazbek, Osetija i osetiny, Associacija tworczieskoj i naucznoj intelligencii „IR ”, Władykawkaz 
1994.
12 Istoriczeskij atłas Osetii, R. S. Bzarow (red.), „Remarko”, Władykawkaz 2002, s. 24.
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(w większości wyznających prawosławie) i Rosjan od samego początku były po
prawne. Centralne położenie Osetii na Kaukazie Północnym miało strategicz
ne znaczenie dla Rosji, natomiast Osetyjczycy mogli liczyć na ochronę przed 
silniejszymi od siebie sąsiadami — Kabardą i Gruzją, a także ekspansją Turcji 
i Iranu. W 1774 roku Osetia formalnie przyjęła protektorat Rosji i stała się jej 
sojusznikiem13.

Na szlaku podboju Gruzji przez Rosję leżały jednak tereny zamieszkałe rów
nież przez Inguszów. Stąd dla imperium carów niezbędne stało się podporząd
kowanie także i tej grupy etnicznej. W 1770 i 1810 roku niektóre klany inguskie 
zostały zmuszone do podpisania umowy o poddaniu się zwierzchnictwu Rosji14. 
Przy czym tę ostatnią datę uważa się za ostateczną w przyłączeniu terenów in- 
guskich do Rosji.

Na opanowanych terenach Rosjanie wybudowali system twierdz wojsko
wych. Jedną z nich był założony w 1784 roku Władykaukaz (od słów „władać 
Kaukazem”) w strategicznym, centralnym miejscu, które miało pomóc Rosji 
w podbojach pozostałej części Kaukazu i ochronie tzw. Gruzińskiej Drogi Wo
jennej. Wokół twierdzy znajdowały się zarówno osiedla osetyjskie, jak i ingu
skie15. W 1860 roku Władykaukaz otrzymał status miasta, stając się jednocześnie 
ośrodkiem administracyjnym obwodu terskiego16.

Ludność osetyjska i inguska napływała do Władykaukazu od samego począt
ku istnienia miasta. Pod koniec XIX wieku oprócz Rosjan zamieszkiwało go ok. 
3 tys. Osetyjczyków i 400 Inguszów oraz mniejsze grupy innych narodowości. 
Podkreślić trzeba, że do czasu powstania tego miasta zarówno Osetyjczycy, jak 
i Ingusze mieszkali tylko w osadach wiejskich. Nie było na tych terenach miast. 
Podobnie rzecz się ma z Groznym, które również rozwinęło się wokół twierdzy 
rosyjskiej.

Po zakończeniu wielkiej wojny kaukaskiej zniesiono dotychczasowy podział 
terytorialny. W 1860 roku na północnym Kaukazie powstały trzy obwody: kubiń- 
ski, terski i dagestański. Centralną część zajmował obwód terski. Na początku 
jego granice były poprowadzone zgodnie z granicami wojskowych okręgów. Po
wstały okręgi: władykaukaski, czeczeński, iczkeryjski i szatojski. W skład okręgu 
władykaukaskiego (byłego wojenno-osetyjskiego) wchodziły osiedla osetyjskie, 
terytorium Małej Kabardy, osiedla inguskie i karabułackie oraz stanice kozac

13 W. Degojew, Bolszaja igra na Kawkazie: Istorija i sowriemiennost’, „Russkaja panorama”, Moskwa 
2001.
14 N. D. Kodzojew, Inguszi (Kratkij istoriczeskij oczerk), w: Uczonyje zapiski szkoły-gimnazii g. 
Nazrani, Wypusk No. 1, Moskwa 2006, s. 105.
15 Osetyjczycy nazywają Władykaukaz „Dzaudżykau” gdyż, ich zdaniem, twierdza była założo
na na miejscu osetyjskiego osiedla noszącego tę właśnie nazwę. Ingusze natomiast twierdzą, że 
Władykaukaz został założony nieopodal inguskiego osiedla Dzaur-kow.
16 G. A. Tkaczew, Inguszi i Czeczency w semje narodnostiej Terskoj obłasti, „Elektropeczatnaja 
Tipografija Terskago Obłastnogo Prawlienija”, Władykawkaz 1911.
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kie położone na równinie Władykaukaskiej i wzdłuż rzeki Sunży. Jednocześnie 
w celu przekazania nowych ziem Kozakom nastąpiło wysiedlanie Inguszów z re
jonów położonych na rzekami Fortangą, Assą, Sunżą i Kambilejewką i zgrupo
wanie ich w dużych osiedlach w okolicy Nazrania. Powstałe stanice oddzieliły 
górskie osiedla inguskie od osiedli położonych na równinach, a Osetię od Cze
czenii17.

Podczas wojny domowej po rewolucji październikowej większość Inguszów 
opowiedziało się po stronie bolszewików18. Dzięki temu po rewolucji Kozacy 
z wymienionych wyżej stanic zostali wysiedleni przez nowe władze, a na ich 
miejsce sprowadziła się ludność inguska. Na mocy zaś dekretu Ogólnorosyj- 
skiego Centralnego Komitetu Wykonawczego (WCIK) Rosyjskiej Federacyjnej 
Republiki Radzieckiej utworzono w 1921 roku Górską Republikę Radziecką 
ze stolicą we Władykaukazie. W skład republiki wchodziło sześć jednostek ad
ministracyjnych, w tym Okręg Inguski i Okręg Osetyjski. Terytorium na prawym 
brzegu Tereku (prawobrzeżna część Władykaukazu i Rejon Prigorodny) włączo
ne zostało do Okręgu Inguskiego. W 1924 roku powstały oddzielne autonomicz
ne obwody: Inguski Obwód Autonomiczny i Osetyjski Obwód Autonomiczny. 
Stolicą obu tych obwodów, jako że nie było miast mogących pełnić tę funkcję, 
został Władykaukaz. Stąd rozpoczęła się trwająca właściwie do dziś rywalizacja 
obu narodów o to miasto.

W 1933 roku władze podjęły decyzję o przekazaniu w całości Władykaukazu 
Osetii Północnej, a centrum administracyjne Inguszetii, w związku z utworze
niem w 1934 roku wspólnego Czeczeno-Inguskiego Obwodu Autonomicznego, 
a następnie, w 1936 roku, Autonomicznej Czeczeno-Inguskiej Republiki Ra
dzieckiej (istniejącej do 1944 roku), zostało przeniesione do Groznego.

Władykaukaz w latach 1931-1944 oraz w latach 1954-1990 nosił nazwę Ordżo- 
nikidze19. W międzyczasie (od 1944 do 1954 roku) oficjalnie funkcjonowała nazwa 
osetyjska — Dzaudżykau. Do pierwotnej nazwy miasto powróciło w 1990 roku. 
Decyzja oddania Osetyjczykom Władykaukazu oznaczała praktycznie pozbawie
nie Inguszów stolicy. Grozny nie mógł pełnić dla nich funkcji centrum, gdyż leży 
dalej od większości osiedli inguskich niż Władykaukaz. Poza tym między Czecze
nami i spokrewnionymi z nimi językowo Inguszami nie ma wielkiej zażyłości. Cze- 
czeni traktują Inguszów nieco z góry, a Ingusze mają zwykle za złe Czeczenom

17 Tak np. na miejscu osady osetyjskiej Anguszt powstała stanica kozacka Tarskoje, na miejscu 
A kchi-Jurt — stanica Sunżenskaja, na miejscu Alchaste — stanica Feldmarszalskaja, na miejscu 
Tauzen-Jurt — stanica Woroncowsko Daszkowskaja, na miejscu Szołchi — chutor Tarski. Poza 
wymienionymi powstały jeszcze stanice: Nesterowska, Kambilejewska, Karabułacka, Gałaszewska, 
Ałkuńska, Attychska.
18 W. Diegojew, R. Ibragimow, Siewiernyj Kawkaz postsowietskije itogi kak rukowodstwo k diejstwiju, 
ilipowiestka dnia na wczera, „Imperium XXI wiek”, Moskwa 2006, s. 38-44.
19 Grigorij Konstantynowicz Ordżonidze, pseudonim Sergo, był w latach 1922-26 pierwszym se
kretarzem Zakaukaskiego i Północnokaukaskiego Krajowego Komitetu Partii.
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odchodzenie od tradycji. Z tego też względu na początku lat 90. doszło do rozpa
du Czeczeno-Inguszetii, który to rozpad spowodował utratę dostępu Inguszów do 
kolejnego ważnego dużego ośrodka miejskiego, jakim był Grozny, co jeszcze na
siliło wzmożoną nostalgię za prawobrzeżnym Władykaukazem. Stało się tak tym 
bardziej, że po powrocie z deportacji znów zamieszkało tam wielu Inguszów.

Deportacja Inguszów do Azji Centralnej

Przyczyny konfliktu między Inguszami a Osetyjczykami w 1992 roku sięgają 
korzeniami okresu deportacji w 1944 roku tzw. narodów zdrajców: Inguszów 
i Czeczenów (wraz z Kałmukami, Karaczajami i Bałkarami) do Azji Centralnej 
a następnie, w roku 1956, ich całkowitej lub częściowej rehabilitacji. Zastoso
wana inżynieria etniczna, przymusowe wysiedlenia i zasiedlania opuszczonych 
terenów, a także zmiany administracyjno-terytorialne, których wówczas doko
nywano, miały znaczący wpływ na późniejsze stosunki ingusko-osetyjskie.

Bolszewicy zwyciężyli na północnym Kaukazie głównie siłą głoszonych przez 
siebie haseł, które były bardziej zrozumiałe dla tutejszej ludności niż idee libera
łów, ugrupowań narodowowyzwoleńczych, islamistów czy innych partii niebol- 
szewickich20. Ich obietnice z okresu rewolucji i wojny domowej nie zostały oczy
wiście dotrzymane. Przeprowadzono kolektywizację, zamykano meczety i szkoły 
religijne. Działania te spotykały się z oporem ludności czeczeńskiej i inguskiej. 
Kaukaz był regionem niepewnym dla nowej władzy. NKWD przez trzy lata zaj
mowało się działającą tu, jak ją nazywano, „antyradziecką organizacją burżu- 
azyjno-nacjonalistyczną, kontrrewolucyjno-powstańczą i bucharinowsko-troc- 
kistowską”21. Najbardziej aktywnych przeciwników władzy rozstrzeliwano.

Pod koniec II wojny światowej Państwowy Komitet Obrony uchwalił 
(31 stycznia 1944 roku) rezolucję o wysiedleniu m.in. Czeczenów i Inguszów 
do Kazachstanu i Kirgizji. W tajnej Instrukcji o trybie przeprowadzenia akcji 
przesiedleńczej Czeczenów i Inguszów czytamy: „Wysiedleniu podlegają wszy
scy mieszkańcy Republiki Czeczeno-Inguskiej narodowości czeczeńskiej i ingu- 
skiej”, w tym członkowie i przywódcy partii, kierownicy instytucji gospodarczych, 
a nawet sekretarze komitetu obwodowego. Kobiety narodowości czeczeńskiej 
i inguskiej, które wyszły za mąż za przedstawicieli innych narodowości, nie 
podlegały wysiedleniu. Natomiast Rosjanki, które wyszły za mąż za Czeczenów 
i Inguszów, miały być wysiedlane razem z mężami. Pozostać mogły tylko pod 
warunkiem przeprowadzenia rozwodu22.

20 W. Diegojew, R. Ibragimow, Siewiernyj Kawkaz..., op. cit., s. 39.
21 L. Mleczin, Wielka czystka. Ojcowie terroru, t. 2, Warszawa 2004, s. 134-139.
22 J. Patijew, Dieportacija, wozwraszczenije, rieabilitacija. Dokumienty, matieriały, kommientarii, 
„Sierdalo”, Magas 2004.
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Deportację rozpoczęto zimą o świcie 23 lutego 1944 roku. Świadkowie wspo
minali:

W przededniu deportacji w Czeczenii padał gęsty śnieg. Warstwa śniegu była tak 
duża, że starcy, kobiety i dzieci nie byli w stanie w ciągu jednego dnia przedostać 
się z rejonów wysokogórskich do miejsca postoju składów kolejowych w dolinie.
W kilku rejonach starców i kobiety zagnano do dużych pomieszczeń i rozstrzela
no, a budynki podpalono...23.

Dopiero dwa tygodnie później, 7 marca, pojawiła się uchwała Rady Najwyż
szej Związku Radzieckiego o likwidacji Czeczeno-Inguskiej Autonomicznej So
cjalistycznej Republiki Radzieckiej, w której pisano, że:

w latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a zwłaszcza w okresie działania wojsk fa
szystowskich na Kaukazie, wielu Czeczenów i Inguszów zdradziło ojczyznę i prze
szło na stronę okupantów faszystowskich....

Szersze uzasadnienie deportacji opublikowano jednak dopiero 25 czerwca 
1944 roku, gdy Prezydium Rady Najwyższej RFSRR ogłosiło antydatowaną 
w tej sprawie uchwałę. Czytamy w niej:

Wielu Czeczenów i Inguszów, ulegając namowom niemieckich agentów, dobro
wolnie przyłączyło się do zorganizowanych formacji niemieckich i wystąpiło zbroj
nie przeciwko Armii Czerwonej. Większość mieszkańców Czeczeno-Inguskiej 
Republiki nie stawiało żadnego oporu tym zdrajcom. Dlatego niniejszym nakazuje 
się zlikwidować Czeczeno-Inguską ASRR, a jej mieszkańców wysiedlić 24.

Akcją deportacji ludności Czeczenii i Inguszetii dowodzili: ludowy komisarz 
spraw wewnętrznych Ławrientij Beria i jego zastępcy Bogdan Kabułow, Siergiej 
Krugłow, Arkadij Apołłonow i Iwan Sierow. Zaszyfrowane depesze i raporty 
Berii trafiały wprost do rąk własnych Stalina. Czytamy w nich:

Dla towarzysza Stalina
Do 29 lutego wysiedlono i załadowano do transportów kolejowych 478 479 lu
dzi, w tym 91 250 Inguszów. Załadowano 177 transportów kolejowych, z czego 
157 składów zostało odprawionych do miejsca przeznaczenia... W niektórych 
osiedlach z wysokogórskiego rejonu Gałanczog z powodu silnych opadów śniegu 
i nieprzejezdnych dróg pozostało łącznie 6 tysięcy niewysiedlonych Czeczenów; 
wysiedlenie i wysyłka tych ludzi zostanie przeprowadzone w ciągu najbliższych 
dwóch dni. Akcja przeprowadzona jest w sposób zorganizowany, bez poważniej
szych aktów oporu ze strony deportowanych i innych incydentów... Podczas prze-

23 Ibidem.
24 Wszystkie cytaty, depesze i rozkazy dotyczące deportacji za: P. Polian, Nie po  swojej wolie, 
Istorija i gieografija prinuditielnych migracij w SSSR, < http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ 
polian/polian_3.pdf?>, s. 116-136.
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prowadzania operacji aresztowano 1 016 elementów antyradzieckich narodowo
ści czeczeńskiej i inguskiej.
Beria, 1.03.44.25

W wyniku przesiedleń niektóre jednostki terytorialne północnego Kaukazu 
uległy zmianie lub likwidacji. Terytorium Autonomicznej Czeczeno-Inguskiej 
Republiki Radzieckiej podzielono na cztery części. Rejony centralne jako okręg 
groznieński weszły początkowo w skład Kraju Stawropolskiego, aby już 22 mar
ca 1944 roku wraz z okręgiem kizlarskim i rejonem naurskim utworzyć obwód 
groznieński. Pozostałe tereny Czeczeno-Inguszetii przyłączono do Północno- 
osetyjskiej ASRR, Dagestańskiej ASRR i Gruzińskiej SRR26.

Opuszczone domostwa zasiedlano w zorganizowanej i często wymuszonej 
formie ludnością z przyległych regionów. W południowych rejonach Czecze- 
no-Inguszetii osadzano Chewsurów i Tuszynów, we wschodnich — Awarów 
i Dargińczyków. Do obwodu groznieńskiego przywieziono ludność różnej na
rodowości z centralnej Rosji. Zachodnie tereny Czeczeno-Inguszetii zasiedlano 
Osetyjczykami zarówno z Osetii Północnej, jak Południowej wchodzącej w skład 
Gruzji25 26 27. Dotyczyło to również Rejonu Prigorodnego, do którego przywieziono 
mieszkańców Osetii Południowej, aby zasiedlili domostwa po wygnanych stam
tąd Inguszach. Fakt ten stanie się później głównym powodem konfliktu między 
tymi narodowościami.

Na koniec należy podkreślić, że oficjalna historia radziecka i rosyjska sta
ra się zatrzeć pamięć o tych wydarzeniach. Informacje dotyczące zmian teryto
rialnych zaistniałych w wyniku deportacji do dziś nie są łatwe do odnalezienia 
ani w podręcznikach, ani rosyjskich atlasach historycznych. Większość z nich 
po prostu „przeskakuje” do kolejnych etapów historii i przemilcza te wydarze
nia. Co ciekawe, w książkach o historii samej Osetii Północnej, w tym wydanej 
pod redakcją jej prezydenta A. S. Dzasochowa, na próżno by szukać wzmian
ki o deportacji ich sąsiadów28. Z publikacji tej nie można się też dowiedzieć, 
dlaczego w pewnym momencie Osetia Północna powiększyła swoje terytorium. 
Należy wnikliwie przyglądać się mapom z lat 30., ewentualnie z okresu II wojny 
światowej, i porównywać je z mapami współczesnymi, żeby zauważyć różnicę. 
Co więcej, w atlasach wydawnictw osetyjskich nawet na mapach historycznych 
zaznaczone są wyłącznie współczesne granice Osetii (łącznie z Osetią Południo
wą!). Zmieniające się podziały administracyjne oddają wyłącznie mało przejrzy
ste kolory, które raczej nie przyciągają uwagi czytelnika. Do tego po mapach

25 Ibidem.
26 A. Cucijew, Atłas etnopoliticzeskoj istorii Kawkaza (1774-2004), „Jewropa”, Moskwa 2006, 
s. 62-65.
27 Informacja o zmianach terytorialnych na podstawie: A. Cucijew, ibidem, s. 62-65.
28 A. S. Dzasochow (red.), Istorija Siewiernoj OsetiiXX wieka, „Nauka”, Moskwa 2003.
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z 1936 roku pokazane są od razu mapy współczesne29. Mało zrozumiały problem 
inguskich pretensji terytorialnych w stosunku do Osetii Północnej pojawia się 
w osetyjskiej historiografii dopiero w 1956 roku, kiedy w wyniku decyzji najwyż
szych władz państwowych Ingusze zaczęli powracać na Kaukaz Północny.

Rehabilitacja częściowa a rehabilitacja całkowita

W okresie tzw. odwilży za rządów Chruszczowa 24 listopada 1956 roku ukazała 
się uchwała Prezydium Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku 
Radzieckiego: W sprawie reaktywowania autonomii narodowej Kałmuków, Ka- 
raczajów, Bałkarów, Czeczenów i Inguszów. Następnie zas 9 stycznia 1957 roku 
Prezydium Rady Najwyższej ZSRR podjęło decyzję: O utworzeniu Czeczeno- 
Inguskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w składzie Ro
syjskiej Federacyjnej SRR.

Należy wspomnieć, że początkowo nie myslano o przywróceniu terytoriów 
narodom represjonowanym, a jedynie o ustaniu zsyłki. Planowano nawet utwo
rzenie specjalnych jednostek administracyjnych na dotychczasowym miejscu ze
słania. Masowy powrót narodów górskich na rodzinne ziemie wymusił jednak 
usankcjonowanie tego faktu i ponowne utworzenie zlikwidowanych wczesniej 
republik i obwodów.

Przywrócona Czeczeno-Inguska ASRR różniła się od tej z 1944 roku. Nie 
został bowiem zwrócony jej Rejon Prigorodny, silnie już związany ekonomicz
nie z Osetią Północną. Przedsięwzięto też różne przeszkody administracyjne dla 
Inguszów próbujących powrócić do swoich dawnych domów w Rejonie. W gra
nicach administracyjnych Osetii zostawiono również niewielki pas ziemi łączący 
główną częsć Osetii Północnej z rejonem mozdockim, który wczesniej należał 
do Czeczeno-Inguszetii. Przywrócenie bowiem w pełni rejonów małgobeckiego 
i nazrańskiego spowodowałoby powstanie enklawy osetyjskiej wokół Mozdoka. 
W przywróconej Czeczeno-Inguszetii pozostawiono też tzw. rejony „rosyjskie” 
— zamieszkałe przez kozaków i Nogajów: naurski, szełkowski i kargaliński, 
wchodzące wczesniej w skład obwodu groznieńskiego i silnie związane ekono
micznie z Groznym30.

Problem rehabilitacji przymusowych przesiedleńców z 1944 roku wrócił do
piero w okresie tzw. pierestrojki (przebudowy) za rządów Gorbaczowa. Wów
czas to Rada Najwyższa RFSRR przyjęła w dniu 26 kwietnia 1991 roku ustawę 
O rehabilitacji Narodów Represjonowanych. Ustawa przyznawała republikom

29 Atlasy do nauki historii w szkołach rosyjskich również nie pokazują zmian terytorialnych w mo
mencie deportacji narodów kaukaskich, ani też w chwili ich powrotu. Wygląda to, jakby wydarze
nia te nie były znaczące i warte odnotowania w historii ZSRR.
30 A. Cucijew, Atlas..., op. cit., s. 79.
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autonomicznym prawo do przywrócenia granic z okresu sprzed deportacji, 
przewidując odszkodowanie za poniesione szkody wyrządzone przez państwo31. 
Przewidywała też wykonanie legislacyjnych i organizacyjnych zmian w celu 
przywrócenia poprzednich granic oraz dopuszczała w niezbędnych przypadkach 
ustanowienie przez Radę Najwyższą RFSRR okresu przejściowego dla tego 
procesu32. Przyjęto bowiem w dniu 3 lipca 1991 roku ustawę, w której ogłoszono 
moratorium na zmianę granic wewnętrznych Federacji Rosyjskiej do dnia 1 lip
ca 1995 roku33.

Zrealizowanie wyżej wymienionych postanowień nie było jednak możliwe, 
gdyż formułując je nie wzięto pod uwagę zmian, jakich dokonano po deportacji 
oraz niezgodności Ustawy z Konstytucją Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z Ustawą 
Zasadniczą: granice republik wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej mogą 
ulec zmianie tylko za zgodą zainteresowanych podmiotów Federacji. Nie mówiąc 
już o tym, że Konstytucja Republiki Północnoosetyjskiej-Alanii z dnia 12.11.1994 
głosi, że jej terytorium jest całe i niepodzielne, a działalność ukierunkowana na 
oderwanie od niej jakiejś części jest niedopuszczalna i podlega karze. Poza tym 
wprowadzenie w życie ustawy o rehabilitacji terytorialnej represjonowanych na
rodów wymagałoby zmian większości granic republik na północnym Kaukazie.

Sprawa Rejonu Prigorodnego, do którego prawa rościła sobie zarówno Re
publika Północnoosetyjska-Alania, jak i Republika Inguszetii, była jedną z trud
niejszych. Prawo pierwszej opierało się na Konstytucji Federacji Rosyjskiej, pra
wo drugiej zaś na ustawie O rehabilitacji represjonowanych narodów. Powstanie 
Republiki Inguskiej zaś Rada Najwyższa FR musiała uchwalić w związku z ogło
szeniem niepodległości przez Czeczenię.

W latach 1956-1957 większość Inguszów i Czeczenów powróciła do swoich 
miejsc rodzinnych, jednak Władykaukaz i Rejon Prigorodny pozostał w admini
stracyjnych granicach Osetii Północnej. W 1956 roku zgodnie z instrukcją Rady 
Ministrów Północnoosetyjskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Ra
dzieckiej zabroniona była sprzedaż i wynajem domów osobom powracającym 
z zesłania34. Niemniej do 1990 roku liczba Inguszów w Rejonie Prigorodnym 
osiągnęła 17,5 tys. wobec 40 tys. ogółu ludności tam osiedlonej. Przypomnieć 
trzeba, że do 1944 roku w Rejonie Prigorodnym mieszkało w sumie 34 tys. lu
dzi, w tym aż 31 tys. Inguszów. Strona osetyjska, nie chcąc oddać Inguszetii 
tego rejonu, uważała, że rekompensatą za jego utratę były trzy rejony Kraju 
Stawropolskiego włączone w 1957 roku do Republiki Czeczeno-Inguskiej:

31 Mowa jest w nim również o tym, że w procesie rehabilitacji nie powinny być naruszane prawa 
ludności zamieszkującej w danym momencie terytorium narodów represjonowanych.
32 B. Arsamakow, Prawda oseni 92-ogo (Inguszskaja tragedija), Nazrań 2006, s. 183.
33 A. Dzadzijew, Po zniesieniu stanu wyjątkowego, „Eurazja”, nr 1/1996, s. 74.
34 S. Markiedonow, Jeszcze odin detonator dla Juga Rossii, < http://www.apn.ru/publications/ 
comments 1337.htm#comments> (31.08.2007).
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naurski, szełkowski, kargaliński. Ingusze natomiast przez cały okres po powro
cie ze zsyłki dopominali się zwrotu ziem, na których, jak mówią, pochowani są 
ich przodkowie. Od czasu do czasu otwarcie demonstrowali swoje niezadowole
nie. Osetyjczycy najczęściej zaś' przemilczają prawo Inguszów do tych terenów, 
podkreśl ając ich „zacofanie”, „dzikość” i „nieumiejętność współżycia z innymi 
narodami”. Charakterystyczne jest, że pomimo wytyczenia nowych granic Re
publiki Czeczeno-Inguskiej i nakazu powrotu właś'nie na to terytorium część 
Inguszów wolała, mimo wielu utrudnień, osiedlić się raczej w Rejonie Prigorod- 
nym i Władykaukazie, czyli w Osetii Północnej, co nie było przewidziane przez 
władze. W podręcznikach do historii Osetii podkreśl a się, że napływ Inguszów 
przysporzył wiele trudności władzom miejscowym, gdyż rejon i bez tego był prze
ludniony, brakowało dla nich mieszkań i miejsc pracy, a mimo to dotychczasowi 
mieszkańcy ze zrozumieniem odnosili się do przesiedleńców, przedstawiciele 
władzy lokalnej zaś' nawet pomagali im w osiedleniu35.

W 1963 roku władze północnoosetyjskie zmieniły granice administracyjne 
Rejonu Prigorodnego. Usunięto z niego niektóre osiedla zamieszkałe przez In
guszów i przyłączono do niego nieduży teren położony na lewym brzegu rze
ki Terek. W 1972 roku doszło do pierwszej poważniejszej próby podniesienia 
przez Inguszów kwestii przynależności Rejonu Prigorodnego do Osetii Północ
nej. Grupa inteligencji inguskiej przekazała organom partyjnym i państwowym 
Związku Radzieckiego list otwarty O losie narodu inguskiego. Komitet Central
ny Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego i Komitet Bezpieczeństwa 
Narodowego (KGB) określ iły jednak wystąpienie jako przejaw „nacjonalizmu 
burżuazyjnego”36. W dniach 16-19 stycznia 1973 roku w Groznym doszło do 
poważnej manifestacji niezadowolonych Inguszów. Wzięło w niej udział ponad 
6 tys. osób, które zażądały zwrotu Rejonu Prigorodnego Czeczeno-Inguszetii. 
Wobec ignorowania wezwania do rozejśCia się tłum został rozpędzony. W latach 
70. i 80. XX wieku we Władykaukazie i Rejonie Prigorodnym dochodziło jesz
cze kilkakrotnie do starć między Inguszami a Osetyjczykami. Do największego 
z nich doszło w październiku 1981 po zabójstwie na terenie Czeczeno-Inguszetii 
Osetyjczyka, taksówkarza z wioski w Rejonie Prigorodnym. Pogrzeb jego prze
rodził się w olbrzymią antyinguską manifestację we Władykaukazie. Sytuacja 
wymknęła się spod kontroli władz miejscowych, które na żądanie demonstru
jących przywołały na pomoc najwyższych przedstawicieli partii i rządu Związku 
Radzieckiego. Przybyła do Władykaukazu komisja rządowa z przewodniczącym 
Rady Ministrów Sołomiencewem potępiła zabójstwo i obiecała podjąć niezbęd
ne kroki w celu walki z przestępczością w republice. Nie odniosło to jednak za
dowalającego efektu. Na ulicach niezadowolone grupy młodych ludzi przewra

35 A. S. Dzasochow (red.), Istorija Siewiernoj Osetii..., op. cit., s. 432-433.
36 S. Markiedonow, Jeszcze odin..., op. cit.
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cały samochody, wybijały okna w budynkach państwowych, dochodziło nawet 
do pobić urzędników próbujących ich zatrzymać. Wieczorem 25 października 
siły mundurowe rozpędziły uczestników demonstracji. Wiele osób było rannych. 
W tym również po stronie sił porządkowych37.

Wydarzenia te zmusiły w końcu władze do ograniczenia możliwości meldun
ków oraz obrotu nieruchomościami w Rejonie Prigorodnym. Analogiczne roz
porządzenie przyjęła w 1990 roku Rada Najwyższa Osetii Północnej. Rozporzą
dzenia nie były oficjalnie skierowane przeciwko konkretnej narodowości. Było 
jednak jasne, że miały one na celu zmniejszenie napływu Inguszów. W rezulta
cie zaledwie połowa Inguszów zamieszkujących Rejon Prigorodny została tam 
zameldowana. Nie powstrzymywało to jednakże ich imigracji i wykupywania 
domów z rąk poprzednich właścicieli oraz osiedlania się w nich bez meldunku. 
Trwało to aż do jesieni 1992 roku38.

Od 1988 roku powstawały w Inguszetii grupy nieformalne, które postawiły 
sobie za cel zbudowanie państwa inguskiego w granicach Federacji Rosyjskiej 
ze stolicą we Władykaukazie. Przykładami bardziej sformalizowanych organi
zacji były Narodowy Związek Inguski, Nijscho (H hhcxo), Dekaste (flabK bacre) 
i „Rada Narodowa” (H apogH w n coBeT). Stale rosło też napięcie w stosunkach 
osetyjsko-inguskich39. Powstał komitet organizacyjny do spraw przywrócenia 
Republiki Inguskiej. Wszystkie te organizacje zaczęły aktywnie działać i pod
nosić przed centralnymi organami władzy radzieckiej kwestie dotyczące zmian 
terytorialnych.

Pierwszy konflikt zbrojny w Federacji Rosyjskiej

Wspomniana wyżej uchwała O rehabilitacji represjonowanych narodów, 
której zabrakło mechanizmów prawnych umożliwiających jej realizację, za
ostrzyła tylko sytuację wokół Rejonu Prigorodnego40. Z jednej strony teore
tycznie otwierała ona możliwość jednostronnej korekty granicy, z drugiej była 
sprzeczna z Konstytucją Federacji Rosyjskiej. Inguszom dała jednak nadzieję 
na perspektywę odzyskania terytorium przyłączonego do Osetii Północnej. 
Napięcie w rejonie stopniowo wzrastało, w wyniku czego Rada Najwyższa 
Republiki wprowadziła 20 kwietnia 1991 roku we Władykaukazie i w Rejonie 
Prigorodnym stan wyjątkowy, przedłużony następnie przez Radę Najwyższą 
Federacji Rosyjskiej aż do wybuch konfliktu. Strona inguska natomiast coraz

37 A. S. Dzasochow (red.), Istorija Siewiernoj Osetii..., op. cit., s. 441-442.
38 Czeriez dwa goda posle wojny. Problema wynużdionnych pieriesielencew w zonie osietino-ingusz- 
skogo konflikta, < http://www.memo.ru/hr/hotpoints/ingushi/chapter4.htm> (31.08.2007).
39 Ibidem.
40 A. S. Dzasochow (red.), Istorija Siewiernoj Osetii..., op. cit., s. 546.
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bardziej otwarcie domagała się zwrotu „odwiecznych ziem inguskich”. Pięt
nastego września 1991 roku na Zjeździe Deputatów Ludowych Inguszetii zo
stała przyjęta deklaracja O utworzeniu Republiki Inguszetii w składzie Federacji 
Rosyjskiej skupiającej historyczne ziemie inguskie. Poza tym Czeczenia ogłosiła 
1 listopada 1991 roku deklarację suwerenności, a 12 marca 1992 roku niepod
ległości, w wyniku czego Rada Najwyższa Federacji Rosyjskiej 4 czerwca 1992 
podjęła decyzję o utworzeniu Republiki Inguszetii, jednak bez określenia jej 
granic41. Poza tym część inguska byłej Czeczeno-Inguszetii pozbawiona zo
stała centralnego ośrodka administracyjnego i rozwiniętej infrastruktury. To 
wszystko doprowadziło do zaostrzenia sporu między Inguszetią a Czeczenią
0 rejon sunżeński oraz z Osetią Północną o Rejon Prigorodny. Stroną dodat
kową w tym sporze był jeszcze północnokaukaski ruch neokozacki42. Ten ostat
ni występował generalnie przeciwko Inguszom, po stronie rządu Osetii Pół
nocnej, domagając się jednocześnie także „rehabilitacji” dla swych członków, 
gdyż kozaczyzna również ucierpiała w wyniku polityki „rozkozaczania” prowa
dzonej przez bolszewików. Nie doszło jednak do jego większej aktywności. Po 
krótkotrwałych walkach z Inguszami w stanicy Troickiej w kwietniu 1991 roku 
(w wyniku których zginęło 5 Kozaków, a 53 zostało rannych) ludność rosyjska 
(kozacka) opuściła tereny zamieszkałe przez Inguszy43.

W październiku 1992 roku wśród Inguszy wzrosły nastroje bojowe. Rankiem 
31 października 1992 roku na centralnym placu w Nazraniu zebrały się tłumy lu
dzi, z których wielu przyszło z bronią. Nawoływano do rozprawienia się z milicją 
osetyjską i, mimo głosów pojednawczych, rozgorączkowany tłum ruszył w kierun
ku Czermenu, pierwszej osady na terytorium Osetii. Milicja nazrańska zagrodzi
ła drogę, zapora została jednak staranowana, a wkrótce i sami milicjanci porwani 
przez uzbrojony tłum, który o godzinie 6.30 rano wtargnął do Rejonu Prigorod- 
nego w okolicach wioski Czermen. Doszło tam do rozbojów, zabójstw, podpaleń
1 wzięcia zakładników44. Wydarzenie to przyjmuje się za początek ingusko-ose- 
tyjskiego konfliktu zbrojnego45. Do wieczora tłum rozbroił posterunek milicji 
osetyjskiej i zdobył sześć wozów bojowych BTR. Mieszkańcy Osetii dowiedzieli 
się z telewizji, że rano dobrze zorganizowani i uzbrojeni Ingusze zaatakowali 
czermeński posterunek, rozbroili tamtejszą załogę, a następnie udali się w kie
runku położonego 20 km dalej Władykaukazu. W tej sytuacji rejonowe komisa
riaty wojskowe na terenie Osetii wydały broń. Doszło do siłowego wprowadzenia 
w życie ustawy O rehabilitacji represjonowanych narodów i separatyści inguscy

41 Wywody i rekomendacji, < http://www.memo.ru/hr/hotpoints/ingushi/chapter4.htm> (31.08.2007).
42 S. Markiedonow, Jeszcze odin..., op. cit.
43 Na północnym Kaukazie mianem ludności rosyjskiej określa się wszystkich Słowian. O Kozakach 
również mówi się tam Russkije.
44 I. Demientjewa, Wojna i mir Prigorodnogo Rajona, „Izwiestjia”, N° 14-18, 1994.
45 Ibidem, s. 190.
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opanowali znaczną część Rejonu Prigorodnego. Na obrzeżach Władykaukazu 
rozpoczęły się walki między inguskimi i osetyjskimi formacjami zbrojnymi. Pod
kreślić należy, że zarówno strona inguska, jak i osetyjska informowały wcześniej 
różne instytucje federalne o pogarszającej się sytuacji. Moskwa jednak zwlekała 
z reakcją. W przeciągu kilku następnych dni w Rejonie Prigorodnym i w samym 
Władykaukazie miały miejsce liczne potyczki oddziałów inguskich i osetyjskich. 
Relacje świadków tych wydarzeń często bywają zatrważające46. Dopiero 2 listo
pada Borys Jelcyn wprowadził w kilku rejonach Osetii Północnej i Inguszetii stan 
wyjątkowy, a wysłany oddział powietrzno-desantowy z Pskowa i specjalne jed
nostki z Komi, Dolnego Nowogrodu i Tuły w sile 8 tys. żołnierzy zajęły pozycje na 
granicy administracyjnej między Osetią Północną a Inguszetią.

Rozlokowanie w ten sposób wojsk federalnych miało znaczenie symboliczne, 
potwierdzając opowiedzenie się przez władze Federacji Rosyjskiej za przyna
leżnością Rejonu Prigorodnego do Osetii Północnej. Odcięto w ten sposób od
działom inguskim możliwość otrzymania wsparcia z Inguszetii. Umożliwiło to 
także przeprowadzenie przez siły osetyjskie czystki etnicznej. Dostępne źródła 
wskazują na stronniczość sił federalnych i wyraźne wspieranie strony osetyjskiej. 
Punkt widzenia władz rosyjskich dobrze wyraziła wypowiedź ministra Gregora 
Chiży (dowodzącego operacją pacyfikacyjną), którego zdaniem konflikt został 
spowodowany „atakiem agresywnych Inguszów na suwerenną republikę (...) bę
dącą częścią Rosji”. W tej sytuacji, aby nikt inny nie ośmielał się nastawać na 
ziemie swoich sąsiadów, władze rosyjskie, jego zdaniem, były zobowiązane do 
podjęcia się interwencji zbrojnej. Za tym uproszczonym wyjaśnieniem przyczyn 
konfliktu kryło się stare przeświadczenie rosyjskie, podzielane przez większość 
elit tego kraju, że na lojalności prawosławnej Osetii można polegać w znacz
nie większym stopniu, niż na Inguszetii czy innych muzułmańskich republikach 
północnokaukaskich. Przy okazji zresztą prezydent Osetii A. Gałazow powtó
rzył deklarację lojalności wobec Rosji. W dodatku po ogłoszeniu suwerenności 
przez Czeczenię osetyjskie miasta Mozdok i Władykaukaz stały się ważnymi ro
syjskimi bazami militarnymi na północnym Kaukazie. Z powyższych powodów 
było „naturalne” dla Rosjan opowiedzenie się po stronie osetyjskiej47.

46 Bardzo trudno jest przedstawić prawdziwe wydarzenia tamtych dni. Uchodźcy inguscy opowia
dają o torturach, jakie stosowano na ludności inguskiej, między innymi o karmieniu świń zwłoka
mi dzieci lub nawet o wrzucaniu do zwierząt żywych niemowląt, odcinaniu części ciała, przypala
niu papierosami. Opisowi takich incydentów, z załączonymi zdjęciami, poświęcone są wydawane 
w Inguszetii całe książki. Z  drugiej strony relacje niektórych Inguszów wydają się przesadzone 
lub nieprawdziwe (np. stwierdzenie w materiale I. Demientiewej, że inguskie osiedle Szaldon we 
Władykaukazie nie zostało do cna spalone, o czym można się przekonać nawet dzisiaj, udając się 
do tego miejsca). Niemniej trudno jest wątpić w to, że zachowania ludzi podczas konfliktu były 
dalekie od standardów humanitarnych.
47 A. Kiesajew, Ossetia-Ingushetia, w: U.S. and Russian Policymaking With Respect to the Use 
o f Force, < http://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/CF129/CF-129.chapter1.html> (31.08.2007).
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Ocena i skutki konfliktu

Do tej pory brakuje w Rosji oficjalnej oceny polityczno-prawnej wydarzeń 
z 1992 roku. Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej przygotowała jedynie 
projekt oceny politycznej. Swoją opinię na temat konfliktu wyraziły natomiast 
obie jego strony.

Rada Najwyższa Osetii Północnej w dniu 10 listopada 1992 roku i II Zjazd 
Narodu Osetyjskiego w maju 1993 roku określ iły wydarzenia z jesieni 1992 
jako:

uprzednio przygotowaną, szczegółowo zaplanowaną, wyposażoną technicznie 
(...) zdradziecką agresję bandyckich formacji inguskich przeciwko suwerennej 
Północnoosetyjskiej SRR, w celu oderwania części Rejonu Prigorodnego i pra
wobrzeżnej części Władykaukazu oraz przyłączenia ich do nowo powstałej repu
bliki Inguskiej48.

Ogłoszono również oficjalną tezę władz osetyjskich o „niemożności współist
nienia Inguszów i Osetyjczyków”49.

Skrajnie odmienny punkt widzenia strony inguskiej wyrażony został nato
miast w dokumentach Nadzwyczajnego Zjazdu Narodu Inguskiego z lutego 1993 
roku oraz w uchwale Zgromadzenia Narodowego Inguszetii z 21 września 1994 
roku O politycznej i prawnej ocenie wydarzeń października-listopada 1992 r. 
w Rejonie Prigorodnym i Władykaukazie w Republice Północnoosetyjskiej. Do
kumenty te mówią o przymusowej deportacji ludności inguskiej z terytorium 
Osetii Północnej oraz o czystce etnicznej w Rejonie Prigorodnym i Władykau- 
kazie w Osetii Północnej.

Słowa „agresja” ze strony osetyjskiej i „genocyd” ze strony inguskiej stały 
się kluczowymi wyrazami w dyskursie między stronami na temat konfliktu 1992 
roku50. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na bardzo rozpowszechnione prze
świadczenie wśród ludności Osetii Północnej o tym, że cała ludność inguska 
w Osetii w przeddzień lub na kilka dni przed rozpoczęciem konfliktu opuści
ła potajemnie swoje domy i uciekła do krewnych w Inguszetii. W najbardziej 
kuriozalnych wypowiedziach można nawet usłyszeć o specjalnych podziemnych 
korytarzach, którymi Ingusze potajemnie uciekli. Oczywiście niektórzy Ingusze 
mogli odesłać swoje rodziny w bezpieczniejsze miejsca. Jest też faktem, że wielu 
Inguszów, w tym także starcy i kobiety z dziećmi, uciekając, musiało przemie- 48 49 50

48 Cytat z Decyzji Rady Najwyższej R P O -A  z dnia 28 maja 1993 roku, nr 177, O ocenie politycz
nej tragicznych wydarzeń października-listopada 1992 roku z dnia 28 maja 1993 roku. Fragment 
ten przytaczam za tekstem: Kawkazskij uzeł — Analityka, < http://kavkaz.memo. ru/print/analytics/ 
id/860361.html#s11up> (31.08.2007).
49 Wycofano się z niej w roku 1997.
50 S. Markiedonow, Jeszcze odin. . . , op. cit.
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rzyć wiele kilometrów górskimi ścieżkami, pozostawiając swój dobytek, a nawet 
dokumenty tożsamości51.

W tym pierwszym konflikcie zbrojnym na terytorium Federacji Rosyjskiej 
w dniach od 31 października do 5 listopada 1992 roku, według danych Prokura
tury Federacji Rosyjskiej, zginęły 583 osoby, w tym 350 Inguszów i 192 Osetyj- 
czyków. Rannych zostało 939 osób, w tym 457 Inguszów i 379 Osetyjczyków. Bez 
wieści zaginęło 261 osób, w tym 208 Inguszów i 37 Osetyjczyków. Bezprawnie 
przetrzymywano ponad tysiąc zakładników (dokładnie 708 narodowości ingu- 
skiej i 289 narodowości osetyjskiej).

Wiele osób, zarówno Inguszów, jak i Osetyjczyków, a także Rosjan i spośród 
innych narodowości z Rejonu Prigorodnego i Władykaukazu musiało zmienić 
miejsce zamieszkania. Ze swoich domów w uciekło ponad 9 tys. Osetyjczyków. 
Do sierpnia 1994 roku powróciło tylko niecałe 6,5 tysiąca. Pozostali nie wrócili 
ze względu na to, że ich domostwa zburzono i nie mieli pieniędzy na ich odbudo
wę. Uciekli także wszyscy nieliczni Osetyjczycy, którzy zamieszkiwali Inguszetię 
(w sumie kilkadziesiąt osób). Z kolei w przypadku Inguszy uciekli do Inguszetii 
niemal wszyscy mieszkający dotąd we Władykaukazie i Rejonie Prigorodnym52. 
Wyjątkiem były tylko wioski Karca, Majskoje i Ezmi znajdujące się blisko granicy 
z Inguszetią. Z nich uciekło z kolei 18 rodzin osetyjskich, a ich domy nielegalnie 
zajęli uchodźcy inguscy z Rejonu Prigorodnego. Wioski te, choć formalnie nale
żące do Osetii Północnej, faktycznie wyszły spod jej jurysdykcji53.

Podczas tej tygodniowej wojny zniszczeniu uległo 2 728 domów inguskich 
i 848 osetyjskich, a także mnóstwo obiektów użyteczności publicznej — szkoły, 
sklepy i polikliniki. Zazwyczaj jednak nie na skutek samych działań wojennych, 
ale dopiero po opanowaniu danego terytorium przez jedną ze stron. Domy 
podpalano i podkładano pod nie materiały wybuchowe. Wykorzystywano także 
instalacje gazowe do zainicjowania wybuchu. Wielu świadków wspominało dzia
łalność oddziałów południowoosetyjskich, które niszczyły domy Inguszy z wy

51 P. Kokojew, Doroga w tumanie. Wospominanija ob inguszskoj wojnie (Osien’ 1992-zima 1993 gg.), 
< http://www.darial-online.ru/2005_6/kokoev.shtml>.
52 Do dnia wybuchu konfliktu ludność inguska mieszkała w 17 miejscowościach Rejonu 
Prigorodnego i we Władykaukazie. W niektórych wsiach (Tarskoje, Czermen) Ingusze i Osetyjczycy 
mieszkali w różnych ich częściach. Były też wsie, w których zdecydowanie przeważała ludność in- 
guska (Dacznoje i Czornorieczenskoje) albo takie, w których mieszkało tylko nieco więcej ludno
ści osetyjskiej (Kambilejewskoje) lub inguskiej (Terk), lub też innej narodowości (Bałta). Również 
z Mozdoku wyjechało 249 Inguszów, chociaż we wsiach Chirikau i Kusowo z rejonu mozdockiego 
w Osetii Północnej mieszkający tam Ingusze pozostali.
53 Nadmiar pieniędzy napływający na pomoc dla Biesłanu po tragicznym zamachu terrorystycz
nym w 2004 roku część organizacji humanitarnych zdecydowała się przeznaczyć na projekty dla 
uchodźców inguskch mieszkających w „wagonikach” w Majskoju i okolicach. Bardzo trudno było 
zrozumieć organizacjom międzynarodowym, do której administracji należy zwracać się o zezwo
lenie na działalność w obozie dla uchodźców inguskich — inguskiej czy osetyjskiej.
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jątkową zawziętością. Niszczenie domów sąsiadów „niewłaściwej” narodowości 
powtarzało się jeszcze w następnych latach. Zwłaszcza po wydaniu przez wła
dze federalne rozporządzenia o możliwości powrotu uchodźców, na przełomie 
1993 i 1994 roku, nasiliły się akty niszczenia domów Inguszy. Popularne były 
też wśród Osetyjczyków praktyki „przywłaszczania sobie” cegieł czy instalacji 
sanitarnych z pozostawionych bez opieki domostw. Pozostałe domy i mieszka
nia w blokach zwłaszcza we Władykaukazie szybko znalazły nowych lokatorów. 
Około 800 opuszczonych inguskich mieszkań zajęli pracownicy milicji. Władze 
osetyjskie w ogóle nie tłumaczyły tego faktu. Trzy bloki w miejscowości Dacz- 
noje zostały zasiedlone uchodźcami osetyjskimi z Gruzji. W tym przypadku tłu
maczono, że były to domy dla pracowników fermy ptasiej, która wyremontowała 
budynki zniszczone w wyniku konfliktu, ale, jak ustalili pracownicy Memoriału, 
większość nowych mieszkańców tych bloków w ogóle nie miała pracy. Na niepo
równanie mniejszą skalę także w Inguszetii w domach Osetyjczyków bezprawnie 
zamieszkali uchodźcy inguscy z Osetii Północnej.

Sytuacja uchodźców inguskich

Innym ze skutków konfliktu ingusko-osetyjskiego było pojawienie się od 46 do 
64 tys. uciekinierów inguskich z Osetii, którzy szukali schronienia w Ingusze
tii54. Większość z nich (około 70%) znalazła je u swoich krewnych. Utrzymy
wane tradycje silnych więzów rodzinnych wśród Inguszów pozwoliły zapewnić 
im dach nad głową. Ponadto od 3 do 5 tys. uciekło do swoich krewnych w Gro- 
znym (ci ostatni nie zostali nawet zarejestrowani jako uchodźcy przez służby 
federalne55). W końcu 1992 roku co czwarta osoba w Republice Inguszetii była 
uchodźcą z Osetii Północnej. Władze nie dawały sobie rady z zapewnieniem 
podstawowych potrzeb dla pozostałych bez pomocy uchodźców, którzy za
mieszkali najczęściej w obozach, w małych wagonach (wielkości trzy na sześć 
metrów), składających się z pomieszczenia mieszkalnego i kuchni, sukcesyw
nie docierających do Inguszetii od listopada 1992 roku. W takich „domkach” 
w liczbie 1200 sztuk zamieszkiwały rodziny nierzadko liczące dziesięcioro

54 Dla określenia statusu ludności inguskiej, która uciekła w wyniku konfliktu z 1992 roku, 
w terminologii służb migracyjnych Federacji Rosyjskiej używa się wyrażenia „wnutrienniee pe- 
remieszczionnoje lica” (dosł. osoby przemieszczone wewnętrznie) zamiennie z „wynużdionnyje 
pieriesielieńcy” (przymusowi przesiedleńcy). Jest to odpowiednik angielskiego wyrażenia „inter
nally displaced persons” (dalej IDPs), które w polskiej literaturze funkcjonuje jako określenie 
„uchodźcy wewnętrzni”. Używam tu jednak tylko terminu „uchodźca”, który potocznie ma sze
rokie zastosowanie.
55 Wynużdionnyjepieriesielency, < http://www.memo.ru/hr/hotpoints/ingushi/chapter6.htm> (31.08.2007).

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 

http://www.memo.ru/hr/hotpoints/ingushi/chapter6.htm


Konflikt ingusko-osetyjski o stolicę we Władykaukazie i Rejon Prigorodny 119

dzieci56. Pojawiły się także domki montowane z gotowych elementów. Począt
kowo inguscy uchodźcy odmawiali zamieszkiwania w takich warunkach, gdyż 
w ich przekonaniu oznaczało to przejaw zgody na pozostawanie na uchodź- 
ctwie. W końcu nie mieli jednak wyboru. Do połowy 1994 roku do wszystkich 
obozów dla uchodźców doprowadzono wodę, prąd i gaz.

Ogółem w Inguszetii powstało 10 „miasteczek-obozów” uchodźców, zwa
nych ośrodkami czasowego pobytu. Uchodźców rozlokowano także w różnych 
budynkach należących do państwa, takich jak bursy, szkoły, przedszkola, szpi
tale czy domy kultury. Warunki życia w wielu tych budynkach nierzadko były 
jeszcze gorsze niż w wagonach. Od lat nieremontowane, niektóre z nich groziły 
nawet zawaleniem57.

Pomoc humanitarna, a zwłaszcza medyczna, była niewystarczająca. Szkoły, 
do których zaczęły uczęszczać dzieci uchodźców, stały się przepełnione, a po
ziom nauczania znacznie się obniżył. Brakowało również pracy, a wypłacane za
siłki były niewielkie. Uchodźcy otrzymywali regularną pomoc przede wszystkim 
od miejscowych biznesmenów i organizacji pozarządowych. Międzynarodowy 
Komitet Czerwonego Krzyża przekazał na samym początku poduszki i koce. 
Pomoc przychodziła również z Kazachstanu od tamtejszej diaspory inguskiej 
(znaczna część potomków wywiezionych Inguszów nadal tam mieszka), a także 
od rządów Tatarstanu i Baszkirii.

W latach 1993-1994 wydawano kolejne dekrety mające na celu ułatwienie po
wrotu uchodźców oraz załagodzenie sytuacji konfliktowej. Zwykle na dekretach 
się kończyło, gdyż na wprowadzenie w życie konkretnych planów nie wydzielano 
pieniędzy z budżetu. Po wybuchu wojny w Czeczenii sytuacja w regionie jeszcze 
bardziej się skomplikowała. Niemniej w lutym 1995 roku zniesiono stan wyjąt
kowy w rejonie konfliktu osetyjsko-inguskiego. W końcu stycznia 1995 roku 
w Inguszetii znalazło się jednak dodatkowo 195 tys. uchodźców z Czeczenii58. 
Uchodźcy z konfliktu ingusko-osetyjskiego „zatonęli” w tej masie. Z punktu 
widzenia obcokrajowców z organizacji pozarządowych problem uchodźców in-

56 Rozdział ten powstał głównie na podstawie materiałów napisanych lub udostępnionych przez 
rosyjską organizację Memoriał, która zajmuje się obroną praw człowieka. Do zadań tej orga
nizacji należy między innymi obserwacja „gorących miejsc” na obszarze WNP, w której wyniku 
dostarcza chyba najobszerniejszych i wielostronnych opracowań z rejonów konfliktowych dzięki 
swoim licznym obserwatorom. Materiały do tego rozdziału pochodzą ze stron internetowych 
prowadzonych przez organizację: < www.memo.ru> , na której znajdują się materiały podsumo
wujące, i < www.kavkaz-uzel.ru> ze stałym serwisem informacyjnym z regionów.
57 Czeriez dwa goda posle wojny. Problema wynużdionnych pieriesielencew w zonie osietino-inguszskogo 
konflikta, raport napisany przez O. P. Orłowa na podstawie materiałów zebranych przez pracowni
ków terenowych stowarzyszenia Memoriał, < http://www.memo.ru/hr/hotpoints/ingushi/chapter1.htm>; 
< http://www.memo.ru/hr/hotpoints/ingushi/ chapter2.htm >; < http://www.memo.ru/hr/hotpoints/ingushi/ 
chapter3.htm> (31.08.2007).
58 A. Dzadzijew, Po zniesieniu stanu wyjątkowego, „Eurazja”, nr 1, 1996, s. 73.
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guskich właściwie nie istniał. W raportach rozmaitych organizacji nie pojawiał 
się w ogóle albo poruszano go tylko zdawkowo.

*

Z biegiem lat niektórzy z uchodźców inguskich zaczęli powracać do swych do
mów w Rejonie Prigorodnym. Oficjalne powroty rozpoczęły się w 1994 roku. 
Do 2005 roku odnotowano ich powrót w 16 miejscowościach Osetii Północnej 
(przed 1992 rokiem mieszkali tam w 29 miejscowościach). Nikt nie powrócił 
do rejonu mozdockiego, chociaż tereny te nie zostały dotknięte działaniami 
zbrojnymi. Pomoc państwowa została udzielona 21 560 uchodźcom inguskim59. 
Liczbę tę uważa się za tożsamą z liczbą powrotów. Powoduje to rozbieżności 
z danymi Komitetu Państwowego do Spraw Uchodźców Republiki Inguszetii. 
Ten bowiem nie wykreśla osób z rejestru uchodźców, dopóki rzeczywiście nie 
zamieszkają one w Rejonie Prigorodnym.

Zdaniem obserwatorów z organizacji Memoriał, wrogie nastroje między In- 
guszami a Osetyjczykami znacznie się poprawiły. Najbardziej skłonni do dobro
sąsiedzkich stosunków są osoby w średnim wieku, które miały już doświadczenia 
w mieszkaniu obok siebie. Najtrudniej do sytuacji powrotów adaptują się młodzi 
ludzie i nastolatki, którzy dorastali w atmosferze konfliktu. Integracji nie sprzy
ja jednak decyzja o oddzielnych klasach dla dzieci narodowości inguskiej i ose- 
tyjskiej. Są jednak miejsca takie, jak: Terk, Oktiabrskoje, Ir, Czermen, Tarskoje, 
Kambilejewka i sam Władykaukaz, gdzie klimat dla powrotów uchodźców ingu
skich do dziś nie jest sprzyjający. Do końca 2003 roku zwrócono tylko 113 miesz
kań należących do uchodźców, jednak sami właściciele z reguły do nich się nie 
wprowadzają, a tylko je wynajmują. Za problemowe uznano także miejscowości 
znajdujące się w tzw. strefie ochrony zasobów wodnych (Terk, Czornoreczeńsko- 
je, Jużny, Bałta i Redant-2), gdzie zgodnie ze specjalnym zarządzeniem domy 
przeznaczone zostały do rozbiórki, a mieszkańcy do wysiedlenia. Podkreślić jed
nak trzeba, że 80% budynków przeznaczonych do rozbiórki należy do Inguszów.

Problemem do chwili obecnej jest też przyznanie statusu uchodźcy wewnętrz
nego osobom, które nielegalnie zamieszkiwały w Rejonie Prigorodnym lub nie 
miały aktów własności swoich nieruchomości. Przypadki te są oczywiście konse
kwencją polityki etnicznej dyskryminacji jeszcze za czasów sowieckich. Do ka
tegorii „niezarejestrowanych” mogło należeć nawet ok. 10 tys. osób. Stąd wiele 
osób nie jest w stanie udowodnić swojego statusu uchodźcy, a powiązany jest on 
z wysokością odszkodowań za straty materialne.

We wrześniu 2004 roku po tragicznych wydarzeniach w Biesłanie powroty 
rodzin inguskich zostały wstrzymane na dziewięć miesięcy, choć nie było związ

59 Według danych uzyskanych od Specjalnego Przedstawiciela Prezydenta Federacji Rosyjskiej do 
spraw uregulowania osetyjsko-inguskiego konfliktu do dnia 1 stycznia 2004 roku.
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ku między nimi a konfliktem osetyjsko-inguskim. W ostatnich latach liczba po
wrotów zmniejszyła się. Przede wszystkim ze względu na to, że powrót do kilku 
miejscowości nadal nie jest możliwy z powodu nastawienia tamtejszej ludności.

Ważnym wydarzeniem w procesie likwidacji skutków konfliktu ingusko- 
osetyjskiego było zamknięcie obozu dla uchodźców w miejscowości Majsko- 
je, położonej jeszcze w Rejonie Prigorodnym, ale niedaleko administracyjnej 
granicy z Inguszetią. Oprócz Inguszy mieszkających tam na stałe, w Majskoju 
osiedliło się około 1,5 tysiąca uchodźców. Miejscowość ta faktycznie wyszła 
spod kontroli władz północnoosetyjskich, chociaż oficjalnie nadal znajdowa
ła się w granicach Republiki Północnoosetyjskiej. W październiku 1994 roku 
prezydent Inguszetii zadecydował o przeniesieniu większości wagonów miesz
kalnych dla uchodźców z Inguszetii do Majskoju, czyli już na terytorium Osetii 
Północnej. Założenie obozu uchodźców w tej miejscowości było posunięciem 
politycznym. Uchodźcy nie powrócili wprawdzie do swoich domów, ale znaj
dowali się na terenie Rejonu Prigorodnego, co miało swój wymiar symbolicz
ny. Zasiedlanie obozu trwało do 2006 roku. Jednak w wyniku rozpoczętego 
procesu powrotów część uchodźców wraz ze swoimi wagonami przeniosła się 
do tych miejscowości. Zostali głównie ci, którzy nie mogli powrócić do swoich 
poprzednich miejsc zamieszkania.

Wiosną 2007 zdecydowano się na likwidację obozu w Majskoju. Uchodźcy 
odmawiali opuszczenia obozu do momentu, kiedy nie zostanie spełnione rozpo
rządzenie prezydenta Putina o całkowitym uregulowaniu skutków konfliktu60. 
Odmowa opuszczenia obozu miała również wymiar symboliczny — Ingusze bo
wiem nie uważają konfliktu za zakończony. Likwidacja obozu nastąpiła dopiero 
po użyciu siły w czerwcu 2007 roku61.

Na terytorium Inguszetii nadal przebywa około 19 tys. uchodźców z Rejonu 
Prigorodnego. Większość z tych ludzi nadal chce powrócić do swoich dawnych 
miejsc zamieszkania. Nie jest to możliwe, gdyż wiele z nich znajduje się bądź 
w tzw. strefie ochrony zasobów wodnych bądź w miejscowościach o „niesprzyja
jącym moralno-psychologicznym klimacie” (wioski, w których były prowadzone 
walki jesienią 1992 roku, i zdaniem władz osetyjskich powrót do nich inguskiej 
ludności może doprowadzić do sprowokowania konfliktu).

Uchodźcy osetyjscy próbowali niejednokrotnie zainteresować swoimi pro
blemami zarówno przedstawicieli władz federalnych, jak i agendy ONZ, nieste
ty bez większych rezultatów.

60 Wierzono w sprawczą moc słów wypowiedzianych przez Putina, że powrót wszystkich uchodź
ców do miejsc uprzedniego zamieszkiwania zostanie zapewniony, a rekompensaty za utracony 
majątek wypłacone. Nadal niejednokrotnie można usłyszeć oskarżenia pod adresem różnych 
władz, że te nie wypełniły polecenia prezydenta, który chciał naprawić sytuację.
61 Czeriez dwa godaposle wojny. Problema wynużdionnych pieriesieliencew w zonie osietino-inguszsko- 
go konflikta, < http://www.memo.ru/hr/hotpoints/caucas1/msg/2007/06/m87421.htm> (31.08.2007).
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Sytuacja międzynarodowych organizacji humanitarnych

Konflikt w Czeczenii sprawił, że co najmniej od wczesnych lat 90. w Inguszetii 
obecne są liczne organizacje międzynarodowe działające na rzecz pomocy uchodź
com czeczeńskim. Można byłoby oczekiwać, że dostrzegą one potrzebę przygoto
wania podobnych projektów dla Rejonu Prigorodnego i samej Inguszetii. Tym
czasem nawet jeśli takie działania były sporadycznie podejmowane, to w ostatnim 
czasie niemal zanikły. Niewielu też cudzoziemców zwraca uwagę na informacje 
podawane w lokalnych mediach inguskich. Nie sprzyja ich pracy przede wszystkim 
panujący tam brak bezpieczeństwa. Po atakach bojowników w czerwcu 2004 roku, 
część organizacji przeniosła swoje biura z Nazrania do Władykaukazu lub samej 
Czeczenii. Oznacza to również redukcję miejsc pracy w tych organizacjach dla 
zatrudnianych w nich miejscowych pracowników. Niemal wszyscy cudzoziemcy 
są zobowiązani przez swoje organizacje do poruszania się pod ochroną. Do tego 
dochodzą ograniczenia w zakresie możliwosci poruszania się w terenie.

W 2006 roku weszło w życie zarządzenie FSB o strefach nadgranicznych. 
Szerokość strefy i reguły przybywania w niej pozostawiono w całkowitej gestii 
FSB. Specjalne regulacje w zakresie poruszania się cudzoziemców zaczęły doty
czyć całego północnego Kaukazu, w tym szczególnie Osetii Północnej, Inguszetii, 
Czeczenii i Dagestanu. Informacje na ten temat nie są jednak podawane w am
basadach przy wydawaniu wiz czy przy wjeździe do Federacji Rosyjskiej. O za
kazie wstępu do danego rejonu dowiedzieć się można dopiero na określonym 
posterunku drogowym lub od patrolu, co oznacza w najlepszym przypadku spę
dzenie kilku godzin na posterunku w celu postępowania wyjaśniającego. Za
trzymywani, szczególnie dziennikarze, podejrzani są też często o szpiegostwo. 
Do strefy przygranicznej włączono też cały Rejon Prigorodny, który w zasadzie 
odcięto od świata. Obcokrajowcy nie mogą tam przebywać, jeśli nie posiadają 
specjalnej przepustki. Złamanie tej zasady grozi deportacją.

W tej sytuacji jedynym projektem pomocowym w rejonie jest obecnie akcja 
organizacji World Vision mająca na celu integrację lokalnej społeczności in- 
guskiej i osetyjskiej we wsiach Dacznoje i Kurtat wokół budowy domu kultury. 
Powstał on w odpowiedzi na wciąż napiętą tam sytuację narodowościową jako 
próba zniwelowania groźby eskalacji konfliktu62.

62 Przedstawiciele obu narodowości w tych miejscowościach prawie w ogóle nie kontaktują się 
ze sobą. Według badań 40% ankietowanych zadeklarowało, iż ostatni raz kontaktowali się z przed
stawicielami drugiej społeczności tak dawno, że już tego nie pamiętają. Wyraźna jest segregacja 
wśród dzieci. Osetyjczycy ze wsi Kurtat wysyłają swoje dzieci do odleglejszej szkoły tylko dlatego, 
aby nie kontaktowały się z dziećmi inguskimi. Natomiast szkoła w Dacznoje jest niemal całkowicie 
inguska. Większość Osetyjczyków nie jeździ też nigdy do pobliskiej Inguszetii, a Ingusze do innych 
rejonów Osetii Północnej, w tym do Władykaukazu. Poziom poczucia bezpieczeństwa wśród miesz
kańców jest niski, szczególnie wśród Inguszów. Blisko 70% spośród ankietowanych w tej grupie na
rodowościowej twierdziło, że czują się zagrożeni. W przypadku Osetyjczyków odpowiedziało w ten 
sposób już tylko 40% badanych.
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Zakończenie. Konfliktu ciąg dalszy

Konflikt osetyjsko-inguski w pierwszej dekadzie XXI wieku jest nadal aktualny, 
a sytuacja w samej Inguszetii stale się pogarsza, będąc bardziej napięta niż w są
siedniej Czeczenii. Granicę ingusko-czeczeńską przekraczają nierzadko grupy 
niezidentyfikowanych bojowników. Często dochodzi na tym terenie do potyczek 
zbrojnych. Informacje o wybuchu jakiejś bomby, zamachu na jakiegoś urzędnika, 
zasadzce zorganizowanej na formacje FSB lub odwrotnie przez te ostatnie na bo
jowników, nie są w Inguszetii niczym szczególnym. Inna rzecz, że media zwykle 
milczą o tych sprawach, a wieści są na ogół przekazywane metodą z ust do ust.

Z większych wydarzeń tego typu na terenie Inguszetii wymienić trzeba akcję 
z czerwca 2005 roku przypisywaną grupie Basajewa i Dokki Umarowa, podczas 
której bojownicy, udając kontrolę drogową, zabijali wszystkie osoby, które oka
zywały legitymacje służb państwowych. W zależności od źródła podaje się, że 
zginęło wówczas od 80 do 200 funkcjonariuszy milicji, FSB i pracowników pro
kuratury. Kolejną taką akcją był znany zamach terrorystyczny na szkołę w Bie- 
słanie na terytorium Osetii, gdzie sprawcy wzięli 1128 zakładników. Odbicie 
ich, które przeprowadzono nie licząc się z ofiarami, kosztowało życie 186 dzieci 
i 148 dorosłych63.

W Osetii Północnej odnotowuje się ponadto wiele zaginięć osób narodowości 
inguskiej i czeczeńskiej. Stale dochodzi do porwań i przetrzymywania zakład
ników. Na przykład w drugiej połowie 2005 roku zaginęło bez wieści pięć osób, 
a jedna odnotowana próba porwania się nie powiodła. W 2006 roku zaginęło 
siedem osób, w 2007 pięć. Zwykle nie ma świadków tych zaginięć, ale porwania 
są najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Ostatnio odnaleziono zmasakro
wane ciało jednego z „zaginionych”. Dochodzi również do częstych kradzieży 
samochodów, które są zwracane właścicielom w zamian za zapłacenie okupu.

Po tragicznych wydarzeniach w Biesłanie sytuacja uległa jeszcze pogorsze
niu. Na parę miesięcy zamarł ruch osobowy między obydwoma republikami. 
Ingusze przestali jeździć do Władykaukazu — na zakupy. Nieliczni odważni po 
wrześniu 2004 roku napotykali na nieprzyjemne sytuacje z pobiciem włącznie. 
Kolejnym problemem jest korzystanie z dróg i lotniska. Dojazd z Inguszetii do 
Kabardyno-Bałkarii, dokąd udaje się wielu Inguszów, znacznie się wydłużył. 
Przejazd główną drogą federalną przez terytorium Osetii wiąże się bardzo czę
sto z długimi kontrolami drogowymi i niebezpieczeństwem uszkodzenia samo
chodu. Po wydarzeniach w Biesłanie Ingusze zostali zmuszeni do korzystania 
ze znacznie gorszej drogi, która tylko na krótkim kilkukilometrowym odcinku

63 Zastanawiający jest fakt, że zamach miał miejsce w momencie, gdy wielu reporterów zagra
nicznych nie zdążyło wyjechać z regionu po wyborach prezydenckich w Czeczenii. Cały świat mógł 
oglądać na żywo wydarzenia w Biesłanie, w tym szturm, podczas gdy rosyjskie media milczały.
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przecina terytorium Osetii Północnej. Odcinek ten już od bardzo dawna nie był 
remontowany i z trudnością można na nim znaleźć fragmenty asfaltu. Ponad
to, od kiedy z powodu remontu zamknięto lotnisko w Magasie, najbliższe dla 
Inguszów było lotnisko władykaukaskie w Biesłanie. Niemniej tylko niektórzy 
Ingusze i Czeczeni pracujący w agencjach ONZ decydowali się z niego korzy
stać. Doszło też do akcji organizacji „Matek Biesłanu” blokowania dostępu do 
lotniska przyjeżdżającym tu Czeczenom.

Podsumowując, prawdopodobieństwo wybuchu nowego konfliktu zbrojnego 
między Osetyjczykami a Inguszami jest nadal duże. Zdaniem wielu obserwato
rów jego rozwiązanie wymaga decyzji i woli politycznej Kremla. Z jednej strony, 
ich zdaniem, powinna zostać uregulowana kwestia powrotu do domów uchodź
ców. Z drugiej wyraźnego zakomunikowania stronie inguskiej, że, pomimo 
niesprawiedliwości deportacji z 1944 roku, obecnie każde zmiany terytorialne 
mogą spowodować jeszcze większe nieszczęście i należy ich zaniechać64.

64 Spośród najbardziej drażliwych rejonów, w których w razie precedensu zmian terytorialnych 
zachodziłaby groźba wybuchu konfliktu, należy wymienić Dagestan ze spornym terytorium mię
dzy Czeczenami-Akińczykami i Awarami, Lakami i Kumykami, góralami i Nogajami. Ponadto 
istnieje jeszcze konflikt czeczeńsko-inguski i kałmucko-dagestański.
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Narracje zniewolone. 
Gruzińsko-abchaski i gruzińsko-osetyjski 

dialog o tożsamości, wojnie oraz niepodległości

Wraz z rozpadem Związku Radzieckiego Gruzją wstrząsnęła seria poważ
nych konfliktów wewnętrznych. Zaczęło się od wojny w Osetii Południowej, na
stępnie w Abchazji, a wreszcie doszło do utraty kontroli nad Adżarią. W tym 
samym czasie w Gruzji trwały zaciekłe walki pomiędzy zwolennikami i przeciw
nikami prezydenta Zwiada Gamsachurdii. Innymi słowy na gruzińskiej ziemi 
zapanował chaos. Ówczesne wydarzenia, jak przekonują nas sami Gruzini i roz
maici specjaliści, nie były wyłącznie skutkiem złej polityki wewnętrznej prowa
dzonej przez gruziński rząd. Swoją rolę w destabilizacji Zakaukazia odegrała 
także Rosja.

W niniejszym tekście postaram się przybliżyć wydarzenia w Abchazji i Osetii 
Południowej, opierając się w pewnej mierze na moich prywatnych doswiadcze- 
niach z pobytu w regionie. W pierwszej częsci opracowania skoncentruję się 
na nierozwiązanym problemie powrotu uchodźców gruzińskich do Abchazji. 
W drugiej natomiast bliżej przyjrzę się narracjom towarzyszącym wojnie w Ose
tii Południowej.

Geneza konfliktu abchasko-gruzińskiego

Abchazi, mówiący sami o sobie Apsua, są niewielkim narodem należącym do 
adygo-abchaskiej grupy językowej1. Według spisu z 2003 roku, w nieuznawanej 
de iure (z wyjątkiem Rosji, Nikaragui, Wenezueli i Nauru)1 2, a de facto niepod

1 Język abchaski (apapsszcza — „język duszy”) jest uznawany za jeden z najtrudniejszych języków 
kaukaskich, co też często stanowi powód do dumy dla samych Abchazów. Wyróżnia się w nim dwa 
dialekty, południowy (abżujski) i północny (bzybski).
2 Stan na marzec 2010 roku.
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ległej Abchazji (abch. Apsny) jest obecnie prawie 216 tys. mieszkańców, w tym 
ponad 94 tys. etnicznych Abchazów3. Liczną abchaską diasporę można także 
odnaleźć w Turcji, w krajach Bliskiego Wschodu, Rosji oraz w Europie Zachod
niej4. Wśród Abchazów wyróżnić można zarówno wyznawców prawosławia, jak 
i islamu sunnickiego. Pod względem religijnym większość z nich pozostaje jed
nakże oddanych wierzeniom tradycyjnym bądź jest agnostykami. Podobnie jak 
u innych narodowości kaukaskich, również w społeczeństwie abchaskim istnieje 
regulujący stosunki społeczne zbiór praw zwyczajowych zwany apsuarą. Świat 
problemami Abchazji i Abchazów zaczął się interesować po tym, jak w sierpniu 
1992 roku wybuchła wojna pomiędzy Gruzją a wspomaganymi przez Rosję ab- 
chaskimi zwolennikami niepodległości.

Historia Abchazji pozostaje jednym z głównych punktów spornych pomiędzy 
Abchazami i Gruzinami. Obie strony konfliktu uznają, że wykazanie prawa hi
storycznego do regionu jest podstawowym źródłem prawomocności niepodległe
go państwa. W związku z tym powstał szereg narracji bazujących na podobnych 
źródłach, lecz tworzących odmienne wizje przeszłości. Dla strony abchaskiej 
podstawowym celem jest udowodnienie, że Abchazi są narodem „starożytnym”, 
zamieszkującym teren dzisiejszej Abchazji od wieków i, co ważne, posiadającym 
własne tradycje państwowości. Jest to jednocześnie próba zaprzeczenia wersjom 
historii popularyzowanym przez badaczy gruzińskich, spośród których najbar
dziej znana wydaje się teza mówiąca o pojawieniu się plemion abchaskich w tym 
regionie dopiero pomiędzy XV i XVII wiekiem. W tym przypadku mówi się 
o Abchazach jako o „kolonizatorach z gór” północnego Kaukazu, a nie jako 
o rdzennych mieszkańcach Abchazji:

To nie tak. Dzisiejsi Abchazi nie są prawdziwi. Dawniej w Abchazji żyli Abchazi 
— Gruzini, ale w XV-XVII wieku z gór zeszły dzikie plemiona Czerkiesów, które 
zajęły gruzińskie ziemie i przejęły nazwę Abchazi. Ale to nie są prawdziwi Ab
chazi, tylko plemiona północnokaukaskie, które osiedliły się na naszych ziemiach 
(mieszkanka Tbilisi, grudzień 2006).

W narracjach gruzińskich można również natrafić na wzmianki, zgodnie 
z którymi wskazuje się na istnienie dwóch grup określanych mianem Abchazów. 
Pierwsza, należąca do etnosu gruzińskiego, miała zamieszkiwać Abchazję od 
zamierzchłych czasów, lecz wskutek najazdu plemion adygejskich z północnego

3 Zob.: < http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnabkhazia.html>. Zdaniem analityków z International 
Crisis Group jest to liczba zdecydowanie zawyżona. Z  kolei źródła gruzińskie zdają się zaniżać tę 
liczbę, uznając, że w Abchazji żyje zaledwie 40 tys. Abchazów. W 1998 roku organizacja International 
Crisis Group ustaliła, że łącznie na kontrolowanym przez Suchumi terytorium żyje od 180 do 220 tys. 
mieszkańców (w tym Abchazów, Rosjan, Ormian, Gruzinów, innych). Zob. International Crisis Group: 
Abkhazia Today, < http://www.crisisgroup.org/library/documents/europe/caucasus/176_abkhazia 
_today.pdf>, s. 9.
4 Według różnych szacunków jej liczbę ocenia się nawet na 700 tys. Zob. ibidem.
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Kaukazu ulec wyparciu lub asymilacji. Wówczas odmienna etnicznie i językowo 
społeczność miała przejąć etnonim dawnych właścicieli tych ziem, co ostatecznie 
doprowadziło do sytuacji, w której Abchazję zdominowała w XV-XVII wieku 
grupa etniczna wywodząca się spoza obrębu narodu gruzińskiego. Według tej 
teorii, w przeciwieństwie do przybyszy, rdzenni mieszkańcy Abchazji stanowili 
nieodłączną część narodu gruzińskiego, wszystkie istniejące w regionie organizmy 
państwowe zaś miały charakter gruziński5. Stąd bierze źródło wniosek o histo
rycznie nieuzasadnionych aspiracjach narodowych dzisiejszych Abchazów:

Powiedz mi, kim są ci Abchazi? Skąd się wzięli? Widziałeś kiedyś starożytne 
pismo abchaskie? Nie! A gruzińskie istnieje! (gruziński oficer, grudzień 2006, 
Inguri).

Przytoczone tu poglądy pomagają wyjaśnić, jak trudnym i kontrowersyjnym 
zadaniem może być próba nakreślenia historii Abchazji i źródeł konfliktu gru- 
zińsko-abchaskiego. Ponieważ punkt widzenia gruzińskich uczonych jest dosyć 
szeroko znany, w niniejszym artykule przedstawię wzbudzający kontrowersje 
abchaski punkt widzenia na historię regionu.

Zdaniem abchaskich historyków korzenie Abchazów sięgają co najmniej III- 
II tys. p.n.e. Wówczas na terenach dzisiejszej Abchazji miały już istnieć pierwsze 
plemiona protoabchaskie6. Pomiędzy IX a VI wiekiem p.n.e. region znalazł się 
w granicach Królestwa Kolchidy uznawanego wraz z Iberią za pierwszy gruziński 
organizm państwowy7, w III wieku p.n.e. zaś wybrzeże Morza Czarnego stało się 
obiektem kolonizacji greckiej8. W tym okresie szczególnie bujnie rozwijającym 
się miastem stała się Dioskuria, czyli dzisiejsze Suchumi (abch. Akua). Wkrótce, 
na przełomie II i I wieku p.n.e., Królestwo Kolchidy zostało podbite przez kró
la Pontu Mitrydatesa VI Eupatora, a następnie zajęte przez wojska rzymskie. 
W IV wieku obszar dzisiejszej Abchazji znalazł się w zależności od Królestwa 
Lazyki, znanego także jako tzw. Królestwo Egrisi. W połowie VI wieku wskutek 
wojen persko-bizantyjskich i podbojów cesarza Justyniana zwierzchność nad 
Lazami zdobyło z kolei Bizancjum. W 523 roku Abchazi przyjęli chrześcijań
stwo, chociaż już wcześniej, w 325 roku, biskup Picundy uczestniczył w soborze 
nicejskim9.

5 Za twórcę tego poglądu uznaje się krytykowanego przez Abchazów gruzińskiego badacza Pawia 
Ingorokwa. Teza po raz pierwszy została przedstawiona pod koniec lat 40. XX wieku.
6 Zob.: < http://www.kaukaz.net/narody/abchazi_N.html>, a także: W. Czirkiba, The origin 
o f the Abkhazian people, w: G. Hewitt (ed.), The Abkhazians: a handbook, USA 1998, s. 37-47.
7 G. Szamba, On the track o f anitquity, w: G. Hewitt (ed.), The Abkhazians. . . , op. cit., s. 52.
8 Y. N. Woronow, Abkhazians— who are they?, < http://www.circassianworld.com/Abkhazians.html>. 
Inne źródła podają VI wiek p.n.e. Zob.: < http://www.abkhazworld.com/abkhazia/history/36-historical- 
outline.html>.
9 J. Dorofiej, Kratki] oczerk istorii Abchaskoj Prawosławnoj Cerkwi, Nowy Afon 2005, s. 4.
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W VIII wieku Abchazję najechały wojska arabskie pod przywództwem Mar- 
wana II Głuchego. W 737 roku jego armie poniosły klęskę pod Anakopią10 11. 
Wskutek osłabienia Bizancjum w 780 roku powstało Królestwo Abchazji, które
mu w latach swojej s'wietnos'ci przewodził Leon II. Granicami obejmowało ono 
nie tylko terytoria zamieszkiwane przez Abchazów, ale także Imeretię włącznie 
z Kutaisi11. W 975 roku na tronie Kartlii zasiadł Bagrat Bagrationi, znany jako 
Bagrat III, blisko spokrewniony z królem Abchazji. Trzy lata później objął on 
także tron Królestwa Abchazji, w wyniku czego doszło do powstania Królestwa 
Abchazów i Kartlów, znanego szerzej pod nazwą Zjednoczonego Królestwa 
Gruzji. Przetrwało ono w tej postaci aż do XV wieku. Od ok. XI wieku na tronie 
Abchazji zasiadał ród książęcy Czaczba (gruz. Szerwaszydze), który utrzymał się 
u steru władzy w regionie do XIX wieku.

Okres od XV do XVII wieku upłynął w Abchazji pod znakiem nieustannej 
rywalizacji z książętami megrelskimi. W 1578 roku doszło do pierwszego starcia 
pomiędzy Abchazami i Turkami osmańskimi, których najazdy do końca XVIII 
wieku odpierano wspólnie wraz z wojskami gruzińskimi.

W XIX wieku kontrolę nad Zakaukaziem przejęli Rosjanie. W 1801 roku 
Rosja zajęła Kartlię i Kachetię, a w 1810 roku podobny los spotkał zachodnią 
Gruzję. Również w 1810 roku Abchazja otrzymała status protektoratu rosyj
skiego. Wkrótce potem (lata 30. i 60. XIX wieku) Abchazi zaangażowali się po 
stronie narodów północnego Kaukazu w tzw. wojnę kaukaską12. W jej wyniku 
w 1864 roku Rosja anektowała Abchazję, a po nieudanych powstaniach z lat 
1866-1867 i 1877-1878 władza carska nadała Abchazom status narodu „winne
go”13. Wobec mieszkańców regionu rozpoczęto prowadzenie represyjnej polityki 
zmuszającej znaczną częs'ć mieszkańców regionu do udania się na emigrację do 
Turcji. Wydarzenie to nosi miano muhadżirstwa i jego skutkiem było niemalże 
całkowite wyludnienie Abchazji14. Na nielicznych spos'ród mieszkańców regio
nu, którzy zdecydowali się nie opuszczać domów, spadły dotkliwe ograniczenia. 
Abchazi utracili m.in. prawo do osiedlania się na terenach miejskich15, a także

10 Tj. dzisiejszy Nowy Afon.
11 G. Hewitt, Abkhazia: a problem o f identity and ownership. History and Documents, s. 4, < http:// 
abkhazworld.com/Pdf/abkhazia_broxup_1993.pdf> (2008). O Królestwie Abchazji wspominają 
także B. Baranowski i K. Baranowski (Historia Gruzji, Wrocław 1987, s. 38-40).
12 Ten epizod z historii Abchazji dokładnie opisują dzienniki uczestnika tamtych wydarzeń Teofila 
Łapińskiego. Nie zostały one jednak nigdy wydane w języku polskim, ich przekład można odna
leźć w Internecie pod adresem: < http://www.abcnet.com.pl/taxonomy/term/345>.
13 Status narodu „winnego” został utrzymany do 1907 roku.
14 Ocenia się, że w tym czasie Abchazję opuściło około 120 tys. Abchazów i 60 tys. Abazynów oraz 
Ubychów, tj. 70% rdzennych mieszkańców Abchazji. W 1992 roku zmarła ostatnia osoba płynnie 
władająca językiem ubychskim.
15 Chodzi o Suchumi, Gudautę i Oczamczirę.
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wzdłuż linii brzegowej oraz na obszarach uznawanych przez władze za strate
gicznie ważne bądź trudno dostępne16.

Pod koniec XIX wieku struktura etniczna Abchazji zaczęła ulegać znacznej 
transformacji wskutek napływu osadników gruzińskich oraz rosyjskich. W przy
szłości ten proces stanie się jedną z głównych przyczyn wybuchu gruzińsko-ab- 
chaskiego konfliktu, a także wpłynie na kształt późniejszych relacji między Ab- 
chazami i Gruzinami.

W 1921 roku, po zajęciu przez bolszewików Zakaukazia, Abchazji podobnie 
jak Gruzji nadano status republiki związkowej, który jednakże szybko zlikwi
dowano wskutek (przymusowego zdaniem Abchazów) podpisania przez stro
nę abchaską traktatu akcesyjnego do Gruzińskiej SRR. W 1931 roku umowa 
znalazła formalne potwierdzenie wskutek podjęcia decyzji o zdegradowaniu 
Abchazji do poziomu republiki autonomicznej podlegającej zwierzchności 
Tbilisi. W obydwu przypadkach za uzasadnienie podjętych kroków posłużyły 
dane demograficzne. W 1921 roku zaledwie 15% populacji Abchazji stanowili 
Abchazi, Gruzini zaś aż 40%17. Pomimo to, zdaniem strony abchaskiej praw
dziwymi przyczynami likwidacji abchaskiej republiki związkowej były dążenia 
Józefa Stalina i Ławrentija Berii do podporządkowania regionu Gruzji. Jak 
utrzymują abchascy historycy, od końca lat 30. do 50. XX wieku trwał zapo
czątkowany jeszcze u schyłku XIX wieku masowy napływ ludności gruzińskiej 
(dokładniej megrelskiej) obliczony na osiągnięcie konkretnego politycznego 
celu, czyli aneksji regionu do Gruzji.

Tab. 1. Zm iany w liczbie przedstawicieli poszczególnych grup etnicznych w Abchazji 
w latach 1886-1970

1886 1897 1926 1939 1959 1970

A bchazi 58 961 58 697 55 918 56 147 61 197 77 276

K artwelczycy 3 989 25 875 67 494 91 067 158 221 199 595

Rosjanie 972 5 135 20 456 60 201 86 715 92 889

Źródło: G. Hewitt, Abkhazia: a problem o f identity..., s. 3.

16 Np. Dolina Kodori.
17 Nie należy również zapominać o tym, że wówczas Abchazję zamieszkiwała liczna diaspora ro
syjska i ormiańska, a także, do wysiedlenia w latach 1949-1950, grecka. Co prawda w 1951 roku 
Grekom zezwolono na powrót na ziemie abchaskie, jednakże liczba repatriantów nigdy nie prze
kroczyła poziomu sprzed wysiedlenia.
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Od czasu wejścia w skład Gruzińskiej SRR rdzenna ludność Abchazji, jak 
podkreślają źródła abchaskie, była dyskryminowana18. Abchazi od końca lat 
50. wielokrotnie publicznie wysuwali żądania przywrócenia Abchazji statusu 
republiki związkowej bądź też jej bezpośredniego przyłączenia do Rosyjskiej 
Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (RFSRR)19. Do najważniej
szej demonstracji doszło w marcu 1989 roku w podsuchumskiej miejscowości 
Lychny20, gdzie ustalono tzw. deklarację lycheńską, w której został zawarty apel 
skierowany do władz centralnych o przywrócenie statusu republiki z 1921 roku. 
15 lipca 1989 roku zamiar władz gruzińskich otwarcia filii uniwersytetu tbiliskie- 
go w Suchumi doprowadził do rozruchów, w wyniku których śmierć poniosło 
14 osób (9 Gruzinów i 5 Abchazów), co ostatecznie ujawniło skalę napięć et
nicznych w regionie i sprowokowało liczne, wielotysięczne protesty w Gruzji, 
stanowiąc preludium do wojny abchaskiej.

25 sierpnia 1990 roku Rada Najwyższa Abchazji ogłosiła jednostronnie Ab
chazję republiką związkową. Zdaniem władz w Tbilisi krok ten był nielegalny 
ze względu na wcześniejsze nieuzyskanie poparcia ze strony Rady Najwyższej 
GSRR. W sierpniu 1991 roku obydwie strony zawarły porozumienie w spra
wie nowej ordynacji parlamentarnej i wydawało się, że sytuację wokół Abcha
zji udało się opanować21. W końcu jednak wskutek zmian na gruzińskiej scenie 
politycznej22 oraz roli czynników zewnętrznych23 umowa została przez Abcha- 
zów unieważniona. 23 lipca 1992 roku ogłoszono powrót do konstytucji z 1925 
roku, przywracającej Abchazji status niepodległego państwa24. W odpowiedzi 
14 sierpnia 1992 roku strona gruzińska wprowadziła wojska na terytorium ab- 
chaskie w celu zajęcia autonomii, rozpoczynając tym samym zbrojną fazę kon

18 Poza postępującym osadnictwem gruzińskim, najczęściej wymieniane przykłady dyskryminacji 
to zamykanie lub zastępowanie szkół abchaskojęzycznych gruzińskojęzycznymi, wydawanie kon
trowersyjnych (tzn. tendencyjnych na korzyść Gruzji) publikacji historycznych i zmiana alfabetu 
z cyrylicy na gruziński.
19 Do antygruzińskich demonstracji dochodziło w Abchazji kolejno w latach 1957, 1967, 1978 
i 1989. Do czasu pierestrojki wystąpienia te były jednak skutecznie kontrolowane przez Moskwę, 
a wnioski o zmianę statusu republiki, nawet jeśli miały poparcie lokalnego aparatu partyjnego (np. 
list do KC KPZR 58 towarzyszy abchaskich w 1988 roku), były odrzucane. W zamian faworyzowa
no Abchazów kosztem Gruzinów poprzez ułatwianie im dostępu do korzyści gospodarczych.
20 Miejscowość ta jest uznawana za historyczną rezydencję władców abchaskich.
21 W. Bartuzi, Gruziński kocioł. Między Abchazją, Osetią Południową a Adżarią, w: P Ostaszewski (red.), 
Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Warszawa 2006, s. 806.
22 M a to związek z obaleniem prezydenta Zwiada Gamsachurdii i przejęciem władzy w Gruzji 
przez Radę Wojskową, a następnie Eduarda Szewardnadze, i powrotem do konstytucji z 1921 
roku (strona abchaska podkreśla, że nie było w niej zapisu o statusie Abchazji), co podważyło 
porozumienie z sierpnia 1991 roku.
23 Dotyczy wpływów rosyjskich na działania abchaskich polityków. Spór gruzińsko-abchaski 
prawdopodobnie nie przeobraziłby się w konflikt zbrojny, gdyby nie był on na rękę Moskwie; 
zob. W. Bartuzi, Gruńński..., op. cit., s. 806.
24 Republiki związkowe były państwami, a nawet formalnie miały prawo do secesji z ZSRR.
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fliktu25. Walki przedłużyły się do 30 września 1993 roku i, mimo początkowych 
sukcesów, zakończyły się klęską Gruzinów26. Posiadające poparcie Rosji siły ab- 
chaskie zajęły niemal całą, poza Doliną Kodori, Abchazję27. W grudniu 1993 
roku i styczniu 1994 roku odbyły się rozmowy pokojowe w Genewie, w trakcie 
których podjęto decyzję o ustaleniu strefy zdemilitaryzowanej wzdłuż rozdziela
jącej Abchazję od Gruzji rzeki Inguri, kontrolowanej przez obserwatorów ONZ 
i siły pokojowe WNP.

Od września 1993 roku Abchazja jest de facto niepodległym państwem. Par
lament abchaski niepodległość republiki formalnie ogłosił dopiero 12 paździer
nika 1999 roku. Akt ten, nielegalny w świetle prawa międzynarodowego, nie 
spotkał się wówczas nawet z uznaniem Federacji Rosyjskiej28.

Wskutek konfliktu w Abchazji z republiki uciekło bądź zostało wypędzo
nych około 250 tys. Gruzinów, spośród których tylko ok. 45-55 tys. zezwolono 
w późniejszym czasie na powrót w rodzinne strony29. Od zakończenia działań 
wojennych w regionie kwestia uchodźcza, obok samego statusu republiki, pozo
staje w relacjach gruzińsko-abchaskich jednym z najbardziej kontrowersyjnych 
i trudnych do rozwiązania problemów.

Konflikt gruzińsko-abchaski a powrót uchodźców

Bardzo często aspiracje niepodległościowe Abchazów nie znajdują zrozumienia 
na Zachodzie. Powszechny pogląd głosi, iż są one niczym innym, jak skutkiem 
prowadzonej przez Rosję wobec Gruzji polityki divide et impera:

Abchazi mówią, że mieli własną republikę w latach 30. Jaką republikę? To była re
publika na papierze sztucznie stworzona przez Stalina. Dopiero teraz wyciągnęli 
tę republikę, by powiedzieć, że mieli państwo. Przecież to dzięki robocie Rosjan.
To efekt polityki „dziel i rządź” (mieszkaniec Tbilisi, sierpień 2008 roku).

25 Wojnę tę w abchaskiej retoryce nazywano czasem „wojną ojczyźnianą”.
26 Nieoficjalny udział formalnie zachowującej neutralność Rosji w konflikcie miał decydujący 
wpływ na zwycięstwo Abchazów. Zaopatrzenie, uzbrojenie (w tym sprzęt ciężki) abchaskich sił 
oraz wsparcie lotnictwa z powietrza pochodziło od strony rosyjskiej. Niebagatelną rolę w konflik
cie odegrały też formacje ochotników z Kaukazu Północnego spośród Adygejczyków, Czerkiesów 
i przede wszystkim Czeczenów działających także w porozumieniu z Rosją.
27 Ostatecznie do klęski Tbilisi w Abchazji przyczyniło się także rozwijające się w tym samym cza
sie powstanie w Megrelii (zwolenników poprzedniego prezydenta Zwiada Gamsachurdii). Bunt 
udało się uśmierzyć dopiero wówczas, gdy Szewardnadze zdecydował się zaakceptować żądania 
Moskwy dotyczące wstąpienia Gruzji do WNP.
28 Federacja Rosyjska dopiero po wybuchu kolejnej wojny na Kaukazie Południowym, 26 sierpnia 
2008 roku, uznała wbrew społeczności międzynarodowej niepodległość Abchazji.
29 Dotyczy to wyłącznie rejonu galskiego.
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Niewątpliwie czynnik rosyjski posiada bardzo duże znaczenie w tym konflik
cie, jednakże często jest przeceniany. Nie można bowiem zapominać, że źró
dła niektórych wydarzeń w regionie tkwią także w procesach zachodzących we
wnątrz abchaskiego społeczeństwa. Przykładem jest stosunek władz abchaskich 
i samych Abchazów do 200-tysięcznej rzeszy uchodźców gruzińskich, którym do 
tej pory odmawia się prawa powrotu w rodzinne strony.

Na pierwszy plan wysuwają się oczywiście przyczyny polityczne. Temat 
uchodźców jest upolityczniany przez obydwie strony konfliktu. Tbilisi podkre
śla, że Suchumi, nie angażując się w organizację powrotu uchodźców na kon
trolowane przez siebie terytorium, łamie przyjęte zobowiązania. Gruzja przy 
tym powołuje się na fakt, że kwestia powrotu dawnych gruzińskich mieszkańców 
do Abchazji została uregulowana w dokumentach podpisanych 4 kwietnia 1994 
roku30. Z kolei zdaniem władz w Suchumi jednym z podstawowych problemów 
na drodze do rozwiązania kwestii uchodźczej jest jej instrumentalne traktowa
nie przez władze gruzińskie. Tbilisi niejednokrotnie podkreślało, że rozwiąza
nie statusu prawnego Abchazji za pomocą referendum może odbyć się jedynie 
przy udziale wszystkich mieszkańców regionu, a zatem także ponaddwustuty- 
sięcznej rzeszy Gruzinów. Wynik takiego głosowania najprawdopodobniej nie 
byłby satysfakcjonujący dla strony abchaskiej. Dlatego też Suchumi podkreśla, 
że rzeczywistym motywem stojącym za kwestią powrotu gruzińskich uchodźców 
nie jest troska o ich dobro, lecz chęć osiągnięcia przez Tbilisi konkretnych ce
lów politycznych (tym samym Abchazi również upolityczniają kwestię powrotu 
uchodźców).

Wskutek powstałej sytuacji, pomimo upłynięcia ponad 15 lat od czasu zakoń
czenia działań wojennych, położenie większości uchodźców z Abchazji pozostaje 
nie do pozazdroszczenia. Władze gruzińskie nie zabezpieczyły do chwili obecnej 
w wystarczającym stopniu warunków bytowych abchaskich Gruzinów. Większość 
uchodźców wciąż mieszka w opłacanych przez rząd byłych hotelach pracowni
czych bądź innych budynkach przystosowanych do celów komunalnych (często 
charakteryzujących się niskim standardem). Panuje bezrobocie, powstałe m.in. 
wskutek zaniechania przez Tbilisi prowadzenia wobec środowisk uchodźczych 
polityki integracyjnej31. Realizowana przez lata strategia gruzińskiego rządu 
zrodziła po stronie abchaskiej własną interpretację zaistniałej sytuacji. Dla Su- 
chumi postępowanie Tbilisi stanowi potwierdzenie instrumentalnego podejścia

30 Deklaracja o politycznych środkach uregulowania gruzińsko-abchaskiego konfliktu, zob.: 
< http://www.pcr.uu.se/gpdatabase/peace/Geo%2019940404.pdf> oraz Czterostronne porozumie
nie o dobrowolnym powrocie uchodźców i przesiedleńców, zob.: < http://www.unhcr.org/refworld/ 
country,LEGAL,,,GEO,4562d8b62,3ae6b31a90,0.html>.
31 Władze gruzińskie wielokrotnie zaznaczały, że obecna sytuacja uchodźców z Abchazji wynika 
z ich tymczasowego położenia, w związku z czym ulegnie ona poprawie wraz z ich powrotem 
w rodzinne strony.
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Gruzji do kwestii uchodźczej. W efekcie umocnieniu uległy obawy przed wyko
rzystaniem abchaskich Gruzinów do legitymizacji władzy Tbilisi w Abchazji.

Abchazi nieprzychylnie odnoszą się także do działalności tzw. rządu abcha- 
skiego na uchodźstwie składającego się z pochodzących z Abchazji Gruzinów 
dążących do reintegracji regionu z Gruzją. Zdaniem Suchumi celem alternatyw
nego rządu jest podważenie legitymizacji obecnych władz w Suchumi32, „przeję
cie konfliktu”, i w rezultacie występowanie jako jego pełnoprawna strona. Z tej 
perspektywy abchaskie elity argumentują, że temu procesowi przysłużyłby się 
zwłaszcza powrót uchodźców do Abchazji, w wyniku którego poważnemu zagro
żeniu uległby abchaski projekt niepodległościowy.

Nie bez racji Suchumi uważa, iż powrót gruzińskich uchodźców do Abcha
zji może wiązać się z wznowieniem walk w regionie. Począwszy od 1993 roku, 
Abchazja wielokrotnie stawała się areną walk inicjowanych bądź inspirowanych 
przez Tbilisi33. W maju 1998 roku, po ciężkich walkach w Gali, wojska abchaskie 
stłumiły gruzińską partyzantkę. W październiku 2001 roku, wskutek inwazji sił 
złożonych z partyzantów czeczeńskich i gruzińskich ochotników, w dolnej części 
Wąwozu Kodorskiego doszło do trwających dwa tygodnie walk, w wyniku których 
śmierć poniosło ok. 40 osób34. W lipcu 2006 roku przeciwko zbuntowanemu wo
bec władzy centralnej przywódcy lokalnego ugrupowania partyzanckiego interwe
niowały w niekontrolowanej przez Suchumi części Wąwozu Kodorskiego wojska 
gruzińskie35. Suchumi odebrało zbrojną interwencję jako pogwałcenie zawartych 
wcześniej porozumień i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Abchazji.

Doświadczenia wojenne lat 90. oraz agresywna polityka Tbilisi spowodowały, 
że powrót Gruzinów do Abchazji, zdaniem Suchumi, zdestabilizowałby sytuację

32 Podobny mechanizm Gruzja próbowała zastosować w Osetii Południowej przy pomocy admi
nistracji Dmitrija Sanakojewa.
33 Podkreślić należy, że władze abchaskie w 1996 roku zezwoliły na powrót 45 tys. uchodźców do re
jonu Gali (obecnie ta liczba wzrosła do około 55 tys.). Władze abchaskie odnoszą się do ludności Gali 
przychylniej niż do pozostałych gruzińskich uchodźców z dwóch względów. Po pierwsze Suchumi 
uważa Gruzinów z Gali za zmegrelizowanych Abchazów. Po drugie na korzyść mieszkańców regio
nu oddziałuje fakt, iż nie brali oni udziału w walkach przeciwko Abchazom w trakcie wojny z lat 
1992-1993. Niemniej to właśnie w Gali przy aktywnym wsparciu Tbilisi zaczęły działać w drugiej po
łowie lat 90. silne ugrupowania partyzanckie, takie jak Biały Legion czy Leśni Bracia. Obecnie sytu
acja gruzińskich mieszkańców Gali jest ciężka, zwłaszcza pod względem ekonomicznym. Dodatkowo 
strona gruzińska (czemu zaprzeczają Abchazi) zwraca uwagę na dyskryminację galskich Gruzinów, 
m.in. poprzez ograniczanie możliwości nauki języka gruzińskiego, przymusową paszportyzację, czy 
też wcielanie do armii. Więcej: International Crisis Group: Abkhazia — Ways Forward, < http://www. 
crisisgroup.org/library/documents/europe/caucasus/179_abkhazia__ ways_forward.pdf>, s. 21-22.
34 Dolina Kodorska (nazywana w języku rosyjskim wąwozem) dzieli się na część dolną i górną. 
Po wojnie z lat 1992-1993 górna część, znana też jako Górna Abchazja, pozostawała pod kon
trolą progruzińskich ugrupowań partyzanckich. Walki z 2001 roku rozgrywały się w dolnej części. 
W sierpniu 2008 roku strona abchaska zajęła całą Dolinę Kodorską.
35 Dokładniej chodzi tutaj o Emzara Kwicjaniego.
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w tym regionie, prowadząc do prób siłowego rozwiązania konfliktu abchaskie- 
go przez Gruzję. Ponadto w abchaskim społeczeństwie jest ciągle silnie obec
na pamięć o okrucieństwach konfliktu z lat 1992-1993. Gruzinów w Abchazji 
nierzadko postrzega się w kategoriach zbliżonych do tych, jakie towarzyszyły 
polityce prowadzonej przez Zwiada Gamsachurdię (szczególnie pamiętane jest 
hasło: „Gruzja dla Gruzinów”) czy Eduarda Szewardnadze (uważanego za win
nego agresji na Abchazję). W tym świetle postać obecnego prezydenta Micheila 
Saakaszwilego również nie wypada pomyślnie. Partnerstwo z USA, militaryzacja 
Gruzji36, agresywna retoryka rządu Tbilisi pod adresem władz w Suchumi, zwięk
szenie się liczby incydentów granicznych37, brak gruzińskiej zgody na podpisanie 
paktu o nieagresji, wprowadzenie wojsk gruzińskich do Wąwozu Kodorskiego, 
czy wreszcie wybuch w 2008 roku wojny w Osetii Południowej (postrzeganej 
ze strony abchaskiej jako agresja gruzińska) wpłynął nie tylko na postrzeganie 
Gruzji jako sąsiada nastawionego na zbrojne rozwiązanie problemu, ale także 
Gruzinów jako społeczeństwa nacjonalistycznego i rewanżystowskiego. Zwłasz
cza wydarzenia z sierpnia 2008 roku w oczach Abchazów ostatecznie potwier
dziły panujące wśród nich przekonanie o agresywnych zamiarach Tbilisi38.

Wśród Abchazów pamięć o konflikcie lat 1992-1993 jest szczególnie kulty
wowana. W dyskursie publicznym wciąż na nowo przypomina się o zbrodniach 
wojennych popełnionych przez Gruzinów na ludności cywilnej, które określa się 
zazwyczaj mianem ludobójstwa39. Towarzyszy temu przekonanie, że ponowne przy
łączenie do Gruzji lub zezwolenie na powrót „piątej kolumny” (Gruzinów) pocią
gnie za sobą falę przemocy, która doprowadzi do zagłady narodu abchaskiego.

Rzecz nie tylko w obawach przed zagrożeniem militarnym, ale i demogra
ficznym40. Jednym z najczęściej pojawiających się argumentów przeciwko po

36 Wydatki Gruzji na zbrojenia w 2006 roku wynosiły 605 mln lari, w 2007 roku wzrosły do 1,495 mln 
lari. Więcej na ten tem at po adresem: < http://www.crisisgroup.org/library/documents/189_georgia
__sliding_towards_authoritarianism.pdf>.

37 Głośnym echem w Abchazji odbiły się zwłaszcza wydarzenia z 20 września 2007 roku. Zdaniem 
strony abchaskiej na kontrolowane przez nią terytorium wtargnęły gruzińskie jednostki specjalne, 
które przeprowadziły atak na obóz szkoleniowy abchaskiej straży granicznej ulokowany w rejonie 
Tkwarczeli. W efekcie zginęło dwóch byłych oficerów armii rosyjskiej, a siedmiu Abchazów zosta
ło wziętych do niewoli. 27 października 2007 roku zostali oni przekazani Suchumi. Zob.: United 
Nations Security Council-Reports: Report o f the Secretary-General on the situation in Abkhazia, 
Georgia S/2007/588, par. 18; Report o f the Secretary-General on the situation in Abkhazia, Georgia 
S/2008/38, par. 4.
38 Zdaniem strony abchaskiej w zajętej górnej części Wąwozu Kodorskiego odnaleziono doku
menty potwierdzające plany Tbilisi podjęcia zbrojnej operacji w Abchazji.
39 Identyczne oskarżenia, tyle że pod adresem strony abchaskiej, są werbalizowane również w gru
zińskiej przestrzeni publicznej.
40 „Niektórzy badacze konfliktu gruzińsko-abchaskiego wskazują, że w przypadku powrotu 
Gruzinów do Abchazji niewątpliwie pomiędzy obydwoma społecznościami zadziałałby mecha
nizm krwawej zemsty: w lipcu 1994 roku w trakcie badań terenowych w Abchazji byłam wstrzą
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wrotowi uchodźców jest strach przed staniem się mniejszością we własnym kra
ju. Przyczyny tej obawy nie zawierają się wyłącznie w kwestiach politycznych, 
takich jak utrata wpływu na losy państwa, czy nawet własnej państwowości. Nie 
bez znaczenia pozostają tutaj procesy zachodzące w ciągu XX wieku w Abcha
zji. Zgodnie ze źródłami proabchaskimi od lat 30. społeczeństwo abchaskie było 
poddawane nieustannej „gruzinizacji”, czyli presji demograficznej, dyskrymi
nacji językowej i tzw. polityce „naturalizacji” polegającej na fałszowaniu przy
należności narodowej Abchazów w spisach ewidencyjnych41. Jednym z efektów 
tych działań były powtarzające się co kilka lat apele skierowane do władz cen
tralnych ZSRR o przyłączenie Abchazji do RFSRR.

Dzisiaj, oprócz pamięci o tych wydarzeniach, relacjom gruzińsko-abchaskim 
nie sprzyjają także niektóre powszechnie znane w Gruzji teorie „naukowe” na 
temat historii i pochodzenia Abchazów. Ponieważ stanowią one zaprzeczenie 
abchaskiego dziedzictwa i prawomocności istnienia niepodległego państwa ab- 
chaskiego, w Abchazji są odbierane jako forma negacji abchaskiej tożsamości 
narodowej oraz kolejny przejaw nacjonalizmu gruzińskiego.

Istnieje jeszcze jedna ważna przyczyna, z powodu której powrót gruzińskich 
uchodźców wydaje się co najmniej problematyczny. Otóż jednym ze skutków 
wojny lat 1992-1993 były ogromne zniszczenia mienia w centralnej i południo
wej części Abchazji. Położenie materialne mieszkańców dodatkowo utrudniła 
nałożona po wojnie na region blokada ekonomiczna, uniemożliwiająca odbu
dowę zniszczonej gospodarki. W efekcie znaczna część ocalałego mienia, nie
jednokrotnie gruzińskiego, została przywłaszczona przez ludność pozostałą po 
wojnie Abchazji42. Stąd jednym z głównych, choć rzadko wymawianych na głos, 
argumentów przeciwko powrotowi uchodźców gruzińskich jest problem zagra
bionego majątku i chęć uniknięcia problemów, jakie niewątpliwie musiałyby po
wstać na tym tle.

Wygląda na to, że potrzeba jeszcze dużo czasu, nim abchascy Gruzini prze
staną być postrzegani przez władze w Suchumi jako źródło potencjalnego zagro
żenia dla bezpieczeństwa Abchazji. Na rozwiązanie tego problemu nie pozwala 
traktowanie przez obydwie strony kwestii uchodźców w sposób instrumentalny. 
Dzisiaj uchodźcy są zakładnikami wielkiej polityki. Rozwiązaniu problemu zda
je się nawet nie sprzyjać zaangażowanie różnych instytucji międzynarodowych.

śnięta częstotliwością, z jaką pojawiał się tem at krwawej zemsty. Powiedziano mi, że członkowie 
niektórych rodzin uwikłanych w krwawą zemstę pojednali się na froncie, zaś innych zaangażowali 
w waśnie trwające od czasu wojny”. Zob.: P. Garb, The return o f refugees viewed through the prism 
o f blood revenge, w: The Anthology o f East Europe Review, Vol. 13, 1995, No. 2, < http://www.socsci. 
uci.edu/~cpb/istudies/abkhazia/revenge.html>.
41 Z  drugiej strony historycy gruzińscy podkreślają, że elity abchaskie po śmierci Stalina były fa
woryzowane przez władze sowieckie.
42 W prywatnej rozmowie jeden z mieszkańców Suchumi stwierdził, że wie o osobach będących 
właścicielami dwóch lub więcej mieszkań.
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Zdaniem Suchumi póki Tbilisi nie uzna niepodległości Abchazji, społeczność 
międzynarodowa zaś nie zajmie bardziej bezstronnej pozycji względem Gruzji, 
nie można liczyć na szybkie uregulowanie tej kwestii43.

Przy obecnym dystansie, jaki oddziela Suchumi od Tbilisi, rozwiązanie pro
blemu uchodźców mogłoby być możliwe jedynie przy zaangażowaniu Rosji. Jed
nak dla Moskwy duże skupisko Gruzinów w Abchazji jest rzeczą co najmniej 
niepożądaną i nic nie zapowiada zmiany tego stanowiska. Podobnie nie można 
wykluczyć, że nawet pod wpływem presji ze strony rosyjskiej Abchazi nie byli
by gotowi do ustąpienia ze swojego stanowiska44. W przypadku „odgórnego” 
rozwiązania kwestii uchodźców gruzińskich źródła konfliktu na poziomie spo
łecznym nie zostałyby zlikwidowane, co w przyszłości mogłoby zaowocować tra
gicznymi konsekwencjami. Pokazuje to złożoność problemu powrotu Gruzinów 
do Abchazji, którego przyczyn nie należy poszukiwać wyłącznie w prowadzonej 
w regionie polityce rosyjskiej.

*

Wojna sierpniowa w Osetii Południowej. W nocy z 7 na 8 sierpnia 2008 roku wła
dze Gruzji powiadomiły, że rozpoczęły operację wojskową w celu „przywrócenia 
konstytucyjnego porządku w Osetii Południowej”. Wkrótce potem Gruzini za
jęły Cchinwali. W odpowiedzi45 rosyjskie jednostki pancerne i zmotoryzowane, 
wspierane przez dywizję lotniczą, wkroczyły do Osetii Południowej, przystępu
jąc do wypierania wojsk gruzińskich. Jednocześnie rosyjscy hakerzy zablokowali 
gruzińskie portale internetowe. W ten sposób rozpoczęła się kolejna faza kon
fliktu w Osetii Południowej, określana również mianem wojny pięciodniowej46. 
Był to od czasu rozpadu Związku Radzieckiego pierwszy przypadek militarnej 
konfrontacji na Południowym Kaukazie, w której strona rosyjska oficjalnie wzię
ła udział. W wyniku walk Gruzja utraciła kontrolę nad całym obszarem Osetii

43 Politycy oraz działacze abchascy z żalem podkreślają, że ani Stany Zjednoczone, ani pań
stwa Europy Zachodniej nie potępiły Tbilisi w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi 
w Abchazji zarówno w pierwszej połowie lat 90, jak i podczas interwencji w 2006 roku w Wąwozie 
Kodori. Abchazi podkreślają także niewielkie zaangażowanie Zachodu na rzecz zwalczania dys
kryminacji mniejszości ormiańskiej w Gruzji, czy też przeszkód stawianych przez Tbilisi Turkom 
meschetyńskim chcącym powrócić do Gruzji z Rosji lub Azji Centralnej.
44 Przykład wyborów prezydenckich w Abchazji w 2004 roku, w których głową państwa nie został 
obrany kandydat wytypowany przez Moskwę, przeczy tezie, że Rosja sprawuje całkowitą kontrolę 
nad abchaskim aparatem  państwowym. Paradoksalnie jedną z konsekwencji wydarzeń z sierpnia 
2008 roku może być pełne podporządkowanie Abchazji stronie rosyjskiej. M a to związek z pla
nowanym rozwojem infrastruktury wojskowej w Oczamczirze i Gudaucie oraz stacjonowaniem 
dodatkowych oddziałów wojskowych w republice.
45 Część jednostek rosyjskich już wcześniej znajdowała się na terytorium Osetii Południowej.
46 Siły rosyjskie wyparły Gruzinów z Cchinwali już 9 sierpnia. W następnych dniach trwały ich 
ataki na wybrane miejsca w Gruzji. 15 i 16 sierpnia strona gruzińska oraz osetyjska podpisały 
porozumienie o zawieszeniu broni.
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Południowej47. Abchazi z kolei, wykorzystując zaistniałą sytuację, ustanowili 
swoje zwierzchnictwo nad Wąwozem Kodorskim48. Na dodatek 26 sierpnia Ro
sja uznała oficjalnie niepodległość Abchazji i Osetii Południowej.

Oprócz utraty kontroli nad dotychczas zarządzanymi obszarami Osetii Połu
dniowej i Abchazji wojna przyniosła dla Gruzji także inne poważne konsekwen
cje. Działania zbrojne doprowadziły do poważnego osłabienia jej potencjału mi
litarnego, a co gorsze wskutek stare najprawdopodobniej na długie lata została 
zablokowana możliwość pokojowego rozwiązania zarówno konfliktu południo- 
woosetyjskiego, jak i abchaskiego. Pod znakiem zapytania stanął także los 23 tys. 
uchodźców gruzińskich z Osetii Południowej. Ekipa rządząca, po wycofaniu się 
wojsk rosyjskich ze stref buforowych, poddana została ostrej krytyce ze strony 
zyskującej coraz większe poparcie społeczne opozycji49. Charakter walki o wła
dzę i stosowane metody negatywnie odbiły się również na międzynarodowym 
wizerunku Gruzji jako państwa kierującego się demokratycznymi wartościami.

Kluczową kwestią dla wszystkich zaangażowanych w konflikt stron stało się 
dążenie do narzucenia opinii publicznej własnej wersji na temat sierpniowych 
wydarzeń. Wyrazem rywalizacji stał się medialny spór, toczony przy wsparciu 
rozmaitych specjalistów, o to kto wywołał nową wojnę na Kaukazie.

Geneza konfliktu osetyjsko-gruzińskiego

Wojna narracji stanowi na Kaukazie powszechną konwencję mówienia o prze
szłości. W lokalnych opracowaniach historycznych każda ze stron stara się zwykle 
umniejszyć, przedstawić w negatywnym świetle i zmarginalizować znaczenie są
siednich narodów i przypisać sobie cudze dokonania. W narracjach najważniejszy 
jest tzw. duch narodowy, czyli podnoszenie świadomości narodowej, a nie jakaś 
abstrakcyjna prawda historyczna.

Według osetyjskich uczonych przodkowie dzisiejszych Osetyjczyków poja
wili się na Zakaukaziu już w I wieku n.e.50 Po ulokowaniu się na terytoriach

47 Przed wojną część terytorium Osetii Południowej zajmowały gruzińskie enklawy formalnie 
zarządzane przez progruzińskiego szefa tzw. Tymczasowej Administracji Osetii Południowej 
Dymitra Sanakojewa.
48 Warto zaznaczyć, że Gruzini w sierpniu 2008 roku nie podjęli żadnych działań zbrojnych na 
terenie Abchazji.
49 Do pierwszej dużej demonstracji opozycji domagającej się ustąpienia Micheila Saakaszwilego 
po wojnie sierpniowej doszło w Tbilisi już w listopadzie 2007 roku. Została ona rozpędzona przy 
pomocy sił porządkowych, co jednak na Zachodzie odebrano z dużym zaniepokojeniem. Kolejną 
opozycja przeprowadziła 9 kwietnia 2009 roku. Zob.: < http://www.humanrights.ge/>.
50 Osetyjczycy uważają się za potomków Alanów — ludu indoirańskiego, który wydzielił się 
z Sarmatów i na początku naszej ery utworzył, zdaniem Osetyjczyków, potężne państwo na 
Kaukazie Północnym obejmujące również dzisiejszą Osetię Południową.
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dzisiejszej Osetii Południowej (w jęz. osetyjskim — Hussar Iryston) przybysze 
mieli przez wieki odciskać głębokie piętno na kolejach losów Gruzji. Spośród 
Osetyjczyków rzekomo wywodziły się tak znaczące dla historii Gruzji postacie, 
jak królowa Tamara, czy też Józef Stalin51. Osetyjscy badacze uznali również, iż 
Osetię Południową i Północną stanowią dwie części istniejącego dawniej jed
nego państwa. Skoro zostało ono sztucznie podzielone, wyzwaniem stojącym 
przed współczesnymi Osetyjczykami ma być jego ponowne zjednoczenie.

Natomiast według strony gruzińskiej ziemie Osetii Południowej, określane 
mianem Samaczablo lub Szida Kartli (czyli Kartli Wewnętrznej, której północną 
część stanowi rejon Samaczablo), są terytoriami rdzennie gruzińskimi, na któ
rych Osetyjczycy po raz pierwszy pojawili się w XIII wieku. Do migracji doszło 
wskutek najazdu Mongołów, w efekcie którego ludność osetyjska schroniła się 
w wyższych partiach gór północnego Kaukazu. Jednakże pod wpływem zachęt 
poszukujących rąk do pracy feudałów gruzińskich część Osetyjczyków zdecy
dowała się osiedlić w dolinach Szida Kartli, czyli już po południowej stronie 
masywu Wielkiego Kaukazu. Osadnictwo to nie miało jednak początkowo cha
rakteru masowego. Dopiero w XVI-XVIII wieku pod wpływem polityki rosyj
skiej zaczęto mówić o osetyjskiej kolonizacji Gruzji. Napływowi Osetyjczyków 
towarzyszyła migracja w głąb kraju ludności gruzińskiej oraz proces osetynizacji 
Gruzinów, którzy postanowili pozostać na dawnych miejscach zamieszkania. 
Mimo to do XX wieku Osetyjczycy ciągle stanowili mniejszość na obszarach 
dzisiejszej Osetii Południowej.

W 1774 roku w obliczu nasilającej się obecności Rosji na Kaukazie Północ
nym Osetyjczycy zwrócili się do carycy Katarzyny II z prośbą o objęcie opieką 
ziem osetyjskich. Zdaniem strony gruzińskiej dotyczyło to wyłącznie ziem leżą
cych po północnej stronie gór Kaukazu. Osetyjczycy przekonują jednak, że do 
Rosji włączono obszar zarówno Osetii Północnej, jak i Południowej52. Faktem 
jest, że w 1843 roku decyzją władz carskich w ramach guberni tyfliskiej powstał 
okręg osetyjski, który jednakże już w 1859 roku uległ likwidacji.

XX wiek przyniósł dla Osetii Południowej przełomowe wydarzenia. Po roz
wiązaniu istniejącej od lutego do maja 1918 roku Zakaukaskiej Demokratycznej 
Republiki Federacyjnej, proklamowano powstanie pierwszej Demokratycznej 
Republiki Gruzji (1918-1921). Po przełamaniu oporu „białych”, Zakaukazie

51 M. Bilijew, Jużnaja Osetija w kolizjach rossijsko-gruzinskich otnoszenii, Moskwa 2006, s. 24-25. 
Autor ten pisze, że wg Osetyjczyków gruzińska królowa Tamara I Wielka (1160-1213(4)) była 
pół-Osetyjką, a jej drugim mężem został książę osetyjski, Dawid I Sosłan. Ponadto wśród niektó
rych Osetyjczyków panuje przekonanie, że Jezus Chrystus, wymawiany tu jako Joszo Czyryszti, 
jest również ich przodkiem. Zob.: < http://www.polskatimes.pl/fakty/gruzja/49039,gruzinskie- 
abecadlo,id,t.html>.
52 Podział terminologiczny na Osetię Północną i Południową po raz pierwszy miał zostać uży
ty dopiero w 1830 roku; zob. T. Dżodżua, Istoriografija cchinwalskogo regiona (Jużnaja Osetija), 
< http://srch.slav.hokudai. ac.jp/coe21/publish /no18/5_dzodzua.pdf>.
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stało się wkrótce przedmiotem zainteresowania bolszewików, co znalazło prze
łożenie w postaci aktywizacji ich zwolenników w regionie. W maju 1920 roku 
doszło w Gruzji do szeregu incydentów zbrojnych, spośród których najpoważ
niejszym okazała się brutalnie stłumiona przez Tbilisi rewolta w Osetii Połu
dniowej. Osetyjczycy określą później te wydarzenia mianem ludobójstwa. Po 
zajęciu Gruzji przez Armię Czerwoną w 1921 roku w ramach Gruzińskiej SRR 
powołano do życia Południowoosetyjski Obwód Autonomiczny53. Fakt powsta
nia obwodu traktuje się jako jedną z głównych przyczyn współczesnego konflik
tu osetyjsko-gruzińskiego54.

Do 1989 roku w Osetii Południowej panował oficjalnie spokój. Osetyjczycy przy
pominają jednak o represjach, jakich doznawali w tym okresie ze strony gruzińskie
go rządu komunistycznego. Gruzinów oskarża się o dyskryminację na tle języko
wym i prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji Osetyjczyków 
w regionie55. Na przełomie lat 40. i 50. język osetyjski w obwodzie utracił status ję
zyka nauczanego w szkole. Zmieniono również formę jego zapisu na rzecz alfabetu 
gruzińskiego (przejściowo osetyjski był zapisywany w alfabecie łacińskim).

W 1989 roku pod wpływem pierestrojki Osetyjczycy zaczęli otwarcie doma
gać się najpierw podwyższenia statusu Osetii Południowej do poziomu republi
ki autonomicznej, a potem nawet zjednoczenia z Osetią Północną. Posunięcia 
Tbilisi zaostrzały tylko sytuację. Jednym z nich było uchwalenie w sierpniu 1989 
roku ustawy nadającej językowi gruzińskiemu status języka urzędowego w Ose
tii Południowej. Władze w Cchinwali (stolicy republiki) nowy przepis odrzuciły. 
Następnie Rada Delegatów Ludowych Południowoosetyjskiego Obwodu Auto
nomicznego 20 września 1990 roku ogłosiła powstanie Południowoosetyjskiej 
Radzieckiej Republiki Demokratycznej. Zbojkotowano też pierwsze wolne wy
bory parlamentarne w Gruzji przeprowadzone 28 października 1990 roku56.

Gruzja w odpowiedzi anulowała 11 grudnia 1990 roku status obwodu auto
nomicznego Osetii Południowej i wprowadziła na jej terenie stan wyjątkowy. 
Wojska gruzińskie 5 stycznia 1991 roku wkroczyły do Cchinwali i okolicznych 
miejscowości. Od 6 stycznia rozpoczęły się regularne gruzińsko-osetyjskie star
cia zbrojne. Trwały one ze zmiennym natężeniem do lata 1992 roku i zakoń
czyły się przegraną strony gruzińskiej. Momentem przełomowym okazało się

53 Granice obwodu zostały wyznaczone w sposób arbitralny. Na jego obszarze mieszkało wielu 
Gruzinów, podobnie jak poza jego granicami pozostała większość Osetyjczyków.
54 W. Górecki, Osetia Południowa, Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim, „Prace OSW”, nr 9, 
Warszawa 2003, s. 24.
55 W charakterze dowodu strona osetyjska stwierdza, że pod koniec lat 80. to właśnie w Osetii 
Południowej wskaźnik śmiertelności niemowląt był najwyższy w całym ZSRR. Wspomina się tak
że o inwestycyjnym zaniedbywaniu regionu przez władze w Tbilisi.
56 Uchwalona przez Radę Najwyższą Gruzji ordynacja wyborcza uniemożliwiała ugrupowa
niom regionalnym start w wyborach, w związku z czym władze Osetii Południowej, podobnie jak 
w Abchazji, podjęły decyzję o ich bojkocie; zob. W. Bartuzi, G ruńński..., op. cit., s. 801.
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udzielenie przez Rosję wsparcia militarnego Osetyjczykom. Pod presją Moskwy 
ówczesny prezydent Gruzji Eduard Szewardnadze nie miał innego wyjścia, jak 
przystać na postawione mu warunki pokojowe57. 29 maja Osetia Południowa 
ogłosiła niepodległość, a 25 czerwca zostało zawarte tzw. porozumienie w Da- 
gomysie (między Rosją, Gruzją, Osetią Północną i Południową) wstrzymujące 
działania zbrojne oraz powołujące do życia gruzińsko-osetyjsko-rosyjskie siły 
pokojowe. Wspólna Komisja Kontroli miała służyć jako organ monitorujący sy
tuację w regionie, jednakże ze względu na jej strukturę (stosunek sił w komisji 
wynosił 3 do 1) okazała się w rzeczywistości narzędziem służącym do realizacji 
celów polityki rosyjskiej w regionie.

Wskutek walk w Osetii Południowej zginęło ok. tysiąca osób, a dziesiątki ty
sięcy zostało uchodźcami (od 40 do 100 tys. mieszkańców Osetii zostało zmu
szonych do opuszczenia swoich domów, do Gruzji zbiegło ok. 10 tys. Gruzinów 
osetyjskich). Przed wojną w Osetii Południowej żyło ok. 65 tys. Osetyjczyków 
i 26 tys. Gruzinów (w pozostałej części Gruzji ok. 98 tys. Osetyjczyków).

Trudne relacje osetyjsko-gruzińskie

Historia stosunków gruzińsko-osetyjskich od zakończenia działań wojennych 
w 1992 roku stanowi ciąg niekończących się wzajemnych oskarżeń o organi
zację kolejnych prowokacji i zbrojnych incydentów. Cchinwali z dużym niepo
kojem obserwowało kroki polityczne podejmowane wobec Osetii Południowej 
przez wybranego w styczniu 2004 roku na nowego prezydenta Gruzji Micheila 
Saakaszwilego. Po odzyskaniu kontroli nad Adżarią Saakaszwili zapowiedział 
wówczas rychłe przywrócenie zwierzchności Tbilisi nad Osetią Południową 
i Abchazją, jednakże podjęte wówczas działania dały skutki przeciwne do ocze
kiwanych. Zamknięcie bazaru w Ergneti i rozpoczęcie operacji wymierzonej 
w lokalny przemyt w rezultacie pozbawiły mieszkańców regionu podstawowych 
źródeł dochodu58. Akcja mająca na celu obniżenie poparcia dla władz osetyj
skich wywołała niechęć i niepokój zarówno wśród ludności osetyjskiej, jak i gru
zińskiej. Atmosferę napięcia umiejętnie podsycała Rosja59. Wreszcie w okresie 
od czerwca do sierpnia 2004 roku doszło do erupcji fali przemocy w regionie, 
prowadzącej do ponownej militaryzacji strefy konfliktu.

57 W jej skład wchodzili przedstawiciele Rosji, Gruzji, Osetii Północnej i Osetii Południowej.
58 Do zamknięcia bazaru w Ergneti doszło w czerwcu 2004 roku. Zdaniem Tbilisi służył on jako 
kluczowy punkt przerzutowy i rynek zbytu dla handlarzy narkotykami, alkoholem oraz bronią, 
a jednocześnie stanowił podstawowe źródło dochodu władz Osetii Południowej. Pomimo swoich 
ciemnych stron bazar w Ergnetii odgrywał także bardzo ważną rolę ekonomiczną dla okolicznej 
ludności zarówno osetyjskiej, jak i gruzińskiej.
59 International Crisis Group, Georgia: Avoiding war in South Ossetia, s. 4, <www.crisisgroup.org>.
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Nowe osiedle dla uchodźców z Osetii Południowej, Tserowani. Fot. N. Chubinidze

W 2007 roku w kontrolowanych przez Tbilisi enklawach gruzińskich na te
renie Osetii Południowej powołano do życia tzw. Tymczasową Administrację 
Osetii Południowej. Nowy organ został oddany pod kierownictwo Dmitrija Sa- 
nakojewa, kreowanego na głównego rywala osetyjskiego prezydenta Eduarda 
Kokojtego60. Inicjatywa Tbilisi spotkała się z mało przychylną reakcją władz 
w Cchinwali.

Gruzińskie enklawy na terenie Osetii Południowej były dla Osetyjczyków 
źródłem zarówno obaw, jak i zazdrości. Miało to związek z inwestycjami pro
wadzonymi przez Tbilisi na tych terenach, przez co z biegiem lat coraz wyraź
niejszy stawał się kontrast pomiędzy poziomem życia w enklawach a zacofanych 
pod względem ekonomicznym terytoriach kontrolowanych przez Cchinwali61.

60 Dmitrij Sanakojew w latach 1996-1998 pełnił funkcję ministra obrony, od 1998 wicepremiera, 
od lipca do grudnia 2001 roku zaś premiera Osetii Południowej. Po dojściu do władzy Eduarda 
Kokojtego nawiązał współpracę z Tbilisi.
61 J. Latynina, 200 km tankow. O rossijsko-gruzinskoj wojnie, < http://ej.ru/?a=note& id=8587>.
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Stąd osetyjskie władze nie traktowały gruzińskich terytoriów wyłącznie jako baz 
wypadowych dla ewentualnej agresji, ale być może przede wszystkim widziały 
w nich ośrodki propagandowe służące dyskredytacji ekipy rządzącej w Osetii 
Południowej. Jednakże to właśnie Cchinwali udało się przed sierpniem 2008 
roku osiągnąć największy sukces propagandowy. W lutym 2008 roku po ogło
szeniu niepodległości przez Kosowo Osetia Południowa formalnie oderwała się 
od Gruzji.

Faszyści i Azjaci

Do dzisiaj żadna ze stron nie jest gotowa do wzięcia na siebie odpowiedzialno
ści za wybuch wojny w sierpniu 2008 roku. Na szczególną uwagę zasługuje fakt 
częstotliwości, z jaką uczestnicy dyskursu obrzucają się wzajemnie obelgami 
nawiązującymi do faszyzmu. Mój przyjaciel, oddany zwolennik jednego z gru
zińskich ugrupowań opozycyjnych, gdy zobaczył zrobione przeze mnie zdjęcie 
Micheila Saakaszwilego w trakcie antyrosyjskiej demonstracji w Tbilisi, wesoło 
zakrzyknął: „Zobacz, z tą wyciągniętą ręką wygląda jak Hitler!”. Porównanie nie 
było odkrywcze. Tego dnia całą główną arterię gruzińskiej stolicy — prospekt 
Rustawelego, obklejono dziesiątkami antyrosyjskich plakatów. Niektóre z nich 
przedstawiały podobiznę „Adolfa Putina”.

Ofiarą „faszyzmu” padł również Internet. Rosyjscy hakerzy, włamując się na 
gruzińskie witryny internetowe, jeszcze w trakcie trwających działań wojennych 
pozostawiali na stronach osobliwe „pamiątki”, takie jak dziesiątki zdjęć, karyka
tur i fotomontaży kojarzących Saakaszwilego z Hitlerem. Na osetyjskich stronach 
internetowych stale gościły pod adresem Gruzinów określenia typu „faszyści” czy 
„szowiniści”62. Podobnie było w drugą stronę. Z gruzińskiego punktu widzenia 
„faszystami” byli rosyjscy decydenci, żołnierze i osetyjscy maruderzy realizujący 
na Kaukazie Południowym kosztem Gruzji swoją politykę „imperialną”.

Sierpniowe starcia na Zakaukaziu wyraźnie pogorszyły relacje gruzińsko-ose- 
tyjskie. Zarówno od gruzińskich uchodźców, jak i mieszkańców Tbilisi słyszałem, 
że przed wojną Gruzini i Osetyjczycy potrafili żyć wspólnie, zachowując w więk
szości przypadków, jeśli nie przyjacielskie, to przynajmniej poprawne stosunki:

Po tej wojnie nigdy nie będziemy żyć wspólnie z Gruzinami (osetyjski mirotworec63, 
wrzesień 2008 roku, Karaleti).

62 Zob.: < http://osgenocide.ru>, < http://war.georgia.su/saakashvili.htm> lub wywiad z prezydentem 
Osetii Południowej Eduardem Kokojtym, < http://www.caucasustimes.com/article.asp?language= 
2&id=12482>.
63 Mirotworec — żołnierz sił pokojowych WNP. W formacji tej formalnie stacjonowali wyłącznie 
żołnierze Federacji Rosyjskiej, jednakże, jak się sam przekonałem we wrześniu 2008 roku, w ich 
szeregach służyli także Osetyjczycy.
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Nie tylko propaganda rosyjska i osetyjska trąbiąca o 2 tys. zabitych cywilów, 
ale także zwykli Osetyjczycy przyznają, że teraz wspólna przyszłość z Gruzją jest 
niemożliwa64. O tych wydarzeniach, podobnie jak o starciach z lat 20. i początku 
90. pisze się jako o ludobójstwie, w mediach zas ciągle przypomina się bombar
dowanie Cchinwali rakietami typu „grad”. Każda ze stron zrzuca na drugą od
powiedzialność za wybuch wojny, a jednocześnie eksponuje popełnione w prze- 
szłosći rzeczywiste bądź wyimaginowane zbrodnie i błędy. W efekcie Gruzini, 
Osetyjczycy i Rosjanie wypracowują narracje definiujące ich własną oraz ich 
przeciwników rolę w wojennej i powojennej przestrzeni:

Gdy kończą się dyplomatyczne środki i politycy milczą, wkracza wojsko. W Ose
tii pokojowe środki zawiodły. Zostały wyczerpane i dlatego nie było innej drogi 
(gruziński żołnierz, wrzesień 2008 roku, Karaleti).

Żołnierze gruzińscy, opowiadając o wojnie w Osetii, podkreślali, że do cywi
lów, niezależnie od ich przynależności narodowej, odnosili się z szacunkiem65. 
Tymczasem dla strony osetyjskiej żołnierz gruziński był zbrodniarzem. Czołgista 
strzelający w piwnice budynków, w których ukrywali się cywile, lotnik zrzucający 
bomby na Cchinwali, wreszcie morderca wyładowujący swoją żądzę krwi na nie
winnych mieszkańcach wsi...66. W tej narracji gruzińska armia stanowiła zaprze
czenie etosu żołnierskiego, a co gorsza ludzkiej moralność i. Wojsko gruzińskie 
dla Osetyjczyków było narzędziem w rękach państwa groźnego, gdyż poszukują
cego dróg konfrontacji militarnej, ale jednocześnie słabego, ponieważ potrafią
cego walczyć tylko z cywilami. Wreszcie stało się pionkiem w globalnej rywalizacji 
prowadzonej przez USA przeciwko Rosji i Osetii Południowej. Być może był to 
w zasadzie jedyny punkt narracji wspólny dla Gruzinów i Osetyjczyków — poczu
cie bycia wykorzystanym przez silniejszych graczy na arenie międzynarodowej.

Jesteśmy tylko pionkiem w grach wielkich imperiów. Rosja, USA, a my pośrodku 
(mieszkaniec Tbilisi, wrzesień 2008 roku)67.

Wkrótce po tym, jak wraz z rosyjską ofensywą i postępującymi za nimi luź
nymi formacjami osetyjskich „maruderów” do Gori zaczęli masowo napływać 
gruzińscy uchodźcy z Osetii Południowej stało się jasne, że za linią frontu do

64 Raport Human Rights Watch, Up in Flames, s. 74, < http://www.hrw.org/en/reports/2009/01/22/ 
flam es-0>.
65 Zgodnie z raportem  Human Rights Watch wystąpiły jedynie nieliczne przypadki naruszania 
i łamania praw człowieka przez żołnierzy gruzińskich wobec ludności cywilnej. Więcej na ten te
mat pod adresem: < http://www.hrw.org/en/reports/2009/01/22/flames-0>.
66 Jest to wersja wydarzeń propagowana przez rosyjskie i osetyjskie media. Więcej ten temat: 
Raport Human Rights Watch, Up in Flames, op. cit.
67 Według niektórych komentatorów to administracja Busha popchnęła Saakaszwilego do inter
wencji w celu wpłynięcia na wybory prezydenckie w USA. M a to związek z tym, że w czasie inter
wencji rosyjskiej w Gruzji rzeczywiście wzrosły notowania kandydata konserwatystów.
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chodziło do licznych przypadków łamania praw człowieka68. W prywatnych roz
mowach nawet rosyjscy żołnierze przyznawali:

W dzień jest bezpiecznie, ale w nocy przychodzą maruderzy (rosyjski żołnierz,
Karaleti, wrzesień 2008).

Czy to w obozach dla uchodźców, czy na ulicach miast z ust Gruzinów nie
rzadko dawały się słyszeć pełne oburzenia i negatywnych emocji komentarze:

Osetyjczycy! Dzikusy, zwierzęta, złodzieje! (mieszkaniec Tbilisi, wrzesień 2008).

Podkreślano tchórzostwo, brak profesjonalizmu, kultury, czy wreszcie okrucień
stwo Osetyjczyków. Stawiano ich nawet na równi ze znienawidzonymi żołnierzami 
rosyjskimi, o których mówiono jako o „okupantach” i „najeźdźcach”, a nierzad
ko stosowano jeszcze bardziej emocjonalne określenia mające związek z brudem 
i nieczystościami. Po całej Gruzji krążyły opowieści o Rosjanach, którzy kradli uni- 
tazy (muszle klozetowe) z gruzińskich baz wojskowych, czy też z braku zaopatrze
nia włamywali się do sklepów spożywczych w Poti. Podkreślano niekiedy, że to 
wcale nie byli „Ruscy”, tylko „Azja”, „Czukcze”, „Tatarzy”, „Buriaci”, „Mongoło
wie”, „Chińczycy”. W skrócie byli to „obcy”. Armię rosyjską porównywano do hord 
mongolskich, które spadły jak zaraza na Europę, czyli Gruzję. Niektórzy z nich 
widywani byli wyłącznie z zasłoniętymi twarzami. Znajomi Gruzini objaśniali mi, 
że to Osetyjczycy obawiający się zemsty ze strony krewnych poszkodowanych.

O przyczynach wybuchu sierpniowej wojny mówiono różnie. Dużo snuto do
mysłów o intrygach mocarstw, lecz najgłośniejszy oddźwięk znajdowały oskar
żenia sypiące się pod adresem Rosji i Osetii Południowej. Tajemnica kryła się 
w mamonie:

Kokojty i jego banda potrzebowała pieniędzy, to teraz Rosja mu da! (mieszka
niec Tbilisi, wrzesień 2008).

Eduard Kokojty, osoba przewodząca prorosyjskiemu, „bandyckiemu” reżimo
wi, który ocaliła tylko interwencja rosyjska, był dla Gruzinów głównym podejrza
nym o rozpętanie całego zamieszania. Zarzucano mu nie tylko rozpoczęcie wojny 
i służalczość, ale również poddanie „praniu mózgów” społeczeństwa osetyjskie- 
go. Umiejętna kombinacja biedy, strachu i propagandy doprowadziły do sytuacji, 
w której dawniej bliski Gruzinom naród stał się im wrogi. Zdaniem Gruzinów 
winę ponosi tutaj przede wszystkim Rosja wykorzystująca Osetię Południową do 
realizacji swoich imperialnych celów. Wojna, która przyszła z Moskwy, miała być 
karą dla Gruzji za jej nielojalność, samodzielność i prozachodnią postawę:

Rosja chciała zachować swoje wpływy na Kaukazie, nie dopuścić, by Gruzja we
szła do NATO (mieszkaniec Tbilisi, wrzesień 2008 roku).

68 Raport Human Rights Watch, Up in Flames, op. cit.
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Stąd część Gruzinów uważa, że w konflikcie gruzińsko-osetyjskim nie należy 
dopatrywać się rzeczy, które nie istnieją. Sierpniowa wojna nie toczyła się po
między Gruzinami i Osetyjczykami. W istocie prawdziwym przeciwnikiem Gru
zji okazała się Rosja, która po raz kolejny odniosła zwycięstwo w zmaganiach na 
Zakaukaziu:

Wojna w Osetii była wojną z Rosją. Wojnę rozpoczęła Rosja. To imperium, które 
chce zagarniać więcej i więcej terytorium dla siebie (mieszkaniec Tbilisi, wrzesień 
2008 roku).

Wojnie pięciodniowej towarzyszyły narracje o „faszystach”, „genocydzie” 
i „Azjatach”, wytwarzane zarówno na użytek wewnętrzny, jak i opinii międzyna
rodowej. Obie strony wciąż uporczywie odmawiają wzięcia odpowiedzialności 
za doprowadzenie do rozlewu krwi. Każda z nich portretuje siebie jako ofiarę 
i dysponenta jedynej prawdy. Tbilisi przekonuje, że Osetia jest częścią Gruzji, 
Kokojty uzurpatorem, a Rosja agresorem. Cchinwali tworzy narrację o niewiel
kim, pragnącym niepodległości narodzie, od wieków tłamszonym przez gruziń
skich nacjonalistów. Z kolei Moskwa występuje w roli sprawiedliwego obrońcy, 
który w obliczu bezpardonowej napaści imperialistycznej Gruzji nie pozostał 
bierny i stanął w obronie bezbronnych Osetyjczyków.

Budowanie i chowanie się za murami konstrukcji mentalnych z czasem zaczy
na przynosić pożądane owoce. Prawda nie istnieje w obrębie dyskursu politycz
nego i żadne dochodzenie przeprowadzone w sprawie sierpniowej wojny nie bę
dzie w stanie doprowadzić do ustalenia jednej, satysfakcjonującej dla wszystkich 
stron konfliktu wersji wydarzeń69. Dlatego też dla Gruzji sierpień 2008 roku po
zostanie na długie lata czasem rosyjskiej inwazji, dla Osetii gruzińskiej napaści, 
dla Rosjan zaś kolejną, po tej w Czeczenii, zwycięską wojną na Kaukazie.

69 Zob. ibidem i Amnesty International, Georgia/Russia: Civilians in the line o f fire: The Georgia- 
Russia conflict, < http://www.amnesty.org/>.
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Migracje na Kaukazie Północnym 
i Południowym

Wstęp

Wydarzenia polityczne i towarzyszące im migracje w regionie Kaukazu staną 
się lepiej zrozumiałe, gdy popatrzy się na nie w szerszym konteks'cie globalnych 
tendencji charakterystycznych dla drugiej połowy XX wieku. Mają one korzenie 
w europejskim ekspansjonizmie, który przyczynił się do powstania licznych wie
loetnicznych społeczeństw na całym swiecie. Dekolonizacja byłych imperiów, 
utworzenie nowych, formalnie niezależnych państw typu narodowego stworzyła 
warunki do pojawienia się nowych fal migracyjnych. Z opóźnieniem procesy te 
dotarły w końcu do ZSRR i krajów będących w orbicie jego wpływów. Wyra
zem ich było powstanie w 1980 roku ruchu Solidarności w Polsce i podjęcie po 
pewnym czasie próby zreformowania ustroju przez Gorbaczowa. W ich wyniku 
doszło do załamania się dotychczasowego systemu władzy najpierw w Polsce, 
a potem w innych krajach Europy Środkowej, co skończyło się ostatecznie roz
padem Związku Sowieckiego.

W związku z powyższymi wydarzeniami na całym obszarze byłego imperium, 
podobnie jak wczesniej na obszarze imperiów brytyjskiego i francuskiego, do
szło do masowych ruchów ludnosCi. Szacuje się, że od 1989 roku do pierwszej 
dekady XXI wieku na obszarze postsowieckim przemieściło się prawie 9 mln 
ludzi. Region Kaukazu obok Azji Centralnej stał się jednym z największych 
w s'wiecie obszarów migracyjnych. Tylko z Armenii, Gruzji i Azerbejdżanu wy
jechały w tym czasie ok. 3 mln ludzi. Na tle światowych tendencji region ten stał 
się także miejscem szczególnych, gdzie indziej w takim stopniu nieznanych, pro
cesów monoetnizacji, spowodowanych głównie przez emigrację kolonialnych 
osadników narodowości słowiańskich (rosyjskojęzycznych) i powrót przedstawi
cieli ludów rdzennych dawniej wysiedlonych.
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Przyczyny ruchów migracyjnych na obszarze postsowieckim

Jakie były przyczyny tych masowych migracji? W momencie rozpadu Związku 
Sowieckiego ok. 54-65 mln ludzi mieszkało w nim poza miejscami swego etnicz
nego pochodzenia. Znaczna część z nich zmieniła miejsce osiedlenia nie w wy
niku dobrowolnych migracji, ale została w przeszłości przymusowo przesiedlona 
zgodnie z wytycznymi ówczesnej polityki narodowościowej1. W tej liczbie ok. 
34 mln stanowiła ludność słowiańska (Rosjanie, Ukraińcy i inni), żyjąca poza 
własnymi terytoriami etnicznymi1 2. Przedstawiciele jej grali polityczną rolę kolo
nizatorów, pełnili funkcję rusyfikacyjną, mając przy tym poczucie bycia u siebie 
niezależnie od tego, gdzie mieszkali.

Po 1991 roku sytuacja uległa jednak radykalnej zmianie. W wielu nowo po
wstałych państwach nastąpiła zmiana języka urzędowego i panującego prawa, 
spychającego tym razem Rosjan i innych Słowian do niekomfortowej roli oby
wateli drugiej kategorii3. Prawie wszędzie kwitł nacjonalizm, a w dodatku ob
niżył się poziom życia i wystąpiło zjawisko bezrobocia. W niektórych rejonach 
(basen Morza Aralskiego, Czarnobyl, strefa prób jądrowych w Kazachstanie 
i setki innych miejsc skażonych chemicznie lub przez odpady nuklearne) doszło 
do masowych ucieczek ludności z powodów ekologicznych. W innych miejscach 
(w Górskim Karabachu, Abchazji i Osetii Południowej i Północnej, Czeczenii, 
a także w Mołdawii, Tadżykistanie, Kirgistanie i Uzbekistanie) wybuchły konflik
ty zbrojne4. Wszystko to sprawiło, że pojawili się uchodźcy wojenni, a przymu
sowi przesiedleńcy zaczęli masowo powracać do miejsc dawnego zamieszkania 
lub obszarów, z których pochodzili ich przodkowie. Dotyczyło to nie tylko na

1 Między 1936 a 1952 rokiem wypędzono z rodzinnych stron ponad 3 mln ludzi. Ucierpiało co 
najmniej 20 różnych grup etnicznych. W tym przegnano z ziemi przodków w całości osiem naro
dowości (Niemców znad Wołgi, Kałmuków, Czeczenów, Inguszów, Tatarów krymskich, Turków 
meschetyńskich i Greków z Gruzji). Spośród nich trzy grupy (Niemcy nadwołżańscy, Turcy me- 
schetyńscy i Tatarzy krymscy) do końca istnienia państwa sowieckiego nie otrzymali zgody na po
wrót do miejsc swego pochodzenia. Deportacje na mniejszą skalę do obozów pracy na Syberię od
bywały się przez cały okres istnienia ZSRR. Poza przymusowymi wysiedleniami zachęcano także, 
zwłaszcza Rosjan i innych przedstawicieli ludności słowiańskiej, do dobrowolnego osiedlania się 
na terenach nierosyjskich. Ponadto przyczyną narodowościowych i etnicznych komplikacji było 
nieraz kilkakrotne zmienianie granic niektórych republik i obwodów, likwidacja lub kreowanie 
nowych enklaw etnicznych.
2 W tym liczbę Rosjan szacuje się na 25 mln, Ukraińców na około 7 mln i Białorusinów na 2 mln. 
W Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie mieszkało ok. 900 tys. Słowian.
3 W końcu lat 90. XX i na początku XXI wieku liczba migrujących na terenie byłego ZSRR zaczę
ła się zmniejszać, a niektórzy emigranci, napotykając na ogromne problemy adaptacyjne, zaczęli 
nawet powracać do miejsc, z których wyjechali. Nie dotyczy to jednak regionu samego Kaukazu, 
gdzie istniejące napięcia etniczne definitywnie podzieliły tamtejszą ludność.
4 Obliczono, że w 1991 roku na terenie byłego Związku Sowieckiego istniały ok. 164 rejony po
tencjalnych napięć i konfliktów.
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rodowości deportowanych, ale również 
imigrantów bądź ich potomków, którzy 
przybyli tam dobrowolnie.

Ogólnie rzecz biorąc, ruchy migra
cyjne na terenie byłego Związku So
wieckiego od lat 90. wykazują się wyjąt
kowo dużą złożonością i nietypowością.
Międzynarodowa terminologia określa
jąca różne typy migracji nie jest w tym 
przypadku ścisła. Migrantów ekono
micznych trudno tam oddzielić od re
patriantów. Uchodźców konwencyjnych 
(według definicji Konwencji genewskiej 
z 1951 roku) od uchodźców wewnętrz
nych czy osób wewnętrzne przesiedlo
nych. Istniejące do tej pory migracje 
uznawane za wewnętrzne stały się po 
rozpadzie Związku Sowieckiego mi
gracjami międzynarodowymi i nabrały
nowego wymiaru. D° tego dochodzą Zniszczone cmentarze azerskie na północy 
takie kategorie migrantów niespotyka- Armenii. Fot. I. Kaliszewska
ne poza obszarami byłego ZSRR, jak
osoby powracające z deportacji. Poza nimi są również imigranci ekonomiczni 
i uchodźcy spoza dawnego imperium, wykorzystujący otwarcie obszarów post- 
sowieckich zarówno w celach ekonomicznych, jak i poszukiwania schronienia, 
albo częściej traktujący je jako terytorium tranzytowe w celu migracji do innych 
krajów europejskich5.

Migracje do Rosji z Armenii, Gruzji i Azerbejdżanu

Uzyskanie przez kaukaskie republiki związkowe statusu państw niepodległych 
uruchomiło, jak w całym byłym ZSRR, proces odpływu z tych państw ludności 
etnicznie rosyjskiej, choć nie tylko. Z oficjalnych szacunków rosyjskich wynika, 
że na pierwszym miejscu wśród imigrantów z Kaukazu Południowego znajdują 
się Ormianie (37% całości migracji z Kaukazu Południowego), następnie Aze-

5 Według danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (ang. skrót: IOM ) liczba tzw. 
uchodźców wewnętrznych (ang. skrót: IDPs) wynosiła w latach 90. ponad 3,6 mln osób, repatrian
tów do krajów pochodzenia ponad 3,2 mln, powracających z deportacji ok. 1,2 mln, migrantów 
ekologicznych ok. 700 tys., nielegalnych imigrantów ok. 600 tys. i osób starających się o azyl spoza 
obszarów WNP ok. 70 tys.
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rowie (18%) i dopiero na trzecim miejscu Rosjanie (12%)6. W przypadku tych 
ostatnich czynnikiem sprzyjającym w podejmowaniu decyzji migracyjnych była 
nie tylko gorsza sytuacja ekonomiczna nowo powstałych państw niż samej Rosji, 
ale także względy kulturowe (narastanie wrogości między etnicznymi Rosjana
mi a ludami kaukaskimi, którzy przez Rosjan są często pogardliwie nazywani 
„czarnymi”, nie tylko na Kaukazie, lecz także w całej Rosji) czy wyprowadzenie 
rosyjskich baz wojskowych z ich terytoriów.

Emigracja ta skierowana jest prawie w całości do Federacji Rosyjskiej, przede 
wszystkim w rejon rosyjskiego Przedkaukazia i region moskiewski. Wybór ten 
jest uwarunkowany znajomością języka, bliskością kulturową i geograficzną 
oraz brakiem obowiązku wizowego w ramach krajów WNP. Ważnym czynnikiem 
są także różnice w trendach demograficznych. Szybki spadek przyrostu natural
nego w Federacji Rosyjskiej powoduje zapotrzebowanie na siłę roboczą z kra
jów, gdzie przyrost naturalny jest relatywnie wysoki, a społeczeństwo młode, 
tj. z krajów Azji Centralnej i Kaukazu Południowego. W przypadku wyjazdów 
przedstawicieli etnosów nierosyjskich (do wymienionych wyżej należałoby także 
dołączyć Osetyjczyków, Gruzinów i grupy etniczne z Dagestanu) w grę wchodzi 
także fakt ukształtowanych od dawna w Rosji dużych diaspor tych narodowości 
udzielających wsparcia świeżo napływającym imigrantom.

Skala tych migracji jest praktycznie nieznana, gdyż zakłada się, że jest dużo 
większa niż wynika to z oficjalnych danych statystycznych. Te zaś podają, że do 
Rosji z Armenii, Gruzji i Azerbejdżanu w okresie 1999-2001 przybyło ogółem 
zaledwie 435 tys. obywateli tych krajów7. Obejmują one jednak tylko tych, którzy 
są zameldowani, a ponieważ w dużych miastach (zwłaszcza w Moskwie) trudno 
jest to uzyskać, większość przebywa tam bez zameldowania. Tymczasem według 
szacunków IOM w latach 1991-2001 tylko z Armenii wyjechało do Rosji 800
900 tys. osób, a z Azerbejdżanu ok. 1 mln8.

Zjawisko słabo rozpoznane budzi często lęk. Dlatego imigranci z Kaukazu 
są zarówno w świadomości potocznej przeciętnych Rosjan, jak i w mediach nie
jednokrotnie demonizowani, a ich liczba wyolbrzymiana. Mówi się dużo o „kau
kaskiej inwazji”, a drugiej strony informuje się o napadach na przedstawicieli 
narodowości kaukaskich.

Osiedlaniu się i długim, często nielegalnym pobytom w Rosji przybyszom 
z Kaukazu do pewnego czasu sprzyjała obok nieszczelnych granic także słaba 
kontrola wszelkich migracji na jej terytorium. Do 2002 roku obywatele krajów 
WNP mogli pozostawać w Rosji legalnie przez sześć miesięcy, a obywatelstwo 
władze przyznawały praktycznie każdemu, kto był stałym jej mieszkańcem. Do

6 G. Witkowska, Migracja narodow Jużnowo Kawkaza w Rossiju: mastaby, tendencji, reakcja prini- 
majuszczego obszczestwa, w: A. Iskandarian (red.), Migracji na Kawkaze, Jerewan 2003, s. 19-38.
7 G. Witkowska, Migracja narodow..., op. cit., s. 21-22.
8 CIM ERA Publication: Emigration and Return, Geneva 2004 (www.cimera.org).
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piero za rządów Putina nadano polityce migracyjnej określony charakter. Nowe 
przepisy, które weszły w życie od lipca 2002 roku, wprowadzały dla wszystkich 
imigrantów karty migracyjne oraz zasadę, że aby uzyskać zgodę na osiedle
nie się, trzeba było przebywać na terytorium Federacji przynajmniej przez rok 
na podstawie zgody na osiedlenie na czas określony. Z kolei pobyt czasowy 
określony jest w wizie pobytowej, a w ramach ruchu bezwizowego dozwolony 
do 90 dni. Byli obywatele ZSRR mogą otrzymać obywatelstwo Federacji po 
pięciu latach nieprzerwanego pobytu na terenie Rosji od momentu otrzymania 
zgody na osiedlenie się. Obowiązkowa jest jednak płynna znajomość języka 
rosyjskiego i legalne zatrudnienie. Od tych przepisów przewiduje się wyjątki 
skrócenia okresu oczekiwania. Obejmują one bezpaństwowców z byłych repu
blik sowieckich, osoby, które w przeszłości były obywatelami RFSRR i urodziły 
się na terytorium Rosji, oraz tych, którzy wstąpili w związki małżeńskie z oby
watelami Federacji Rosyjskiej. Poza tym przepisy migracyjne przewidują wyjąt
kowe zezwolenia na pobyt i przyspieszenie nadania obywatelstwa w przypadku 
osób, które odznaczyły się istotnymi osiągnięciami w nauce lub kulturze, bądź 
posiadają kwalifikacje korzystne dla Federacji Rosyjskiej oraz mogą wykazać 
się zasługami na jej rzecz.

Nowa polityka migracyjna Federacji Rosyjskiej, realizując w dalszym cią
gu „kolonialny model migracji”9, jest jednocześnie bardziej restrykcyjna, 
niż była w latach bezpośrednio po rozpadzie ZSRR. Zapowiada się już, że 
w przyszłości przepisy migracyjne zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. We
dług opinii specjalistów nie spełnia ona jednak swych założeń, tzn. liczba na
pływających imigrantów z regionu Kaukazu Południowego w dalszym ciągu 
się zwiększa10.

Migracje na Kaukazie Północnym

Północna część regionu Kaukazu należy w całości do Federacji Rosyjskiej. Pod 
względem administracyjnym od 2000 roku jest częścią tzw. Południowego Okrę
gu Federalnego, w skład którego wchodzi 13 federalnych jednostek administra
cyjnych, w tym — 8 republik autonomicznych (Adygeja, Dagestan, Inguszetia, 
Kabardyno-Bałkaria, Kałmucja, Karaczajo-Czerkiesja, Osetia Północna-Ala- 
nia i Czeczenia), dwa kraje (Krasnojarski i Stawropolski) i trzy obwody (astra
chański, wołgogradzki i rostowski).

9 Kolonialny model migracji — model stosowany przez takie kraje, jak Wielka Brytania i Francja, 
faworyzujące imigrantów z byłych kolonii kosztem przybyszów z innych krajów (A. Giddens, 
Socjologia, Warszawa 2004, s. 282).
10 G. Witkowska, Migracja narodow. . . , op. cit., s. 38.
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Pod względem językowym i kulturowym jest to nadal jeden z najbardziej zróż
nicowanych obszarów na swiecie. Generalnie ludnos'ć tego obszaru pod wzglę
dem etnicznym można podzielić na niesłowiańską, relatywnie rdzenną sprzed 
okresu kolonizacji rosyjskiej i rosyjskojęzyczną, słowiańską, która zasiedliła ten 
obszar w wyniku ekspansji kolonialnej carskiej Rosji i Związku Sowieckiego. 
Współczes'nie, po upadku ZSRR, procesy migracyjne i demograficzne tu zacho
dzące wydają się jak gdyby zmierzać do odwrócenia następstw wielowiekowej 
kolonizacji. Obserwuje się bowiem wyraźny odpływ ludnos'ci słowiańskiej i na
pływ dawnej ludnos'ci rdzennej, a w każdym razie nierosyjskiej, z innych rejonów 
Federacji i Kaukazu Południowego. Utworzenie Południowego Okręgu Fede
ralnego i włączenie do niego już niekaukaskich rosyjskojęzycznych obwodów na 
północy miało na celu przede wszystkim zrównoważenie stałego odpływu Ro
sjan z Kaukazu Północnego.

W rzeczywistości sytuacja migracyjna jest tu jeszcze bardziej skomplikowana. 
LudnosC pochodzenia słowiańskiego na Kaukazie Północnym można bowiem 
podzielić na dwie grupy: Kozaków kubańskich11, pierwszych zdobywców tych 
ziem dla imperium (zasiedlili je w końcu XVIII stulecia), i pozostałą ludnosC 
rosyjskojęzyczną (przeważnie etnicznych Rosjan), która osiedliła się tu później, 
w większos'ci w czasach ZSRR. Tylko Kozacy wykazują daleko idące utożsa
mienie się z regionem, który jest dla nich ich jedyną ojczyzną, podobnie jak dla 
Afrykanerów jest nią RPA. Nie zamierzają więc emigrować, za to domagają się 
statusu mniejszosci narodowej i przyznania im należnych praw, które odebrano 
im okresie sowieckim. Wysuwają też postulat przywrócenia historycznych granic 
sunżańskiego okręgu kozackiego, który został zlikwidowany przez komunistów 
w 1928 roku. Tym samym pojawia się zarzewie kolejnego konfliktu, gdyż obec
nie ten teren jest przedmiotem sporu między Czeczenią a Inguszetią. Pozostała 
natomiast ludnosC rosyjskojęzyczna to typowi rezydenci kolonialni, niezakorze- 
nieni w regionie, nieczujący z nim emocjonalnych związków. Nic więc dziwnego, 
że w wyniku kryzysu imperium, następstw wojny w Czeczenii i przyczyn społecz
no-ekonomicznych (bezrobocie, konflikty z ludnos'cią nierosyjską, rozprzestrze
nianie się tzw. „wahhabizmu”) masowo opuszczają Kaukaz Północny. Przed 40 
laty Rosjanie w republikach północnokaukaskich stanowili ok. 40% tamtejszej 11

11 Kozacy — rosyjskojęzyczna grupa społeczna o charakterze wieloetnicznym z dominującym 
substratem ukraińsko-rosyjskim, zamieszkująca pierwotnie stepy na pograniczu ziem tatarskich 
oraz Rosji i Rzeczypospolitej. Z  czasem weszli w skład państwa rosyjskiego, w którym mieli 
status swoistego stanu wolnego, czy raczej kasty wojskowej obdarzonej pewnymi przywilejami. 
Wchodzili w skład wojsk Imperium Rosyjskiego i byli wykorzystywani do jego budowy i obrony. 
Formacje kozackie rozwiązano w ZSRR dopiero po II wojnie Światowej. Po rozwiązaniu Związku 
Sowieckiego, dzięki staraniom Aleksandra Lebiedzia, przystąpiono do ich odbudowy. Uważani są 
powszechnie za strażników tradycji ruskich. Dzielą się na wiele grup. Jedną z nich są Kozacy ku
bańscy zamieszkujący rejon Kubania, w skład którego wchodzi Kraj Krasnojarski, Adygeja, część 
obwodu rostowskiego, Kraju Stawropolskiego oraz Karaczajo-Czerkiesji.
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ludności, obecnie liczba ta spadła do 19%. Według ocen ekspertów w rezulta
cie migracji i spadku liczby urodzeń liczba ludności rosyjskiej zmniejszyła się 
w tym regionie o 800 tys.12 Szczególna sytuacja panuje oczywiście w Czeczenii, 
skąd w latach 1989-2000 wyemigrowała prawie cała ludność rosyjskojęzyczna 
(Rosjanie, Ukraińcy i inni). Czeczenia jest też jedyną z tutejszych republik, z któ
rej emigruje także ludność rdzenna (sami Czeczeni). Początkowo szukała ona 
schronienia przede wszystkim w sąsiedniej Inguszetii, uciekała także do Gruzji 
i do innych rejonów Federacji Rosyjskiej. W dużym stopniu kieruje się ona także 
na terytoria obwodów astrachańskiego, wołgogradzkiego i rostowskiego, gdzie 
znajduje nieco lepsze warunki bytu i możliwości podjęcia pracy niż w Inguszetii.

Jednocześnie (z wyjątkiem wspomnianej Czeczenii) odnotowuje się napływ 
nierosyjskich imigrantów na teren całego Południowego Okręgu Federalnego. Są 
to przede wszystkim uchodźcy wojenni i inni przymusowi przesiedleńcy należący 
do różnych grup etnicznych. Pierwsi przybyli tu Turcy meschetyńscy i Kurdowie 
(w konsekwencji konfliktu w Uzbekistanie i Kirgizji), Ormianie i Azerowie (kon
flikt karabaski), uchodźcy z Osetii Południowej (konflikt osetyjsko-gruziński). 
Poza tym od dłuższego już czasu trwa proces migracji powrotnych przedstawi
cieli etnosów dawniej represjonowanych i wysiedlonych. Należą do nich Czecze
ni, Ingusze, Karaczaje, Bałkarzy i Kałmucy. Przy czym wielu z nich osiedla się 
nie tyle w rodzinnych republikach, ile raczej w sąsiednich, które mają bardziej 
ustabilizowaną sytuację polityczną i gospodarczą. Tak na przykład w okręgu 
rostowskim osiedlili się Kurdowie, Turcy meschetyńscy, Czeczeńcy i Dargińcy. 
W Kraju Krasnodarskim — Ormianie, Kurdowie i Turcy meschetyńscy, w Kra
ju Stawropolskim — Dargińcy, Nogajowie i Turkmeni, w Adygei — Kurdowie, 
w Karaczajo-Czerkiesji — Czeczeni, miasto Kisłowodsk zdominowali Karaczaje, 
w Stawropolu i Krasnodarze powstały duże wspólnoty ormiańskie itd. Do najbar
dziej atrakcyjnych obszarów dla imigrantów zarówno z Kaukazu Północnego, jak 
i Południowego okazał się Kraj Stawropolski i obwód rostowski. Szacuje się, że 
na Kaukazie Północnym w latach 1989-2001 osiedliło się ponad 2 mln imigran
tów, w tym 1,4 mln z innych rejonów Federacji Rosyjskiej13.

Migracje te oczywiście przysporzyły miejscowym władzom wiele problemów. 
Napływ migrantów przyczynił się do wzrostu cen nieruchomości, zaostrzenia 
konkurencji na rynku pracy, obniżenia poziomu życia ludności i wielu innych 
problemów, zwłaszcza w dziedzinie szkolnictwa i ochrony zdrowia. Przede 
wszystkim jednak masowy napływ przesiedleńców spowodował wzrost napięcia 
w relacjach między poszczególnymi grupami etnicznymi, grożąc nowymi otwar
tymi konfliktami. Szczególnie konfliktogenni okazali się imigranci muzułmań

12 L. Choperska, Migracionnyje procesy i politiczeskaja sytuacja na Siewiernom Kawkaze, 
w: A. Iskandarian (red.), Migracji na Kawkaze..., op. cit., s. 55-68.
13 Ibidem, s. 56.
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scy z Czeczenii i Dagestanu. Brak pracy jest często przyczyną tego, że niektó
rzy z nich dopuszczają się grabieży na ludności miejscowej. Do tego w wielu 
miejscach chcą budować nowe meczety i otwierać domy modlitwy. Powszech
nie kojarzeni z wyznawcami „wahhabizmu”, terroryzmem, handlarzami bronią 
i narkotykami spotykają się w wielu miejscach z otwartą wrogością, szczególnie 
Kozaków i grup takich, jak rosyjscy skinheadzi.

Skargi społeczności kozackiej na osiedlanie się na ich obszarach muzułma
nów doprowadziły w końcu do tego, że po 2000 roku przyjęto nowe zasady 
zaostrzonej rejestracji, znacznie bardziej restrykcyjnej wobec imigrantów niż 
prawo federalne. Szczególnie na terenie obwodu rostowskiego, w Kraju Staw- 
ropolskim i Krasnodarskim ograniczono limity zezwoleń na pobyt i osiedlenie 
obywateli innych państw, bezpaństwowców i uchodźców. Pojawiły się też wnio
ski dotyczące przymusowego wysiedlenia ludności czeczeńskiej z tych obsza
rów, a tematyka migracyjna stała się, jak w Europie Zachodniej, stałym ele
mentem programów wyborczych wszystkich partii w regionie. Należy jednak 
dodać, że nierosyjscy imigranci w regionie nie pozostają bierni. W ostatnich 
latach powstały ruchy poszkodowanych w czeczeńskim konflikcie domagające 
się rekompensat, stowarzyszenia, jak np. Turków meschetyńskich, które pro
wadzą dialog z władzami, zajmują się pozyskiwaniem środków finansowych na 
wsparcie swoich członków, pomagają znaleźć pracę i udzielają im konsultacji 
prawnych. W rezultacie panuje swego rodzaju równowaga między działaniami 
antyimigracyjnymi ze strony władz i organizacji kozackich a organizacjami imi
grantów.

Władze Federacji Rosyjskiej, poza dość nieskutecznym zaostrzaniem lo
kalnej polityki migracyjnej, nie znalazły dotąd sposobu na rozwiązanie nie
bezpiecznego, ich zdaniem, problemu napływu nierosyjskich imigrantów na 
teren Południowego Okręgu Federalnego i zachodzącego stopniowego proce
su derusyfikacji Kaukazu Północnego. Rosyjscy eksperci migracyjni wskazują, 
że poza negatywnymi skutkami dla „narodowych interesów Rosji”, jakie może 
mieć zmniejszanie się liczebności Rosjan na Kaukazie, obecność tam Rosjan 
jest także potrzebna w celu zapobieżenia konfliktom etnicznym. Twierdzą, 
że uregulowanie sytuacji konfliktowych na Kaukazie i walka z negatywnymi 
stereotypami etnicznymi jest niemożliwa bez ludności rosyjskiej14. W pewnym 
sensie mają rację, gdyż faktycznie odejście Rosjan prowadzi do zaostrzenia 
relacji między poszczególnymi grupami etnicznymi, podobnie jak odejście ko
lonizatorów europejskich z Afryki spowodowało fale niekończących się kon
fliktów i wojen domowych w niepodległych państwach afrykańskich. Czy jed
nak oznacza to, że powrót kolonizatorów byłby jakimkolwiek remedium na tę 
sytuację?

14 Ibidem, s. 68.
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Migracje w Armenii

Ormianie są narodem wyjątkowo naznaczonym przez migracje co najmniej od 
okresu średniowiecza. Poza współczesnymi granicami Armenii mieszka być 
może dwukrotnie więcej Ormian i osób pochodzenia ormiańskiego niż w niej sa
mej. Z czasów historycznie bliższych można wymienić migrację Ormian w XIX 
wieku z terenów Imperium Osmańskiego i Persji na kaukaskie terytoria podbi
te przez Rosję15. Szczególnie jednak deterytorializacja we wschodniej Anatolii 
(zachodniej Armenii) po deportacji i masowych mordach dokonanych przez 
władze młodotureckie w 1915 roku przyczyniła się do utworzenia tzw. wielkiej 
diaspory Ormian, najpierw w Syrii i Libanie, potem we Francji, USA oraz wielu 
innych krajach16. W najnowszej historii można natomiast wyróżnić trzy kluczowe 
czynniki, które wywołały falę emigracji ze współczesnej Armenii trwającą w za
sadzie do dzisiaj.

Pierwszy to potężne trzęsienie ziemi z 1989 roku i przeprowadzona wów
czas akcja ewakuacyjna z miast Spitak, Giumri, Wanadzor i Stepanawan, skąd 
mieszkańców przesiedlono do schronisk na terenie Erewania i ok. 130 tys. osób 
na tereny sąsiednich republik sowieckich. W 1990 roku część z nich powróciła, 
natomiast około 70 tys. wyjechało za granicę, dając początek najnowszej diaspo
rze i strumieniom migracyjnym skierowanym do Rosji, Ukrainy, Polski i innych 
krajów europejskich17.

Drugi to wojna z Azerbejdżanem (1990-1993) w wyniku której 170 tys. Aze- 
rów i innych muzułmanów (głównie Kurdów), ale także Żydów, Rosjan i Gre
ków, zamieszkujących dotąd Armenię, zostało zmuszonych do jej opuszczenia. 
W jej wyniku Armenia stała się najbardziej monoetnicznym państwem w całym 
regionie Kaukazu.

Trzeci zaś to rozpad ZSRR i zniesienie żelaznej kurtyny, które z jednej strony 
wywołało załamanie się gospodarki w Armenii, z drugiej zaś umożliwiło emigra
cję zarobkową setek tysięcy ludzi. Osiedlili się oni przeważnie na terenie Rosji 
(w Moskwie i Kaukazie Północnym), ok. 15% wyjechało do krajów europejskich 
(w tym Polski), Stanów Zjednoczonych i Australii. Począwszy od 1991 do 1995 
roku, emigracja miała charakter masowy i sięgnęła w tym czasie prawdopodob

15 W latach 1826-1830 oraz 1877-1879 na podbitych przez Rosję terytoriach dzisiejszej Gruzji 
oraz Albanii Kaukaskiej (dzisiejszego Azerbejdżanu) osiedlali się Ormianie z Persji i Imperium 
Osmańskiego, dając początek osadnictwu ormiańskiemu w Dżawachetii, Tbilisi i Górskim 
Karabachu.
16 W Syrii, Libanie i innych krajach Bliskiego Wschodu diaspora ormiańska ma już charakter 
zanikający, nie przekraczając nigdzie 50 tys. osób. W Stanach Zjednoczonych szacuje się ją na 
ok. milion osób, a we Francji na ok. 350 tys. Zob.: L. Ritter, Ormiańskie Losy. Historia i przyszłość 
diaspory, Warszawa 2009.
17 G. Poghosian, Migracionnyje procesy w Armenii, w: Migracji..., op. cit., s. 113-122.
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nie liczby 800-900 tys. ludzi, potem doszło do jej stopniowego spadku. Niemniej 
w dalszym ciągu Armenia ma ujemny bilans migracyjny i odczuwa bolesne skut
ki postępującego drenażu mózgów, którego nie rekompensuje fakt, że środki 
wysyłane przez diasporę stanowią znaczną część dochodów społeczeństwa or
miańskiego. Większość tych emigrantów stanowili mężczyźni w wieku od 18 do 
55 lat utrzymujący członków rodziny pozostałych w ojczyźnie. Negatywną stro
ną tej sytuacji okazały się jednak konflikty rodzinne i rozpad wielu małżeństw. 
Doszło także do zmian w kulturze, gdyż rolę głowy rodziny w wielu domach 
przejęły kobiety18.

Mimo emigracji na dużą skalę w przypadku Armenii możemy mówić także
0 pewnej imigracji. Po raz pierwszy doszło do niej w latach 1946-1947. Wła
dzom sowieckim udało się wówczas ściągnąć pewną liczbę niezintegrowanych 
jeszcze wtedy uchodźców z pogromu z 1915 roku przebywających do tej pory 
w Libanie, Syrii, Palestynie, Egipcie, Bułgarii, Grecji, a nawet we Francji19. 
Współcześnie jest ona jednak przede wszystkim konsekwencją wspomnianej 
wojny z Azerbejdżanem, w wyniku której ok. 420 tys. uchodźców lub wewnętrz
nie przesiedlonych (w tym 350 tys. to uchodźcy z Azerbejdżanu) przyjechało 
do Armenii. Osiedlono ich w tymczasowych schroniskach, szkołach, przed
szkolach, szpitalach, budynkach administracyjnych, a także kontenerach lub 
po prostu opuszczonych budynkach. Z reguły schroniska te były w strasznym 
stanie technicznym, a urządzenia sanitarne często nie działały. Na szczęście 
liczba tych uchodźców stale się zmniejsza ze względu na wysoki wskaźnik ich 
emigracji do Rosji. Poza tym Armenia przy pomocy UNHCR prowadzi aktyw
ną politykę w zakresie ich integracji, choć nie było to wcale proste, gdyż często 
słabo mówili po ormiańsku, posługując się tylko rosyjskim, i mieli kwalifikacje 
zawodowe związane głównie z przemysłem naftowym, którego w Armenii brak. 
Ponadto w okresie zapaści gospodarczej przyjęcie tak dużej liczby uchodźców
1 osób wewnętrznie przesiedlonych sprawiło, że miejscowe społeczeństwo po
strzegało ich nie jako poszkodowanych rodaków, lecz jako konkurentów na 
rynku pracy i w walce o środki do przeżycia. Zalegalizowano jednak ich pobyt 
(choć czasami po upływie dopiero 10 lat) i rozpoczęto nadawanie obywatel
stwa. Od 1995 roku wprowadzono nawet uproszczone procedury w zakresie

18 Ł. Arutiunian, Socjalnaja adaptacja bieżencew w Armienii:popytka typologizacji, w: Migracji..., 
op. cit., s. 83-95.
19 Uchodźcy ci zmuszeni do życia w trudnych warunkach, jak wszyscy obywatele sowieccy, spotka
li się w dodatku z wrogością ludności miejscowej. Nie była to bowiem repatriacja w ścisłym tego 
słowa znaczeniu. Imigranci pochodzili z zachodniej Armenii znajdującej się na terytorium Turcji, 
różnili się dialektem i wzbudzali powszechną zazdrość obywateli sowieckich. Rozczarowani, 
chcieli ją opuścić. Pierwsi z nich mogli to jednak zrobić dopiero w latach 70. (G. Poghosian, 
Migracionnyje..., op. cit., s. 115).
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ich naturalizacji, dzięki czemu nadano już 65 tys. uchodźców z Azerbejdża
nu obywatelstwo Armenii. Ponadto władze Armenii przy pomocy organizacji 
międzynarodowych podjęły także pewien wysiłek inwestycji w mieszkania dla 
uchodźców20. W dalszym ciągu jednak ok. 35 tys. ludzi z powyższej liczby jest 
wciąż zakwaterowanych w tymczasowych schroniskach i znajduje się w bardzo 
złych warunkach materialnych.

Poza wymienioną grupą osób tylko sporadycznie osoby migrujące tranzy
tem przez Armenię ubiegają się o status uchodźcy. W latach 1999-2003 jedynie 
123 osoby, głównie z Afganistanu, Iraku i Sudanu, ubiegały się o ten status. De
cyzje pozytywne wydano tylko w 16 przypadkach. Poza tym z tzw. ochrony tym
czasowej na terytorium Armenii skorzystało 60 uchodźców wojennych z Iraku.

Imigrantów zarobkowych w Armenii jest zasadniczo mało. Niemniej szukają 
tam czasami pracy obywatele Iranu. Do Armenii przybywają też imigranci edu
kacyjni w celu kształcenia się, szczególnie z innych krajów Bliskiego Wschodu, 
oraz osoby pochodzenia ormiańskiego z różnych krajów diaspory. Nasila się 
także ostatnio imigracja powrotna członków diaspory z Gruzji, Rosji i innych 
krajów. Nadal jest to jednak zjawisko na stosunkowo niewielką skalę.

Armeńskie przepisy migracyjne pozwalają na przebywanie cudzoziemców 
w Armenii na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały oraz zezwolenia 
specjalnego (do jednego roku). Zezwolenia te wydaje się zazwyczaj w związ
ku z tym, że krewni ubiegającego się o nie są obywatelami Armenii lub zain
teresowany posiada w Armenii dostateczne środki do życia, lokal mieszkalny 
lub prowadzi tam działalność gospodarczą. Obywatelstwo w Armenii cudzo
ziemiec może otrzymać po trzech latach nieprzerwanego zamieszkania na jej 
terytorium oraz pod warunkiem znajomosci języka ormiańskiego i konstytucji 
ormiańskiej. Władze, mając zamiar przyciągnięcia do Armenii dawnych emi
grantów z diaspory, zniosły natomiast w 2005 roku zakaz posiadania podwój
nego obywatelstwa.

Sytuacja migracyjna w Azerbejdżanie

Azerbejdżan, choć nie ma takich tradycji emigracyjnych jak Armenia, także 
ze względu na wysoką emigrację zarobkową do Rosji należy do krajów z ujem
nym saldem migracji. Poza tym jest krajem migracji tranzytowych z krajów Azji 
i Afryki do Rosji, a następnie do Europy Zachodniej. Gości też ponad 200 tys. 
uchodźców z innych krajów regionu. Przede wszystkim jednak cały czas zmaga 
się z konsekwencjami konfliktu w Górskim Karabachu i nierozwiązaną kwestią

20 Project on Providing Housing to the most Vulnerable Refugees Forcibly Displaced from  Azerbaijan 
in 1988-1992, w: Report State Department for Migration and Refugees, Yerevan 2004, s. 2-16.
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ponad 500 tys. uciekinierów z tej enklawy, którzy mają status uchodźców we
wnętrznych.

Azerbejdżan, choć po rozpadzie ZSRR przeżywał, jak inne kraje regionu, 
stan zapaści gospodarczej, obecnie jest jednak, dzięki ropie naftowej, najbo
gatszym i najszybciej rozwijającym się państwem Kaukazu. Według danych Eu
ropejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w 2006 roku PKB wzrósł tam o ok. 
34%, co oznacza, iż azerbejdżańska gospodarka była najszybciej rozwijającą się 
gospodarką Świata. Jednak to bogactwo nie przekłada się na wzrost poziomu 
życia zwykłych obywateli. Bogacą się tylko osoby z kręgu władzy, z tzw. ugrupo
wania jerazów (od ros. jerewanskije azerbajdżancy), tzn. Azerów pochodzących 
z Armenii i wspierających rządzący klan Alijewów. Reszta społeczeństwa żyje 
w biedzie. Mimo że rozwijający się przemysł naftowy potrzebuje rąk do pracy, to 
problemem jest również bezrobocie, gdyż zachodnie firmy wolą zatrudniać włas
nych specjalistów lub tanią siłę roboczą z państw Azji Południowo-Wschodniej, 
szczególnie Filipińczyków. Paradoksalnie więc Azerbejdżan przyjmuje imigran
tów zarobkowych. Przy czym nie tylko wysoko wykwalifikowanych specjalistów, 
co byłoby jeszcze zrozumiałe, ale i tanią zagraniczną siłę roboczą, jednoczesnie 
będąc krajem na dużą skalę wysyłającym emigrantów.

Masowa emigracja zarobkowa Azerów, w tym mniejszosci etnicznych z tego 
kraju (Rosjan czy pozostałych Ormian), zwłaszcza młodych mężczyzn, szcze
gólnie do Rosji, jest dziś podstawą utrzymania dla dziesiątków tysięcy azerbej- 
dżańskich rodzin. Według statystyk z Azerbejdżanu wyemigrowało po uzyskaniu 
niepodległości przez ten kraj około 600-700 tys. osób, z czego do Federacji Ro
syjskiej ok. 550-650 tys., a reszta do innych krajów europejskich. Statystyki nie 
obejmują jednak nielegalnych migrantów, którzy stanowią większość emigracji 
zarobkowej do Rosji (niektóre szacunki mówią nawet o milionie Azerów pracu
jących w tym kraju). Jednakże w dużym stopniu jest to migracja niepełna, waha
dłowa, polegająca przede wszystkim na sprzedaży w Moskwie tańszych towarów 
przywiezionych z Azerbejdżanu. Azerską specjalnością stała się przede wszyst
kim sprzedaż na rosyjskim rynku wyhodowanych w Azerbejdżanie warzyw, owo
ców i kwiatów. W przypadku handlu tym ostatnim towarem w Moskwie zajęcie 
to opanowali w 80% właśnie Azerowie21. Podobnie jak w innych państwach post- 
sowieckich, emigracja rodzi wiele problemów społecznych, prowadząc, jak gdzie 
indziej, do licznych rozwodów i rozkładu rodzin.

Azerbejdżan jest również krajem przyjmującym imigrantów, w tym i uchodź
ców. Podpisał Konwencję genewską z 1951 roku i Protokół nowojorskii z 1967 
roku. Większość uchodźców to również Azerowie, którzy uciekli z Armenii.

21 A. Yunusov, Siedżan w postsowieckij pieriod: problemy i wozmożnyje puti razwitija, w: Siewiernyj 
Kawkaz — Zakawkaze: problemy stabilnosti i perspektywy razwitia, A. Iskandarian, O. Workunowa 
(red.), Moskwa 1997.
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Po pogromach Ormian w Baku i Sumgaicie w 1988 roku przed zemstą Ormian 
schroniło się w Azerbejdżanie ponad 200 tys. Azerów zamieszkujących do tej 
pory południową Armenię22. Poza etnicznymi Azerami byli wśród nich również 
Kurdowie, których uciekło z Armenii 18 tys. Ich sytuacja prawna w Azerbejdża
nie jest uregulowana, gdyż ustawa o obywatelstwie pozwala na automatyczne 
nabycie go przez uchodźców z Armenii. Ponadto Azerbejdżan zezwolił w 1992 
roku na osiedlenie się powracającym z wygnania z Uzbekistanu 51 tys. Turków 
meschetyńskich i kilku tysiącom Czeczenów23. Inni uchodźcy, pochodzący czę
sto z odległych krajów Azji i Afryki, przebywają w Azerbejdżanie bardzo krótko, 
traktując go wyłącznie jako kraj tranzytowy w drodze do Rosji i krajów zachod
nich. Niewielu z nich składa w Azerbejdżanie wnioski o status uchodźcy. Wybie
rają go natomiast na kraj tranzytowy, zwykle ze względu na łatwość otrzymania 
wizy, zwłaszcza że wszędzie obecna korupcja bardzo to ułatwia.

Największy wpływ na sytuację migracyjną w Azerbejdżanie wywarł jednak 
konflikt w Karabachu i rozpad ZSRR. Wydarzenia te doprowadziły do migracji, 
które do pewnego stopnia zmieniły strukturę etniczną tego kraju, gdyż w pierw
szym rzędzie objęły mniejszosci narodowe.

W latach 50. w Azerbejdżanie mieszkało ponad 500 tys. Rosjan i innych na
rodowości słowiańskich. Liczba ich zaczęła jednak spadać już w latach 70. XX 
wieku (w 1979 r. zarejestrowano ich 475,3 tys., a w 1989 roku tylko 392,3 tys.). 
Rozwiązanie ZSRR spowodowało, że tylko w latach 1989-1995 wyjechało 
z Azerbejdżanu ok. 160-170 tys. Rosjan, 15 tys. Ukraińców i 3 tys. Białorusinów, 
którzy wrócili do swych państw narodowych. Obecnie szacuje się, że pozostało 
w Azerbejdżanie około 140 tys. Rosjan i innych Słowian (stanowiących ok. 1,8% 
ludności kraju)24. Są to mieszkańcy głównie Baku, a także rozsianych po całym 
Azerbejdżanie wiosek rosyjskich staroobrzędowców (tzw. mołokanów), którzy 
osiedlali się na Zakaukaziu od XVIII wieku.

Do wybuchu wojny z Armenią zamieszkiwało w Azerbejdżanie także ponad 
390 tys. Ormian, z czego 180 tys. w Górskim Karabachu, pozostali zaś w innych 
rejonach Azerbejdżanu, szczególnie w Baku, Sumgaicie i Kirowabadzie. Wy
buch wojny zmusił niemal wszystkich azerskich Ormian do opuszczenia Azer
bejdżanu i wyjazdu przeważnie do Armenii, Rosji lub innych państw (oczywiście 
poza Ormianami karabaskimi, którzy wojnę wygrali). Obecnie w Azerbejdża
nie pozostało być może kilka tysięcy osób narodowości ormiańskiej, złączonych 
z Azerami poprzez małżeństwa i zmuszonych raczej do ukrywania swojego po
chodzenia.

22 M. Jaroszewicz, L. Szerepka, Wyzwania migracyjne w państwach wschodniego sąsiedztwa Unii 
Europejskiej, Warszawa 2007, s. 132.
23 A. Skakow, Etniczeskaja i migracjonnaja sytuacja w Azerbiejdżanie, w: Migracji..., op. cit., 
s. 111.
24 Ibidem, s. 97.
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Konflikt z Armenią jednocześnie zmusił Azerbejdżan do przyjęcia uchodźców 
azerskich z Armenii i uchodźców wewnętrznych z Górskiego Karabachu. W la
tach 1992-1994 w wyniku opanowania przez ormiańskich separatystów terenów 
Górskiego Karabachu nastąpiła fala migracji ludności azerskiej, a także innych 
muzułmanów nietolerowanych przez Ormian (głównie Kurdów z rejonu laczyń- 
skiego i kelbadżarskiego). W rezultacie w obozach dla tzw. osób wewnętrznie 
przesiedlonych w Azerbejdżanie znalazło się ok. 650 tys. Azerów i 12 tys. Kur
dów. Od tego czasu Azerbejdżan przy 7,5-milionowej populacji ma największą 
przypadającą na głowę jednego obywatela liczbę uchodźców wewnętrznych (8% 
ogółu ludności)25. Od maja 1994 roku, kiedy ogłoszono rozejm, tylko 60 tys. z tej 
liczby zdołało wrócić do swoich domów wzdłuż linii frontu. Niewielu też wy
emigrowało z nich za granicę. Według danych UNHCR w obozach ciągle prze
bywa 578 tys. uchodźców wewnętrznych, a ich sytuacja jest ciężka. Mieszkają 
w większości namiotach, wagonach kolejowych i prowizorycznie zbudowanych 
schronieniach. Dostęp do czystej wody, energii czy urządzeń sanitarnych jest 
ograniczony i niewystarczający.

Rząd Azerbejdżanu w dalszym ciągu nie może (lub zdaniem ormiańskich 
krytyków — nie chce) zapewnić im odpowiedniej ochrony ich praw i wolności 
oraz umożliwić wyjście ze skrajnej biedy. Mimo stworzenia Państwowego Ko
mitetu ds. Uchodźców i Osób Wewnętrznie Przesiedlonych działania rządu na 
rzecz poprawy uchodźców są w dalszym ciągu nieefektywne.

Sytuacja uchodźców azerskich z Górskiego Karabachu budzi zainteresowa
nie wielu zagranicznych organizacji humanitarnych, które rokrocznie udzielają 
im pomocy wartości ok. 40 mln dolarów26. Początkowo była to pomoc przede 
wszystkim humanitarna, zaopatrywanie uchodźców w wodę pitną, jedzenie, sa
nitariaty i schronienia. Obecnie, w sytuacji braku jakichkolwiek działań rządu, 
organizacje te nastawiły się na długofalową pomoc wspomagającą rozwój go
spodarczy terenów, na których przebywają uchodźcy. Celem jest, poprzez np. 
wspomaganie rolnictwa i hodowli, budowę infrastruktury socjalnej i tworzenie 
nowych możliwości zarobku, podniesienie jakości życia uchodźców. Po 2000 
roku wspomniane organizacje zaczęły wprowadzać w życie także programy zdro
wotne, edukacyjne i kredytowe w celu wspomagania małych form działalności 
gospodarczej wśród uchodźców. Ogółem 600 tys. obywateli Azerbejdżanu stało 
się beneficjentami bezpośredniej pomocy społeczności międzynarodowej27.

25 M. Krengerlinsky, A id  Strategies Target Sustainable Development in Azerbaijan, < www.rferl.org/ 
featuresarticle> (02.2008).
26 W Azerbejdżanie poza UNHCR zarejestrowano jeszcze 57 zagranicznych organizacji pomocowych, 
m.in. IOM, Oxfam, Save the Children, Federation, International Medical Corps, i wiele innych.
27 J. C. Brown, Postconflict reconstruction in Azerbaijan: a user’s perspective on social assessment 
and stakeholder consultation, w: M. M. Cernea, Ch. McDowell (eds.), Risks and Reconstruction. 
Experiences o f Resettlers and Refugees, Washington 2000, s. 364-292.
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Obecnie, choć warunki w obozach dla uchodźców z Górskiego Karabachu 
są lepsze niż w latach 1988-1992, jednak nie polepszyły się o tyle, o ile można 
było przypuszczać. Sytuacja uchodźców nadal jest niejasna i lokują się oni na 
granicy wykluczenia społecznego. Jest to o tyle uderzające, że ich brak integra
cji z resztą społeczeństwa nie jest spowodowany, jak w przypadku uchodźców 
konwencyjnych (tzn. według definicji Konwencji genewskiej, czyli spoza granic 
danego państwa) problemem wykorzenienia z własnej kultury. Uchodźcy z Ka
rabachu w Azerbejdżanie nie są cudzoziemcami, cały czas przebywają na terenie 
swojego kraju. Poza tym są dość dobrze wykształceni. Mimo to według danych 
Departamentu Stanu USA ponad 70 tys. spośród nich żyje poniżej poziomu so
cjalnego28. Bardzo trudno im znaleźć jakąkolwiek pracę, a zarobki, które otrzy
mują, są zwykle niższe niż u „normalnych” obywateli. Rząd stara się utrwalić tę 
sytuację. Od 1993 roku powstrzymuje osiedlanie się ich w większych miastach. 
Posterunki drogowe mają za zadanie zatrzymać ich w obozach w pobliżu linii 
frontu. W Baku wydano zakaz osiedlania się bez stałego pozwolenia na pobyt. 
Policja jak w czasach ZSRR wymaga od każdego przyjezdnego rejestracji w od
powiednim komisariacie w ciągu siedmiu dni od daty przybycia.

Wydaje się, że w sprawie polityki wobec uchodźców wewnętrznych władze 
Azerbejdżanu przyjęły strategię krajów arabskich stosowaną wobec uchodźców 
palestyńskich, tj. celowego utrzymywania ich w obozach i relatywnej nędzy, aby 
nie dopuścić do ich integracji z arabskim otoczeniem i tym samym zaakcepto
wać poniekąd ich wypędzenie. Uchodźcy z Górskiego Karabachu są dla władz 
Azerbejdżanu narzędziem propagandy antyormiańskiej i nacjonalistycznej. 
Pretekstem wykorzystywanym w celu budowy martyrologii narodu azerskiego 
i propagandy „powrotu na ziemie utracone”. Są także dobrym argumentem 
w rozmowach na forum międzynarodowym na temat uregulowania konfliktu, 
z organizacjami pomocowymi na temat dalszej pomocy humanitarnej i pro
gramów rozwojowych. Rozwiązanie problemu przesiedleńców wewnętrznych 
w Azerbejdżanie wydaje się dziś w każdym razie niemożliwe bez trwałego roz
wiązania konfliktu o Górski Karabach.

Gruzja wobec problemów migracyjnych

Sytuacja migracyjna w Gruzji pod względem strukturalnym przypomina sytuację 
w Azerbejdżanie. Obok masowej emigracji zarobkowej do Rosji i innych krajów 
Gruzja, jak wiadomo, zmaga się przede wszystkim z problemami wewnętrznych 
przesiedleń przymusowych (IDPs), będących konsekwencją oderwania się od 
niej Abchazji i Osetii Południowej oraz wojny gruzińsko-rosyjskiej w sierpniu

28 M. Krengerlinsky, A id  Strategies Target..., op. cit, passim.
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2008 roku. Ponadto zobowiązała się do przyjęcia powracających z deportacji 
Turków meschetyńskich. Przyjmuje też uchodźców konwencyjnych, głównie 
Czeczenów oraz innych cudzoziemców, którzy złożyli u jej władz wnioski o sta
tus uchodźcy.

Największa co do skali jest emigracja z Gruzji do Rosji i innych krajów eu
ropejskich, mająca w większości charakter ekonomiczny (niektóre szacunki mó
wią nawet o 1,5 mln emigrantów). W skład tej migracji obok etnicznych Gru
zinów wchodzą liczne mniejszości z tego kraju — Rosjanie czy, ogólnie rzecz 
biorąc, Słowianie, ale także Ormianie, Grecy i inni, którzy po rozpadzie ZSRR 
postanowili, z powodów, o których była już wyżej mowa, powrócić do swych 
ojczyzn. Znajdują się wśród nich również liczne osoby poszukujące azylu. To ta 
emigracja jest przyczyną, że Gruzja ma ujemne saldo migracji i należy do kra
jów emigracyjnych. Niezależnie od ujemnych stron tej migracji, podobnie jak 
w przypadku innych krajów emigracyjnych, przyczynia się ona dzięki zagranicz
nym przekazom pieniężnym do zachowania prężności gruzińskiej gospodarki. 
W celu nawiązywania kontaktów z Gruzinami mieszkającymi poza granicami 
Gruzji, koordynacji wzajemnych relacji, a także zmotywowania tych Gruzinów, 
którzy osiągnęli sukces za granicą, do powrotu w lutym 2008 roku rząd gruziński 
utworzył tzw. Aparat Ministra Stanu ds. Diaspory, będący rodzajem samodziel
nego urzędu na szczeblu ministerstw. Jednostka ta ma pomagać w zachowaniu 
świadomości narodowej w gruzińskich diasporach poprzez organizację nauki 
języka, ochronę gruzińskiego dziedzictwa narodowego i popularyzację kultury 
gruzińskiej.

Najpoważniejszym problem migracyjnym w Gruzji są jednak tzw. uchodźcy 
wewnętrzni (IDPs). Są to osoby przymusowo przemieszczone na skutek kon
fliktu w Abchazji i w rejonie cchinwalskim w Osetii Południowej (w latach 
1992-1993). Ich liczba wynosi ponad 254 tys. Po wojnie rosyjsko-gruzińskiej 
z sierpnia 2008 roku dołączyło do nich 26 tys. uchodźców z Osetii Południo
wej. Mieszkają oni w kilkunastu ośrodkach dla uchodźców mieszczących się 
w byłych hotelach robotniczych i koszarach wojskowych. Uchodźcy cierpieli 
w nich dotąd ze względu na nadmierne zagęszczenie i ogólnie trudne warunki 
panujące w oddanych im do użytkowania budynkach. Formalnie podlegają oni 
opiece Ministerstwa ds. Uchodźstwa i Zakwaterowania. Do niedawna jednak 
polityka władz gruzińskich wobec uchodźców wewnętrznych niewiele się róż
niła od polityki rządu Azerbejdżanu. Znamienne jest także, że władze gru
zińskie po sierpniu 2008 roku nie nadały osobom przymusowo przesiedlonym 
w ciągu miesiąca (jak zobowiązuje ich do tego własne ustawodawstwo) statusu 
uchodźcy wewnętrznego, tylko dopiero w marcu 2009 roku. Było to powodem 
nieudzielenia im stosownej pomocy. Dopiero w 2009 roku na mocy rozpo
rządzenia podjęto wobec nich działania mające zapewnić im godne warunki 
mieszkaniowe do czasu (jak to określono), póki nie zostanie przywrócone im 
prawo do powrotu do swoich domów. Władze zobowiązały się do remontu
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Schronisko dla uchodźców gruzińskich z Abchazji w Zugdidi. Fot. M. Ząbek

budynków i mieszkań zajmowanych przez uchodźców, poprawy ochrony ich 
zdrowia i przekazywania świadczeń pomocowych, i zaczęły faktycznie wdrażać 
ten program w życie.

Inną grupą wewnętrznie przesiedlonych są w Gruzji także tzw. ekologiczni 
lub środowiskowi imigranci, którzy na skutek powodzi lub trzęsienia ziemi zo
stali pozbawieni swych domostw i zmuszeni do przeniesienia się w inne rejony 
kraju. Ogólna liczba osób w ten sposób poszkodowanych wynosi ponad 31 tys. 
Większości z nich została udzielona jednak niezbędna pomoc, a pozostali zostali 
włączeni do różnych pomocowych programów rządowych.

Drugim z kolei trudnym problemem migracyjnym Gruzji, ciągnącym się 
w nieskończoność od czasu odzyskania przez nią niepodległości, jest kwestia 
Turków meschetyńskich albo inaczej meschetyńskich muzułmanów. Mieszka
jący niegdyś w gruzińskiej Meschetii, którą uważają za swoją ojczyznę, zostali 
uznani przez Stalina w latach 40. XX wieku za „wrogów ZSRR” i wysiedleni 
do Uzbekistanu, Kazachstanu i Kirgistanu. Obecnie deportowani i ich potom
kowie, mając poparcie Rady Europy, starają się powrócić na swoje ziemie, na 
co do 1999 roku władze gruzińskie w zasadzie poza jednostkami nie pozwa
lały, obawiając się kolejnej grupy aspirującej do utworzenia autonomicznego 
obwodu w obrębie Gruzji, a także reakcji miejscowych meschetyńskich Ormian, 
którzy Turków uważają za swoich największych wrogów. Z konieczności powra
cający z deportacji Turcy meschetyńscy osiedlali się w sąsiednim Azerbejdżanie 
i na terenie Południowego Okręgu Federalnego Federacji Rosyjskiej. Dopiero
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w 1999 roku został zatwierdzony 12-letni plan repatriacji, a Gruzja wzięła na 
siebie zobowiązania przed Unią Europejską, że wyrazi zgodę na powrót do oj
czyzny wszystkich deportowanych. Ustawa o repatriacji została uchwalona jed
nak dopiero w czerwcu 2007 roku, a od 2008 władze wyraziły zgodę na przyjmo
wanie wniosków ubiegających się o powrót z deportacji.

Gruzja, podobnie jak inne państwa Kaukazu Południowego, jest również 
krajem przyjmującym uchodźców. Podpisała Konwencję genewską z 1951 roku 
oraz Protokół nowojorski z 1967 roku29. Największą grupę uchodźców w Gru
zji do niedawna stanowili Czeczeni, którzy zwłaszcza po drugiej wojnie rosyj- 
sko-czeczeńskiej zaczęli chronić się u swych pobratymców Kistów30 i ubiegać się 
o status uchodźcy.

W sumie do Gruzji z Czeczenii przybyło około 10 tys. uchodźców, którzy 
w większości osiedlili się we wsiach Sakobiano, Duisi, Ddżokolo, Birkiani i in
nych mniejszych leżących w Dolinie Pankisi, niektórzy w pobliskich miastach 
Akhmeta, Rustawi lub samym Tbilisi. W części można było ich zaliczyć do osób 
powracających z emigracji, gdyż w latach 70., a także w okresie rządów Du- 
dajewa, Kistowie często wyjeżdżali do szkół lub pracy w przemyśle naftowym 
do Groznego i powrócili stamtąd do Gruzji wraz z falą innych uchodźców. We 
wspomnianych miejscowościach zamieszkali u rodzin w prywatnych domach. 
Pozostali w zaadaptowanych na kwatery uchodźcze budynkach (przedszkolach, 
szkołach i internatach). Z uchodźcami przybyli także bojownicy, którzy po klę
sce w drugiej wojnie rosyjsko-czeczeńskiej mieli w Dolinie Pankisi swoją bazę 
wypadową i rekrutacyjną. Stało się to pretekstem do rosyjskich bombardowań31. 
Dopiero w 2003 roku przeprowadzenie przez rząd gruziński we współpracy 
z Amerykanami tzw. operacji antyterrorystycznej doprowadziło do opuszczenia 
doliny przez bojowników czeczeńskich.

29 W gruzińskiej ustawie o uchodźcach znajduje się następująca definicja uchodźcy: Za uchodźcę 
jest uznawana osoba przebywająca na terytorium Gruzji, nieposiadająca gruzińskiego obywatel
stwa, dla której Gruzja nie jest krajem pochodzenia oraz która została zmuszona do opuszczenia 
swojego stałego miejsca zamieszkania, ponieważ była prześladowana z powodu rasy, religii, przy
należności narodowej, członkostwa w jakiejkolwiek grupie społecznej lub względów politycznych 
i nie może lub nie chce korzystać z azylu tego państwa z powodu zagrożenia.
30 Kistowie — gruzińska nazwa Czeczenów, stosowana szczególnie wobec uchodźców z połowy 
XIX wieku, którzy schronili się przed rosyjską ekspansją na terytorium Gruzji w rozległej dolinie 
(po rosyjsku nazywanej „wąwozem”) rzeki Pankisi. Po czasowym odzyskaniu przez Gruzję niepod
ległości, w latach 1918-1921, wraz z obywatelstwem nadawano Kistom imiona i nazwiska gruziń
skie. Dzięki podwójnym nazwiskom uniknęli losu Czeczenów z północnego Kaukazu, deportowa
nych w 1944 roku do Kazachstanu. Ich liczbę w Gruzji szacuje się od 5 do 8 tys. Mimo znajomości 
gruzińskiego zachowują także język czeczeński (tzw. dialekt kistyński) oraz wyznanie muzułmań
skie, choć istnieje także chrześcijańska mniejszość należąca do Kościoła prawosławnego.
31 Rosjanie domagali się wspólnej operacji zbrojnej z Gruzinami, po odmowie lotnictwo rosyjskie 
dokonało niezapowiedzianych bombardowań w listopadzie 2001 i w końcu sierpnia 2002 roku.
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Sytuacja materialna uchodźców czeczeńskich w Dolinie Pankisi była jednak 
bardzo trudna. Większość osób pozostawała tam bez pracy (95%) i jedynym 
źródłem ich utrzymania była pomoc humanitarna UNHCR i uprawa przydo
mowych ogródków32. Niektórzy jeździli w poszukiwaniu pracy do Tbilisi, jednak 
kiepska znajomość gruzińskiego w znacznym stopniu utrudniała im jej znale
zienie. Edukacja i opieka zdrowotna stały również na bardzo niezadowalają
cym poziomie, chociaż młodzież czeczeńska miała możliwość skończenia szkoły 
w języku rosyjskim, a nawet podjęcia studiów w filii Uniwersytetu Tbiliskiego 
w Rustawi, na południu Gruzji. ONZ organizował im zakwaterowanie i stypen
dia socjalne. W dodatku dochodziło do sporów niektórych uchodźców z Cze
czenii, będących pod wpływem bardziej ortodoksyjnego islamu, z miejscowymi 
Kistami — którzy w pewnym stopniu ulegli kartwelizacji (np. piją wino, kobiety 
nie ukrywają włosów pod chustkami). Wspomniani uchodźcy czeczeńscy chcieli 
narzucić Kistom swoje zwyczaje. Dochodziło do wzajemnych oskarżeń z jednej 
strony o pogaństwo, z drugiej zaś o wahhabizm.

Z powyższych względów Czeczeni, jeśli tylko mogli, opuszczali Gruzję, wy
jeżdżając przeważnie do Turcji, a potem do innych krajów zachodnich. Niemniej 
ze względu na trudnoś'ci w otrzymywaniu wiz do 2004 roku pozostawało w Gru
zji jeszcze około 3,5 tys. uchodźców czeczeńskich, z czego większość mieszkała 
w Dolinie Pankisi. W samym Duisi w 2003 roku przebywało 2,5 tys. uchodźców. 
Dopiero wprowadzenie przez UNHCR programów przesiedleń do krajów trze
cich, w tym przede wszystkim do USA, spowodowało, że większość z nich opu
ściła Gruzję. Według danych z 2009 roku w Gruzji znajduje się jeszcze 486 osób 
narodowości czeczeńskiej, w tym tylko 96 osób zamieszkuje do tej pory Dolinę 
Pankisi. Są to jednak przeważnie osoby spokrewnione z miejscowymi Kistami.

Poza uchodźcami czeczeńskimi Gruzja nie należy do krajów wyróżniających 
się pod względem liczby uchodźców. W 2008 roku o status uchodźcy ubiegały się 
w tym kraju zaledwie 33 osoby, w 2009 — 38 osób, spośród których najliczniej
szą grupę (20 osób w 2008) stanowili obywatele rosyjscy. Pozostali to pojedynczy 
obywatele różnych odległych krajów Azji i Afryki (Irakijczycy, Turcy, Lankijczy- 
cy czy Nigeryjczycy) wykorzystujący terytorium Gruzji w celu tranzytu do krajów 
zachodnich i z różnych przyczyn ubiegający się w Gruzji o azyl, zazwyczaj jednak 
z myślą o dalszej migracji. W sumie status uchodźcy w Gruzji posiada ok. 1280 
osób. Największym problemem w przyjmowaniu uchodźców są duże trudności 
z ich zakwaterowaniem. Brak też do tej pory w Gruzji strzeżonego ośrodka dla 
nielegalnych imigrantów.

32 UNHCR zaopatrywała ich tylko w żywność: mąkę, cukier, herbatę, zimą w węgiel i drewno na 
opał. Czasami dostarczała także folii do zakrywania przeciekających dziur w zajmowanych do
mach.
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Zakończenie

Podsumowując, migracje w regionie Kaukazu, jak już wspomniano, w dalszym 
ciągu zmieniają powoli jego mapę etniczną. Kaukaz przed powstaniem ZSRR 
był obszarem niezwykle zróżnicowanym etnicznie. W okresie sowieckim poprzez 
wywózki całych grup ludności i politykę tworzenia tzw. republik wprowadzano 
tu nowy kolonialny porządek etniczny. Obecnie proces monoetnizacji Kaukazu 
postępuje. Po częsci poprzez spontaniczną emigrację zagrożonych mniejszosci, 
a po części celowo poprzez nacjonalistyczną politykę powstałych państw wymu
szających ich uchodźstwo. Armenia jest dziś państwem prawie całkowicie po
zbawionym mniejszosci etnicznych, a w innych krajach regionu ich liczba znacz
nie się zmniejszyła.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Iwona Kaliszewska

Rzecz o dagestańskich migrantach 
wracających w rodzinne strony

Dagestan — rosyjska terra incognita, republika położona na „marginesie” państwa 
rosyjskiego, „zapominana”, „odległa”. Słynąca z korupcji, nepotyzmu oraz zama
chów terrorystycznych. Przeciętny Rosjanin takie republiki, jak Dagestan, Czecze
nia i Inguszetia postrzega jedynie przez pryzmat problemów, terroru i korupcji. 
Nie bez powodu określane są czasami mianem rosyjskiej „wewnętrznej zagranicy” 
— bo jako takie funkcjonują w świadomości zwykłych ludzi: „Dagestan to zagra
nica, tak?” — spytała mnie w 2004 roku urzędniczka na poczcie w Rostowie nad 
Donem przed połączeniem rozmowy z Machaczkałą, stolicą republiki.

Przebywając w republice, tak różnej od wielu innych regionów Rosji, trudno 
oprzeć się wrażeniu pewnej „orientalizacji” — górskie, trudno dostępne auły, bez 
kanalizacji, gazu. Rządzące się „swoimi prawami” wsie, pozostające de facto poza 
kontrolą państwa, wprowadzające swój system zakazów, nakazów oraz opłat (np. za 
spożywanie alkoholu), nastoletnie dziewczyny w długich spódnicach i chustach.

Jeśli przyjrzymy się z bliska, zobaczymy je siedzące przed gigantycznym tele
wizorem plazmowym z najnowszym modelem Nokii w ręku, czatujące ze swoimi 
rówieśnikami na komórkowym ICQ. Internet przez komórkę zyskał sobie na 
Kaukazie niebywałą popularność. Na komórkowych czatach zawieranych jest 
wiele damsko-męskich znajomości — nierzadko między mieszkańcami opi
sanych powyżej aułów a Dagestańczykami lub Dagestankami mieszkającymi 
poza republiką. Ci ostatni regularnie odwiedzają swoich bliskich. Przyjeżdżają 
do swoich rodzinnych aułów na urlop, na festiwale czy „dni górskich aułów”. 
Opowiadają o swoim życiu w centralnej Rosji, na Syberii, przywożą nowe idee, 
wzorce, pomysły. Z perspektywy migranta patrzą na tych, którzy zostali. Bywa, 
że zakładają rodzinę w Dagestanie, niekoniecznie tu się osiedlając. Przepływ 
ludzi, technologii, idei — appadurajowskie etno- i technoobrazy1. Zmieniająca *

A. Appadurai, Nowoczesność bez granic, Kraków 1996, s. 52-53.
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się ludzka i technologiczna panorama tworząca świat, w którym mieszają się 
„miejscowi”, emigranci, uchodźcy, Świat, w który bezpowrotnie wkraczają nowe 
technologie, idee.

Patrząc na górskie auły pustoszejące na zimę, ożywające latem za sprawą 
przyjezdnych z Moskwy, Stawropola (a czasami Izraela, Szwecji czy Norwegii), 
można zastanawiać się, jak ci, którzy pozostali, postrzegają rodaków mieszka
jących (czasowo lub na stałe) poza Dagestanem? Co ich zdaniem złego, a co 
dobrego przywożą Dagestańczycy mieszkający w Moskwie czy innych częściach 
Rosji? Jak oni sami postrzegają społeczność, w której wyrośli, ale która podczas 
ich nieobecności nieustannie się zmienia. Jaki mają stosunek do tego, co okre
ślają mianem kultury, starych obyczajów? Niniejszy tekst nie będzie bezpośred
nią odpowiedzią na niniejsze pytania — a jedynie próbą przedstawienia refleksji 
moich rozmówców na powyższe tematy.

Nie jechałam do Dagestanu z perspektywą prowadzenia badań dotyczących 
migracji. Gdy jednak kolejny rozmówca w połowie rozmowy dodawał mimocho
dem: — „ja tu już nie mieszkam, na wakacje przyjechałem tylko” — postanowi
łam więcej uwagi poświęcić tej kwestii.

Artykuł ten to efekt rozmów prowadzonych przeze mnie wśród Laków z Ku- 
mucha i Machaczkały w latach 2004-2007.

Pokażę między innymi, w jaki sposób osoby, które pozostały w miejscu za
mieszkania, „sprawdzają” tych, którzy wyjechali, krytykując ich za „zrusyfikowa
nie”, zapominanie swoich korzeni, języka, oraz „zepsucie moralne”. Nie zmie
nia to faktu, że owi migranci są zwykle obiektem zazdrości i podziwu ze strony 
rodziny i sąsiadów. Migranci przywożą nie tylko pieniądze, telefony komórkowe 
i ubrania, lecz również nowe pomysły i wzorce zachowań, krytykowane i nego
wane, ale i przyjmowane przez krewnych i najbliższą rodzinę.

Migranci z kolei, niejako w odpowiedzi na krytykę, starają się podkreślić 
swoje przywiązanie do miejsca, do (różnie rozumianej) „tradycji”. W obliczu 
zmieniającej się sytuacji w Dagestanie oraz zmian, które zaszły w ich życiu pod 
wpływem doświadczeń migracyjnych, krytycznie patrzą nie tylko na otoczenie 
w miejscu migracji, ale i społeczność, w której wyrośli. To ona według nich od
chodzi od starych tradycji, „od ideału”.

Wieloetniczna republika

Dagestan to najbardziej wieloetniczna republika w Federacji Rosyjskiej. Za
mieszkuje ją czternaście głównych, tzw. tytularnych, etnosów: Awarowie, Dar- 
gijczycy, Kumycy, Lezgini, Rosjanie, Lakowie, Tabasaranie, Czeczeni, Azero- 
wie, Nogaje, Tatowie, Rutułowie, Agułowie i Cachurowie. Wiele z nich, jak np. 
Dargijczycy czy Awarowie, „zawiera” w sobie szereg mniejszych grup. Najwięk
szą grupą etniczną są jednak Awarowie, stanowiący niemal 30% ludności Dage
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stanu, w drugiej kolejności Dargijczycy — 15%, dalej Lezgini i Lakowie, wśród 
których prowadziłam badania.

Dagestan jest obok Inguszetii najbiedniejszą republiką Federacji Rosyjskiej, 
utrzymującą się głównie dzięki dotacjom z budżetu państwa. Czytelnikom rosyj
skich gazet Dagestan kojarzy się wyłącznie z zamachami bombowymi na funk
cjonariuszy organów siłowych, próbami „radzenia sobie” przez władze z „siedli
skami islamskich bojowników”, porwaniami dla okupu i konfliktami etnicznymi. 
Nie jest to faktycznie republika stabilna. Wbrew pozorom przyczyną nie są jed
nak konflikty etniczne, czy też chęć secesji, ale raczej powszechna korupcja, wal
ka o władzę oraz zyskujący popularność radykalny islam. Po rozpadzie ZSRR 
rozmaici lokalni liderzy próbowali nadać swoim rozgrywkom charakter etnicz
ny, czy raczej podjęli próbę upolitycznienia różnic, co jednak nie spotkało się 
z większą akceptacją i poparciem ze strony dagestańskiego społeczeństwa (wie- 
loetniczność była tu jedynym z czynników przeciwdziałających eskalacji konflik
tów). Przedstawiciele poszczególnych etnosów mają świadomość, że jakikolwiek 
otwarty konflikt, próbujący wykorzystywać różnice etniczne, byłby zgubny dla 
całego Dagestanu. W przeciwieństwie do sąsiadującej Czeczenii słabe są tu rów
nież tendencje separatystyczne, które per analogiam czasami przypisuje się Da
gestanowi. Dziś o wiele większy problem stanowi walka islamskiego podziemia 
ze strukturami siłowymi, których bezkarność (porwania młodych ludzi, tortury, 
zabójstwa) prowadzi do wzrostu popularności idei głoszonych przez ugrupowa
nia radykalne.

Migracje „do” i „z” Dagestanu

Postawione we wstępie pytania sugerują wyraźnie migrację, czy nawet emigra
cję z Dagestanu, a nie imigrację. Nie zawsze jednak tak było. Lata 90. to okres 
ruchów migracyjnych w obie strony. Do Dagestanu masowo wracają Dage- 
stańczycy z Azji Centralnej, szczególnie z guriewskiego regionu Kazachstanu, 
Turkmenistanu, Uzbekistanu, kwarelskiego rejonu Gruzji, i z Azerbejdżanu. 
Przyczyną była pogarszająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna po rozpadzie 
ZSRR i erupcja nacjonalizmów w nowo powstałych państwach. Wojna w Cze
czenii staje się przyczyną ucieczki do Dagestanu nie tylko Czeczenów (którzy 
liczniej wyjeżdżali do sąsiedniej Inguszetii), ale również Nogajów i Awarów, 
licznie zamieszkujących sąsiednią republikę. Migracja do Dagestanu przeważa, 
mimo masowych wyjazdów Żydów górskich, Tatów (do Izraela i Stanów Zjed
noczonych) oraz Rosjan, padających w pierwszej kolejności ofiarą kryminalnych 
ugrupowań, które odbierały im mieszkania, zastraszały. Dagestańscy Rosjanie 
byli nie tyle „znienawidzonymi okupantami”, ile po prostu najłatwiejszym ce
lem — nie posiadali bowiem krewnych, którzy „obroniliby” ich przed intruzami. 
Do republiki wracają też Dagestańczycy z centralnej Rosji, z Moskwy, Sankt
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Petersburga (w latach 90. liczba mieszkańców tych miast uległa zmniejszeniu)2 
oraz rosyjskiej Północy, Syberii (która w czasach ZSRR przyciągała wyższymi 
pensjami i dodatkami socjalnymi). Wysoki przyrost naturalny, bieda, niemoż
ność utrzymania rodziny z pasterstwa i rolnictwa (na niezbyt żyznych glebach) 
powoduje z kolei masową migrację z gór do miast, w których również nie ma 
pracy. Przykładowo w latach 1989-2004 ludność Machaczkały wzrosła prawie 
dwukrotnie (z 300 tys. w 1989 roku do 550 tys. w 2004). W miastach tworzą się 
dzielnice nędzy, rośnie przestępczość, handel narkotykami, przemyt3.

Zmiany w migracjach następują w latach 2002-2003, kiedy sytuacja w Rosji 
stopniowo zaczyna się poprawiać. W większych miastach rosyjskich zaczyna bra
kować rąk do pracy, które to braki stopniowo wypełniają imigranci z byłych re
publik związkowych, np. Ukrainy, oraz autonomicznych z Kaukazu Północnego. 
Wkrótce szybki wzrost gospodarczy zaczyna być odczuwalny w samym Dagestanie4.

2 W. F. Alijewa, Nasielenie Dagiestana. Na rubieże wiekow, Machaczkala 1999.
3 N. Agajewa, Dagestan’s capital bursts with migrants, < http://www.iwpr.net/index.pl7archive/cau/ 
cau_200406 _236_4_eng.txt >, s. 144.
4 Wedlug opinii moich rozmówców oraz oficjalnych danych statystycznych w latach 2004-2007 
(czy w trakcie prowadzenia badań) sytuacja w Dagestanie ulegla zdecydowanemu polepszeniu. 
Pojawiły się miejsca pracy oraz rozwinął się sektor prywatny.
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Niemniej migracja z Dagestanu, głównie do Moskwy, wcale nie maleje. Mimo 
tysięcy przybyszy z Zakaukazia i Azji Centralnej5, pasażerowie pociągów z Ma- 
chaczkały przybywający codzienne do rozwijającej się w zawrotnym tempie sto
licy Federacji bez trudu znajdują w niej zatrudnienie. Nie są rzadkością osoby 
stojące na peronie w Moskwie z kartkami „Przyjmę do pracy”. Dagestańscy 
imigranci narzekają wprawdzie na rosyjską ksenofobię, kontrole milicyjne oraz 
przede wszystkim na zbyt długi czas pracy, brak wolnych dni i czasu do odpo
czynku, ale nigdzie nie znajdują lepszych zarobków. Pracują głównie na baza
rach, w małych sklepach, na budowie i przy remontach. Taka praca ma opinię 
uciążliwej i w Dagestanie nie jest rozchwytywana. Ideałem nadal jest państwowa 
posada, którą zwykle, jak zgodnie przyznali wszyscy moi rozmówcy, trzeba kupie 
za odpowiednik półrocznej pensji. Nie ma również chętnych do prac remonto
wych — praca „na budowie” uważana jest za zajęcie o niskim prestiżu, które 
„nie przystoi” dagestańskiemu mężczyźnie. Jeśli nie ma wyboru, może się jej 
podjąć, ale lepiej w sąsiednim rejonie lub za granicami republiki. Tym samym 
znalezienie dobrej ekipy remontowej to w Dagestanie spory problem, szczegól
nie latem, gdy wracający z centralnej Rosji Dagestańczycy próbują odremonto
wać swoje rodowe posiadłości w górach.

Migracje mające miejsce po rozpadzie ZSRR spowodowały znaczne zmiany 
nie tylko w strukturze demograficznej. Zmienił się charakter wielu miejscowości 
i miast, co odczuła szczególnie inteligencja. Obrazowo podsumował to starszy 
mieszkaniec Machaczkały, mówiąc nie bez żalu:

Nie wyjeżdżając z miasta, wylądowałem w zupełnie innym mieście.

Podobne opinie wyrażali „rdzenni” mieszkańcy Kumucha, miejsca moich 
badań:

Prawdziwych Kumuchów to już jedna, dwie rodziny... Hołota (bezkulturie) z gór
przyszła...

Taki stan rzeczy oraz udział we władzach tylko określonych dżamaatów6, 
głównie awarskich i dargijskich, powoduje, że moi rozmówcy, rekrutujący się 
spośród Laków pozostających w opozycji do ekipy rządzącej, coraz częściej my
ślą o migracji7.

Anegdotyczny charakter miała rozmowa jednego z moich rozmówców ze spo
tkanym przypadkowo starym przyjacielem:

— We Francji byłeś? I wróciłeś?... Ja bym nie wrócił....

5 A. Iskandarian, Kawkaz-Rossija. Migracja legalna i nielegalna, Jerewan 2004.
6 Dżamaat — wspólnota terytorialna.
7 Udział we władzy teoretycznie nie ma związku z podziałami etnicznymi, gdyż przydział manda
tów jest proporcjonalny do liczby członków danej grupy etnicznej. W praktyce jednak przedstawi
ciele dwóch największych etnosów, Awarów i Darginów, sprawują rządy.
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— dodał ze zdziwieniem. Nie spotkałam wśród nich rodziny, w której ktoś 
bliski nie mieszkałby w centralnej Rosji lub za granicą. Migracja sezonowa, 
wahadłowa, na stałe, do Moskwy, za granicę, na rosyjską naftową Północ oraz 
z gór na niziny powoduje, że górskie wioski, miasteczka pustoszeją w okresie 
jesienno-zimowym. Odżywają natomiast latem: „Lakcy są wszędzie. Arbuza 
rozetniesz — Lakiec stamtąd wyjdzie”, słyszałam wielokrotnie, gdy rozpoczy
nałam temat migracji (to powiedzenie występuje również w innych kaukaskich 
odmianach, z których najpopularniejsza jest chyba ormiańska).

Na lato w rodzinne strony

W latach 90. popularność zyskała organizacja festiwali, „dni aułów”, na któ
rych spotykają się przede wszystkim mieszkańcy danej miejscowości — zarówno 
obecni, jak i ci, którzy wyjechali wiele lat temu. Mieszkanka Kumucha, zaan
gażowana w organizację „Dnia Szachua”, spytana o powód organizacji takich 
imprez, odpowiedziała po chwili namysłu:

Wiesz, Związek Radziecki się rozpadł — organizujemy je, żeby się już wszystko 
nie rozpadło...

Dla wielu osób fakt rozpadu ZSRR był przeżyciem traumatycznym, z któ
rym wiązało się nie tyle odzyskanie wolności, ile przede wszystkim utrata pracy 
(w górskich aułach działało wiele kołchozów dających zatrudnienie miejscowej 
ludności), konieczność poszukiwania jej w innych zawodach, poza wsią, poza 
republiką. Być może organizacja festiwali to próba nie tyle przeciwdziałania tym 
zmianom, ale chęć przywrócenia poczucia wspólnoty z osobami

Jedną z większych imprez tego typu jest Festiwal Kultury Lakijskiej, organi
zowany co dwa lata, w którym uczestniczą nie tylko zespoły folklorystyczne, lecz 
również gwiazdy muzyki popularnej z całego Dagestanu (niezależnie od naro
dowości). Językiem festiwalu jest rosyjski i lakijski — publiczność bowiem zjeż
dża się tutaj z całego Dagestanu. Nie brakuje również Laków z Rosji, a nawet 
zagranicy. Festiwal sponsoruje moskiewska fabryka mebli założona przez Laka 
pochodzącego z Chajchi, obecnie mieszkającego w Moskwie. Taka impreza to 
dla miejscowych również okazja do swatów i spotkań. Poznania przyszłej żony, 
męża, a nawet zorganizowania wesela. W 2007 roku jeden z organizatorów festi
walu postanowił wyprawić swej córce, mieszkającej również na stałe w Moskwie, 
„tradycyjne lakijskie wesele” odegrane przed publicznością według książkowych 
wytycznych (nie zabrakło również podpisania na scenie aktu zawarcia małżeń
stwa w obecności przedstawiciela ZAGS-u (Zapisi Aktow Grażdanskowo So- 
stajania), czyli odpowiednika naszego Urzędu Stanu Cywilnego. Organizator 
imprezy, ojciec panny młodej, spytany przeze mnie o cel takiego przedsięwzię
cia, powiedział, że nie podoba mu się cała ta „globalizacja”, chciałby, aby „było
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po staremu”. Podobnie jak wielu innych dagestańskich migrantów podkreśl ił 
w ten sposób swoje przywiązanie do tradycji i poparcie dla działań służących 
zachowaniu własnej kultury i języka.

Idee, zachowania, wzorce

Z analizy zebranych przeze mnie materiałów wynika, że pytania o migrację wy
woływały dwa rodzaje skojarzeń — albo czysto materialne: pieniądze, ubrania, 
telefony komórkowe, albo tożsamościowe, czyli refleksje dotyczące dagestańsko- 
ści, wsiąkania w rosyjską kulturę, przejmowania cudzych obyczajów. Oba rodzaje 
skojarzeń, jakie budziły migracje, można by umieścić w kategorii pewnego rodza
ju „przekazów społecznych”8, choć razem (bez mojej ingerencji w postaci pytań 
pomocniczych) występowały rzadko. Oczywiście trudno określić, co jest efektem 
wpływu powracających „ze świata”, a co np. mediów. Socjolożka migracji Levitt 
Peggy, porządkując rodzaje przekazów, podkreśla przy tym — istotną dla mnie 
— wagę ustnych bezpośrednich przekazów, szczególnie jeśli pochodzą od jedno
stek w danej społeczności szanowanych. Dość ogólne pojęcie „przekazów społecz
nych” wydaje się bardziej użyteczne przy szerszych badaniach — nie podejmuję 
się bowiem oceniać, jakie zmiany w zachowaniach, modach, ideach czy tożsamo
ści powodowane są przez przyjeżdżających, a jakie przez inne czynniki. Niemniej 
kategorię tę przywołuję po to, aby nadać spójność zebranym przeze mnie materia
łom, zwracając uwagę najpierw na czysto zewnętrzne aspekty — takie jak ubiór, 
wygląd, aby dalej przejść do rozważań dotyczących kwestii tożsamościowych.

„Kto nosi wytarte dżinsy, ten był w Moskwie”

— mówi mój rozmówca Magomed, tłumacząc mi, że bez problemu odróżnia 
tych, którzy mieszkają tu na stałe, od tych, którzy wyjechali:

U nas ubierają się bardziej poważnie niż tam. W koszule, spodnie, buty i taniej 
się też ubierają. A tam w butikach się ubierają w podarte dżinsy. U nas podarte 
dżinsy oznaczają, że ktoś nie ma za co kupie nowych, stare porwały się. Nie ma 
u nas butików, jeden, dwa są, przyzwyczaili się ubierać na bazarach.

Zdaniem mojej znajomej Aiszat różnica w ubiorze związana jest z pieniędz
mi przywożonymi przez migrantów, z którymi ci nieraz się obnoszą, pokazując 
swoją wyższość nad tymi, co pozostali:

8 Zdaniem Levitt Peggy idee, zachowania, tożsamości, zasoby społeczne i kulturowe, które pły
ną z kraju emigracji do kraju pochodzenia, są określane mianem przekazów społecznych. Por. 
L. Peggy, The Transnational Villagers, Berkeley and Los Angeles 2001, s. 54.
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Ich dzieci są nieraz wystrojone w drogie ubrania. Oczywiście opowiadają, że tam 
żyje się lepiej.

Wpływ przywożonych wzorców, idei jest silniejszy, jeśli, adaptując nowe za
chowania, jednostki sygnalizują innym, że są bogatsze i tym samym bardziej no
woczesne. Ta zależność może zachodzić i w tym przypadku, ale zdarza się także, 
że migranci są postrzegani wyłącznie w materialnych kategoriach:

Nic poza pieniędzmi nie przywożą... Jeżdżą, bo tu nie ma pracy [ta wypowiedź 
dotyczyła migracji wahadłowej dagestańskich kobiet na handel do Baku].

Korzenie Dagestańczyka (Laka)

Migranci wracają, nieraz z zagranicy do rodzinnych wsi przyjeżdżają na festi
wale, „dni aułów”. Przez miejscowych bywają nazywani „Moskwiczami”, „ro
syjskimi ludźmi”. Sami jednak migranci podkreślają, że ich korzenie są tutaj, 
w Dagestanie. Zapytani (w Dagestanie) skąd pochodzą, choćby od wielu lat 
mieszkali w Moskwie — zawsze wymienią rodzinną wieś i rejon. Podlegają oni 
ocenie tych, którzy pozostali. Rodacy niejako „sprawdzają” ich, czy są „dobry
mi Lakami, dobrymi Dagestańczykami”, czy też należy ich zaklasyfikować jako 
„zrusyfikowanych” („obrusiewszych”).

— Dawno Cię nie widzieliśmy. Już jesteś rosyjskim człowiekiem...

— mówi siedząca na progu starsza pani do Magomeda, który wyjechał do 
Moskwy na studia.

— Pobielałeś...

— dodaje inna.
Rusyfikacja pojmowana jest, jak napisała antropolożka Liisa Malkki, w ka

tegoriach „zanieczyszczenia” elementami rosyjskimi, „nie naszymi”. Dotyczy 
języka, przyjęcia rosyjskich obyczajów i norm. Dagestańskość natomiast defi
niowana jest jako przywiązanie do tradycji, ziemi przodków, szacunku dla star
szych i przestrzegania tradycyjnych obyczajów. Co znamienne, tak wyraziste 
„definicje” „tego co dagestańskie” otrzymywałam głównie w trakcie rozmów 
o migracji, co może świadczyć o tym, że właśnie w tym kontekście porusza 
się kwestie identyfikacji etnicznej. Tożsamość jawi się nam tutaj jako „czy
sty produkt z kulturowej, narodowej gleby, z której czerpie swoją esencję”9.

9 L. Malkki, National Geographic: The Rooting o f Peoples and the Territorialization o f National 
Identity among Scholars and Refugees, w: Akhil Gupta and James Ferguson (eds.), Culture, Power, 
Place: explorations in Critical Anthropology, 1997, s. 71.
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Widok na wioskę w rejonie achwachskim w Dagestanie. Fot. I. Kaliszewska

Rusyfikacja rozumiana jest jako kosmopolityzm, odstępstwo od owego „ide
ału tożsamości etnicznej”. Przed takim rozumieniem tożsamości przestrzega 
wspomniana wyżej Liisa Malkki. Autorka twierdzi, że tożsamość jest zawsze 
mobilna i procesualna, częściowo jest konstrukcją własną, częściowo kategorią 
nadaną przez innych, częściowo rodzajem statusu, zbiorem wspomnień, ety
kietą, bronią i tarczą. Badaczka pokazuje na przykładzie uchodźców miesz
kających w obozach i w mieście, że „choć jedni cieszyli się kategoryczną czy
stością, a drudzy kosmopolityczną nieczystością, to nie byłoby etnograficznie 
poprawne, aby przyglądać się im jako przybliżeniom lub odstępstwom od jakiś 
prawdziwych korzeni”10. Dagestańczycy, którzy pozostali „na ziemi przodków”, 
mówiąc o migrujących, wspominają stale o korzeniach, która to przenośnia, 
jak pokazuje Malkki, jest nadużywana i nie ma większego sensu w dzisiejszym 
świecie. Oczywiście, kategorie odrzucane przez badacza jak najbardziej mogą 
funkcjonować i funkcjonują w świecie i świadomości rozmówców, co znajduje 
odzwierciedlenie w materiale terenowym.

Migrantom zarzuca się więc przejęcie rosyjskiej kultury, języka, wychowywa
nie dzieci z dala od kultury przodków, zapominanie korzeni, utratę części swojej

10 Ibidem.
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dagestańskości, czy też, w przypadku moich rozmówców, lakijskości — słowem, 
odejście od „typu idealnego” Laka czy Dagestańczyka.

— Moskwa psuje ludzi....Moskwiczem się stałeś, sąsiadki nie poznajesz?

— mówi do wracającego z festiwalu mężczyzny dawna sąsiadka.
Szczególną wagę moi rozmówcy z aułów przywiązywali u migrantów do języka:
— A wy, co po rosyjsku ze sobą rozmawiacie, wyjechaliście i już swój zapomnieliście?

— mówi mieszkanka Chajchi, gospodyni domu do którego zaproszono nas 
na nocleg, pytając wcześniej, z czyjej rodziny jesteśmy.

— One są z Polski, a my, my jesteśmy Rosjanami..., to znaczy z Białorusi...

— „ciekawie” tłumaczy naszą nieznajomość lakijskiego Białorusinka (której 
mąż pochodzi z Chajchi).

— Lakijski już pewnie zapomniałeś [skoro wyjechałeś]

— zarzucają doskonale mówiącemu po lakijsku Magomedowi starsze ciotki 
z rodziny.

— Tu uważają, że ja już Rosjaninem jestem. Mają do mnie inny stosunek, choć 
nawet nie próbują popatrzeć, jaki jestem. Dla nich ma znaczenie tylko to, że wy
jechałem do Rosji. Mówią, że pobielałem, że stałem się rosyjskim człowiekiem.
Ci, którzy ze mną cały czas mają kontakt, wiedzą, że zostałem taki, jaki byłem, że 
jestem w porządku. Starsi ludzie, oni żartują, oni nie na serio mówią — „poje
chałeś do Moskwy, pewnie tam zostaniesz”, oni mają doświadczenie, znają stare 
obyczaje, a młodzi, oni na serio

— skarżył mi się Magomed. Od roku mieszka w Moskwie, gdzie dostał się na 
studia. Dodaje jednak po chwili: „Zazdroszczą — dlatego, że ja tam, a oni tu....”. 
Nie każdy może sobie pozwolić na wyjazd — czy to z powodów finansowych, 
strachu przed podjęciem decyzji, czy też z racji opieki nad rodzicami (zwykle 
najmłodszy syn powinien zostać lub wrócić do rodziców). Bogatsi o nowe do
świadczenia, nieraz lepiej ubrani przybysze są również obiektem zarówno za
zdrości, jak i naśladowania.

Magomed był dumny z faktu, że dostał się na studia bez tzw. „wsparcia 
finansowego”, co, jak zgodnie twierdzili wszyscy moi rozmówcy (również 
wykładowcy uniwersytetu), jest w Dagestanie raczej niemożliwe. Ojciec Ma- 
gomeda powiedział, że nie da mu ani kopiejki na łapówkę, może natomiast 
zapłacić za korepetycje. W efekcie Magomed zdecydował się zdawać do Mo
skwy, gdzie, w przeciwieństwie do Dagestanu, można dostać się na studia „za 
wiedzę, a nie za pieniądze”. Przykład Magomeda stał się i dla innych wzorem 
do naśladowania:

Już kolejna osoba uczy się u mojego korepetytora i będzie próbować swoich sił 
w Moskwie.
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Kultura, wzorce

Od poruszania tematu migracji rozmowa nierzadko przechodziła do dyskusji 
o kulturze, choć trudno powiedzieć, czy rozmówca wymieniane przez siebie 
„problemy współczesności” łączył jednoznacznie z migracją. Niekiedy było 
to widać wyraźnie, innym razem rozmowa schodziła w stronę narzekania na 
„upadek obyczajów”, o czym, co ciekawe, częściej można było usłyszeć od 
tych, co wyjechali. W rozmowach o migracji wyraźnie rysowała się, gdzie in
dziej bardzo mglista, opozycja między światem Rosjan a „naszym, dagestań- 
skim”. Większość rozmów dotyczyła migracji do innych miejsc w Federacji 
Rosyjskiej, choć zdarzały się wypowiedzi dotyczące wzorców przywożonych na 
przykład z Turcji:

W Turcji kobieta siedzi w domu, mężczyzna przynosi jej wszystko, dostarcza 
wszystko, co niezbędne. Nasze kobiety taki obraz przyciąga, ale od tego nic się 
nie zmienia, mężczyzna pozostaje, jakim był.

„Przesiąknięcie” rosyjską kulturą, ocenianą często w kategoriach „rozpusty”, 
rozwiązłości, pijaństwa, to kolejny z zarzutów, jaki mogą pod swoim adresem 
usłyszeć przyjezdni. Często się przed nimi bronią, podkreślając, że „ich to nie 
dotyczy”:

Dobrego nic nie przywożą. Ludzie teraz przywykli brać to co złe, a nie to co 
dobre. (...) Siedzi grupka ludzi, ja z nimi, piją palą, mi też proponują. Mówię, 
nie — nie chcę, odmawiam. Jeden mi powiedział, że wyjadę do Rosji, to od razu 
zacznę, a ja nie zacząłem.

W rozmowach bardzo silnie zaznaczała się wrażliwość dotycząca obyczajów 
związanych z kobietami. Mogło to być związane z silnym tu dyskursem na temat 
znaczenia islamu i antyzachodnią retoryką (ta ostatnia kwestia wymagałaby do
kładniejszego zbadania z uwzględnieniem wpływu rosyjskich mediów):

— [Ci, którzy wyjadą] już widzą tylko piękno kobiety. Myślę, że to dlatego w isla
mie jest przyjęte nosić taką odzież, żeby kobieta miała zakrytą twarz. (...) Idzie taka 
dziewczyna i mężczyzna po prostu nie patrzy, nie zwraca uwagi, bo nie widzi.

— Chciałbyś żeby Twoja żona tak się ubierała?

— pytam.
— Nie, bo dla niej to by było trudne.

Rosyjskiemu zepsuciu przeciwstawiany jest „stan idealny”, „czysta tradycja”, 
obyczaje, które można znaleźć jeszcze „gdzieś daleko”.

— W aułach, gdzie jest mało ludzi, tylko sami rodowici mieszkańcy, tam obyczaje 
stare — tam dziewczyna przechodzi, nie zadaje się z chłopakiem, po prostu obok
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przechodzi, jak dama. A w mieście, jeśli chłopak ma samochód, podjeżdża, zaga
duje i zaciąga dziewczynę do samochodu. Sam widziałem i czuję do tego wstręt, 
bo Dagestańczycy zapominają swoje obyczaje, zaczynają przechodzić na rosyjskie 
pojęcia. A w Rosji postawisz butelkę piwa, posiedzisz z butelką piwa i dziewczy
ną, i już jest twoja

— mówi 18-letni Magomed.
Wśród wypowiedzi dotyczących migracji zdecydowanie bardziej sprecyzo

wany, wyidealizowany obraz kultury dagestańskiej (w tym przypadku lakijskiej) 
mieli ci, którzy wyjechali. Zarówno tacy jak Magomed, od niedawna mieszka
jący w Moskwie, jak i ci, którzy spędzili tam wiele lat, np. organizator festi
walu i „tradycyjnego lakijskiego” wesela swojej córki. Oni również krytyczniej 
odnosili się do zmian zachodzących w Dagestanie w kwestii zwyczajów i trady
cji. Podkreślali wagę ożenków wewnątrzetnicznych lub przynajmniej pomiędzy 
Dagestańczykami, kategorycznie wykluczając małżeństwo (własne bądź dzieci) 
z Rosjanką lub Rosjaninem.

— Ale mimo tej całej globalizacji, i tak starają się [ci, którzy wyjechali] żenić ze swoimi...

— dodaje na zakończenie rozmowy o migracji i jej wpływie na tych, którzy 
pozostają, młoda psycholożka.

Choć nie znam danych liczbowych, taki obraz zdecydowanie funkcjonuje 
w sferze ustnych deklaracji rozmówców, choć zapewne nie tylko. W ciągu trzech 
lat, podczas których jeździłam do Dagestanu, kilku z moich rozmówców miesz
kających na stałe w Rosji przyjechało do Dagestanu na miesiąc, a nawet w skraj
nych przypadkach tylko tydzień, jedynie po to, by się ożenić z kandydatką zapro
ponowaną przez rodzinę. Niektórzy z nich zostali w Dagestanie na dłużej, inni 
jednak zaraz wyjechali, wracając do żony i dzieci raz na kilka miesięcy w roku.

Wnioski

Analizując wypowiedzi moich rozmówców, starałam się pokazać, że migracja 
zmienia ich postrzeganie „rodzinnych stron”. Inny jest również stosunek daw
nych przyjaciół, sąsiadów czy rodziny do sezonowych przybyszów. Przyjmowani 
z radością, choć czasami „sprawdzani” przez tych, którzy pozostali, sami mi
granci również nie pozostają bezkrytyczni wobec rodziny i przyjaciół, na których 
patrzą przez pryzmat swoich doświadczeń migracyjnych. Imigranci podkreślają 
swoją lakijskość, przynależność do wspólnoty etnicznej w odpowiedzi na zarzuty 
„rusyfikacji” i „zepsucia”.

Niniejszy tekst należy traktować jako wprowadzenie w „dagestańską tematy
kę migracyjną” i punkt wyjścia do dalszych pogłębionych rozważań. Wymaga to 
przeprowadzenia jeszcze większej liczby rozmów i obserwacji ukierunkowanych 
na podejmowane tutaj kwestie.
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Kształtowanie się gruzińskiej 
i azerskiej świadomości narodowej. 

Próba porównania

Kaukaska różnorodność przejawia się nie tylko w charakterystycznej dla tego re
gionu mozaice etnicznej i religijnej oraz zróżnicowaniu językowym, ale także w du
żych różnicach w tożsamości poszczególnych grup etnicznych. Wszyscy mieszkańcy 
Kaukazu mają bardzo silne poczucie wspólnoty, wszyscy czują się Kaukazczyka- 
mi. Od tysięcy lat, szczególnie jednak od czasu podboju rosyjskiego w XIX wieku, 
kaukaskie narody dzielą też podobne losy. Mimo to tożsamość poszczególnych 
narodów, sposób interpretowania historii, symbole narodowe różnią się znacząco, 
co wywołuje nierzadko ostre konflikty. Przykładem mogą być zamieszkujący od 
wieków te same ziemie, powiązani ze sobą więzami krwi Osetyjczycy i Ingusze, czy 
też Ormianie i Azerowie, których kultura, mentalność, sposób bycia wykazują dla 
postronnego obserwatora wiele podobieństw. Jedną z najważniejszych przyczyn 
różnic w tożsamości kaukaskich etnosów są odmienne procesy kształtowania się 
ich świadomości narodowej. Przykładem sąsiadujących ze sobą narodów, których 
świadomość rozwijała się odmiennie, są Gruzini i Azerowie.

„Gruzińskość” i „azerskość”

Na początek warto zadać sobie pytanie o to, co oznacza „bycie Gruzinem” 
i „bycie Azerem” dla przeciętnego członka tych grup etnicznych. Jakie elemen
ty tożsamości są najważniejsze dla świadomości narodowej jednych i drugich. 
Uświadomienie sobie występujących różnic, przy jednoczesnym zdawaniu so
bie sprawy ze znacznego uproszczenia problemu, pozwoli zastanowić się nad 
najważniejszymi elementami procesu kształtowania się gruzińskiej i azerskiej 
świadomości narodowej.

Wydaje się, iż jedną z głównych różnic w tożsamości reprezentantów obu et- 
nosów jest kwestia „wyjątkowości” własnego narodu oraz — z drugiej strony — 
poczucia wspólnoty z innymi kulturami. Każdy naród uważa się za wyjątkowy.
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U Gruzinów przekonanie o niepowtarzalności własnej kultury, własnego kraju 
i ojczystej historii jest jednak wyjątkowo silne. Gruzińską tożsamość narodo
wą, podobnie zresztą jak ormiańską, można wręcz nazwać „tożsamością wyjąt
kowości”. Przekłada się to na współczesne postrzeganie własnego kraju przez 
Gruzinów. Zarówno społeczeństwo, jak i władze żywią przekonanie, iż Gruzja 
ze względu na swoje położenie geopolityczne jest jednym z kluczowych państw 
świata, co sprawia, że znajduje się nieustannie w centrum uwagi mocarstw1. Co 
ciekawe, w gruzińskiej świadomości narodowej nieobecny jest mit niesienia 
przez Gruzję jakiejś misji w stosunku do innych narodów (na wzór Rosji „niosą
cej cywilizację” ludom kaukaskim i azjatyckim bądź „wyzwalającej Słowian spod 
jarzma tureckiego” lub Polski „zbawiającej” inne narody i „walczącej o wolność 
naszą i waszą”). Gruzini w swoich własnych oczach są na tyle niezwykli i wyjąt
kowi, że relacje z innymi narodami schodzą wobec tego na plan dalszy1 2.

Tożsamość azerska to z kolei „tożsamość wspólnotowości”. Dla Azerów 
niezwykle ważne jest poczucie przynależności do świata tureckiego — ludów 
wywodzących swoje pochodzenie od „wspólnego przodka”, mających podobną 
kulturę, mówiących pokrewnymi językami. Szczególnie ważne miejsce w azer- 
skiej tożsamości zajmują Turcy anatolijscy, często traktowani jako „starsi bra
cia” Azerów. W azerskiej tożsamości narodowej istotna jest także kwestia Azer
bejdżanu irańskiego i mieszkającej w północnym Iranie mniejszości azerskiej. 
Rozdzielenie etnosu azerskiego pomiędzy Rosję a Persję w pierwszej połowie 
XIX wieku po dziś dzień traktowane jest jako tragedia narodowa. Rzutuje to na 
kolejny ważny składnik tożsamości azerskiej, tzn. wrogość i poczucie wyższości 
wobec Iranu. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem znaczenia islamu w życiu 
społecznym w Azerbejdżanie, zauważalna staje się ponadto coraz szersza iden
tyfikacja Azerów ze światową ummą — wspólnotą wszystkich muzułmanów.

Jednym z elementów składających się na poczucie wspólnoty z innymi naro
dami tureckimi jest, jak już wspomniałem, bardzo podobny język (Turcy azer- 
scy i anatolijscy mogą porozumiewać się właściwie bez tłumacza). W przypadku 
Gruzinów język oraz specyficzny alfabet gruziński są elementami podkreślający
mi odrębność, „wyjątkowość” tego narodu. Co ciekawe, Gruzini, należący wraz 
z większością mieszkańców Kaukazu Północnego do rodziny językowej narodów 
kaukaskich, znacznie rzadziej od Czeczenów, Dagestańczyków, Czerkiesów i in

1 Przykładem podobnego myślenia było postępowanie władz gruzińskich podczas konflik
tu z Rosją w sierpniu 2008 roku Podejmując zbrojną próbę przywrócenia kontroli nad Osetią 
Południową, prezydent Micheil Saakaszwili był prawdopodobnie przekonany, iż świat zachodni, 
przede wszystkim USA, pospieszy Gruzji z pomocą w konfrontacji z Rosją. Bierne zachowanie 
Waszyngtonu i Brukseli było dla Tbilisi bolesną lekcją politycznego realizmu.
2 Wyjątkiem jest oczywiście stosunek do Rosji i Rosjan. Antyrosyjskość Gruzinów to jednak pro
dukt ostatnich lat. Czynnik rosyjski nie odgrywał istotnej roli w kształtowaniu się gruzińskiej świa
domości narodowej.
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nych podkreślają swoją „kaukaskość”, wyraźnie na pierwszym miejscu stawia
jąc „gruzińskość”. Z kolei Azerowie bardzo często podkreślają własną „kau
kaskość”, choć ich kultura ma znacznie więcej wspólnych elementów z kulturą 
Irańczyków, Turków, Ormian, czy członków społeczeństw Azji Centralnej niż 
z kulturą gruzińską i mieszkańców Kaukazu Północnego. Wydaje się, iż można 
to tłumaczyć skłonnością do poszukiwania przez Azerów tożsamości „wspólno
towej” oraz istniejącego wśród nich kompleksu wykluczenia z „rodziny kaukas
kiej” przez inne narody tego regionu, a przede wszystkim przez mieszkańców 
republik północnokaukaskich, którzy nie uważają Azerów za „pełnowartościo
wych” Kaukazczyków3.

Przy omawianiu różnic pomiędzy azerską i gruzińską tożsamością narodową 
na szczególną uwagę zasługuje kwestia stosunku obu narodów do religii. Więk
szość Gruzinów wyznaje prawosławie i należy do gruzińskiego Kościoła autoke
falicznego, wśród Azerów dominuje natomiast islam. Percepcja religii i jej miej
sca w tożsamości narodowej jest w przypadku tych dwóch narodów diametralnie 
odmienna. Wyznawanie prawosławia jest w świadomości mieszkańców Gruzji 
nieodłącznym elementem „bycia Gruzinem”. Chrześcijaństwo, opór przeciwko 
islamizacji, Kościół prawosławny, klasztory, gruzińscy święci, symbol krzyża — 
wszystko to nieodłącznie wiąże się z historią Gruzji i z gruzińską świadomością 
narodową4.

Azerska świadomość narodowa rodziła się natomiast niejako w opozycji 
do religii. Islam był i pozostaje bardzo ważnym elementem życia społeczne
go w Azerbejdżanie i istotną częścią tożsamości Azerów. Narodziny narodu 
azerskiego wiązały się jednak z koniecznością zatarcia podziałów szyicko-sun- 
nickich i znalezienia innych niż religijne elementów stanowiących o istnieniu 
Azerów jako narodu (chodzi tu przede wszystkim o język). Większość obywate
li Azerbejdżanu uważa się za muzułmanów, czego symbolicznym wyrazem jest 
kolor zielony obecny na fladze tego państwa. Aktywność religijna społeczeń
stwa jest jednak niska, a elity azerbejdżańskie są wyraźnie laickie i traktują is
lam jako ten element tożsamości, który niekoniecznie trzeba akcentować, gdyż 
w ich świadomości wiąże się on raczej z „zacofanym” Wschodem niż z „postę
pową” Europą.

3 Historycy, politolodzy i dziennikarze azerscy starają się na każdym kroku podkreślać albańskie 
dziedzictwo Azerbejdżanu. Poszukiwanie wszędzie śladów Albanii Kaukaskiej oraz rzekomej cią
głości historycznej między nią a współczesnym Azerbejdżanem jest nie tylko elementem tworzenia 
mitu narodowego, ale także ważnym czynnikiem w wojnie propagandowej z Armenią. Powołując 
się na swe związki etnogenetyczne z Albanią, Azerowie próbują udowodnić, że są narodem rów
nie „starożytnym” jak Ormianie i mają takie same jak oni prawo do „ziemi kaukaskiej”.
4 Wyjątkiem jest Adżaria — kraina historyczno-geograficzna i republika autonomiczna na połu
dniowym zachodzie Gruzji, przy granicy z Turcją. Adżarowie, wyznając islam, uważają się jednak 
za Gruzinów. Odrębność ich od reszty narodu gruzińskiego jest opisywana jako odrębność regio
nalna, nie zaś etniczna, a tym bardziej narodowa.
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Portret Gaidara Alijewa, ojca obecnego prezydenta Ilhama. Fot. M. Falkowski

Centrum Baku. Fot. L. Mróz
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Stosunek do Europy jest ważny zarówno w świadomości narodowej Azerów, 
jak i Gruzinów. Dla tych ostatnich przynależność Gruzji i gruzińskiej kultury do 
cywilizacji europejskiej to coś oczywistego i niepodlegającego dyskusji. Czynni
kiem uważanym tu przez Gruzinów za decydujący jest wyznawanie przez nich 
chrześcijaństwa. Podobnie jak w Polsce, mit o Gruzji jako o „przedmurzu chrze
ścijaństwa” jest wciąż żywy. Jednocześnie większość Gruzinów neguje silne 
wpływy kultury muzułmańskiej w Gruzji, przejawiające się nie tylko w kulturze, 
m.in. sztuce, muzyce, architekturze gruzińskiej, ale także w mentalności i zwy
czajach mieszkańców tego kraju5.

W Gruzji identyfikacja z europejskością ma jednak kilkusetletnią tradycję, 
natomiast w Azerbejdżanie jest ona dziedzictwem dopiero czasów rosyjskich 
i sowieckich. Wcześniej mieszkańcy azerskich chanatów utożsamiali się jedynie 
z islamem, Persją i Azją. Europa kojarzona była natomiast z obcym kulturowo 
chrześcijaństwem. Dopiero pojawienie się laickich i zeuropeizowanych (zrusy
fikowanych) za pośrednictwem kultury rosyjskiej elit zmieniło percepcję Euro
py. Z czasem poczucie przynależności do Europy przeniosło się z elit na resztę 
społeczeństwa, dlatego przeciętny Azer mógłby się obrazić, gdybyśmy nazwali 
go Azjatą.

Gruzini: historia, język, prawosławie

Gruzini przede wszystkim pod względem językowym należą do rodziny narodów 
kaukaskich. (Najbliższe im pod tym względem narodowości to: Czeczeni, Ingusze, 
Awarowie i Czerkiesi, mieszkający na Kaukazie Północnym). Sami nazywają sie
bie kartwelebi, czyli ludzie z Kartlii, mieszkańcy Kartlii (dawna nazwa wschodniej 
Gruzji), a Gruzja to w języku gruzińskim Sakartwelo. Spopularyzowana wersja 
pochodzenia nazwy kraju w większości języków świata — Georgia, wywodzi ją od 
greckiego słowa geo, co ma oznaczać „ziemię oddaną w opiekę świętemu Jerze
mu”, który jest patronem Gruzji6.

O historii Gruzji i Gruzinów możemy mówić już od wczesnej starożytności. 
Pierwsze państwa gruzińskie istniały już w I tysiącleciu p.n.e. Była to Iberia na 
wschodzie dzisiejszej Gruzji i Kolchida na zachodzie. W starożytności i wcze
snym średniowieczu największy wpływ na kształtowanie się gruzińskiej odręb
ności miały dwa czynniki: istnienie własnej państwowości oraz posiadanie wła-

5 Jednym ze sposobów podkreślania przez niektórych Gruzinów własnej odrębności od narodów 
muzułmańskich jest wskazywanie na różnice „rasowe”. Zdarza się, że utrzymują oni, iż „prawdzi
wi” Gruzini charakteryzują się jasnymi włosami i oczami. Ciemne włosy i oczy oraz śniady odcień 
skóry występujący u wielu z nich uważany jest za skutek najazdów muzułmańskich. Podobne argu
menty można usłyszeć także w pozostałych krajach Kaukazu.
6 W. Materski, Gruzja, Warszawa 2000, s. 11.
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Katedra w Mcchecie. Fot. L. Mróz

snego, odrębnego Kościoła narodowego. Co prawda bardzo trudno jest mówić 
o „narodach” żyjących w starożytności czy średniowieczu, rozumiejąc pojęcie 
„narodu” na sposób współczesny, jednak nie można też kwestionować istnienia 
starożytnych Greków, Izraelitów, czy Rzymian jako odrębnych i świadomie pie
lęgnujących swą odrębność społeczeństw państwowych. W podobnym znaczeniu 
możemy mówić o kształtowaniu się już w średniowieczu narodu gruzińskiego.

Odkąd władca Iberii król Miriam III za namową świętej Nino przyjął chrzest 
w IV wieku (Kolchida została schrystianizowana nieco później), wyznawana 
religia stała się najważniejszym elementem odróżniającym Gruzinów od ota
czających ich narodów i plemion7. Jedynymi chrześcijańskimi sąsiadami Gruzji 
byli Ormianie, którzy jednak w przeciwieństwie do prawosławnych (inaczej pra
wowiernych, poprawnie wiernych, ortodoksyjnych) Gruzinów zostali oskarżeni 
o schizmę monofizycką8. Według tradycji gruzińskiej Kościół prawosławny, na

7 Warto dodać, że znaczenie religii jako czynnika wpływającego na kształtowanie się narodu gru
zińskiego było skrzętnie pomijane w literaturze i historiografii radzieckiej.
8 Ormiański Kościół Apostolski (inaczej Kościół gregoriański) należy do tzw. Kościołów przedchal- 
cedońskich (m.in. Kościół koptyjski i etiopski oraz Kościoły syryjskie), tzn. tych, które przyjęły doktry
nę o jedności natury Jezusa Chrystusa (zwaną monofizytyzmem) uchwaloną na synodzie w 449 roku 
w Efezie, a tym samym nie zaakceptowały przyjętego na soborze powszechnym w Chalcedonie

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Kształtowanie się gruzińskiej i azerskiej świadomości narodowej. Próba porównania 187

którego czele stoi katolikos z siedzibą w Mcchecie, jest Kościołem apostolskim 
obrządku bizantyjskiego. Pierwsze biskupstwo na terytorium Gruzji miał bo
wiem utworzyć apostoł Andrzej, który przybył w te strony w I wieku. Początko
wo Kościół gruziński zależny był od patriarchatu antiocheńskiego, ale już od 466 
roku datuje się jego autokefalia, od 1010 roku zaś katolikosi noszą tytuł patriar
chów. Mimo licznych wojen prowadzonych przez Bizancjum przeciw Królestwu 
Gruzji, nie doszło jednak do bezpośredniego uzależnienia Kościoła gruzińskie
go od Konstantynopola. Likwidacja autokefalii nastąpiła jednak z innej stro
ny w 1811 roku. Kościół gruziński podporządkowano wówczas Patriarchatowi 
Moskiewskiemu. Po rewolucji bolszewickiej przywódcy gruzińskiego Kościoła 
próbowali doprowadzić do odzyskania niezależności. Opanowanie jednak przez 
bolszewików (1921 rok) istniejącej trzy lata niepodległej Republiki Gruzińskiej 
przekreśliło te plany. Dopiero Stalin, chcąc wykorzystać czynnik religijny jako 
jeden z elementów mobilizacji narodów ZSRR do walki przeciwko Niemcom, 
zdecydował się na przywrócenie w 1943 roku autokefalii. Od tego czasu Kościół 
prawosławny oraz kolejni patriarchowie (obecnie jest nim Eliasz II) odgrywają 
trudną do przecenienia rolę w życiu społecznym i politycznym Gruzji, ciesząc się 
rzeczywiście dużym autorytetem wśród Gruzinów.

Ważnym wydarzeniem w historii Gruzji było także przeniesienie stolicy kraju 
z Mcchety do Tbilisi, czego dokonał król Wachtang Gorgasal w V wieku. Stolica, 
której lokalizacji odtąd już nigdy nie zmieniano, stała się czynnikiem jednoczącym 
naród, jednym z symboli Gruzji. Kolejnym wydarzeniem wpływającym na kształ
towanie się gruzińskiej świadomości było przejęcie w IX wieku władzy przez wy
wodzącą się z Armenii dynastię Bagratydów (Bagrationi). Była to jedna z najdłu
żej rządzących dynastii w Europie, władcy z rodu Bagratydów zasiadali na tronie 
gruzińskim do 1801 roku, tzn. do przyłączenia wschodniej Gruzji do Rosji.

Od wczesnego średniowiecza rozwijała się wspólna dla wszystkich Gruzinów 
kultura i sztuka. W V wieku stworzono alfabet dla języka gruzińskiego, co dało 
początek bogatej literaturze gruzińskiej (pierwsze dzieło zapisane po gruziń- 
sku to Męczeństwo świętej Szuszanik autorstwa Jakuba Curtawelego pochodzące 
z połowy V wieku). Pierwszy alfabet gruziński zwany był asomtawruli (V-IX 
wiek), kolejny — nuschuri (IX-XI wiek). Na ich bazie powstał następnie alfabet 
chucuri (współcześnie zachowany już tylko w liturgii), który z kolei dla potrzeb 
administracyjnych i innych został zastąpiony alfabetem mchedruli, do dziś uży
wanym. Trudno oczywiście utrzymywać, że alfabet był czynnikiem jednoczącym

w 451 roku dogmatu o dwoistej (bosko-ludzkiej) naturze Chrystusa. W rzeczywistości ten spór teolo
giczny był o wiele bardziej skomplikowany. Obecnie uważa się, że był raczej wtórny wobec czynników 
polityczno-narodowych o charakterze tożsamościowym i spowodowany oporem niegreckojęzycznych 
społeczności wobec bizantyjskiej dominacji. Dopiero jednak w 1990 roku uznano z powrotem ich or
todoksję, przyjmując tym samym, że oskarżenia o monofizytyzm z V wieku były niesłuszne. Niemniej 
Kościoły te do dziś zachowały ukształtowane w tym czasie własne tradycje liturgiczne.
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niepiśmiennych chłopów z Kachetii czy Imeretii, odgrywał jednak tę rolę na 
poziomie elit.

Okres niewoli tureckiej (XI-XII wiek) zwany w gruzińskiej historiografii didi 
turkoba („wielkie poturczenie”), choć tragiczny dla państwa i ludności, nie zdołał 
zahamować rozwoju kraju. Wyzwolone spod panowania Turków seldżuckich zie
mie gruzińskie zjednoczył w XII wieku król Dawid Agmaszenebeli (Budowniczy), 
który zapoczątkował tworzenie państwa ogólnokaukaskiego pod zwierzchnictwem 
Gruzji, sięgającego swym terytorium od Morza Czarnego do Kaspijskiego. Wieki 
XII i XIII to czas największej świetności monarchii gruzińskiej, której rozkwit przy
padł na okres panowania królowej Tamary (1184-1213). Czas ten określany jest 
gruzińskim odrodzeniem kulturalnym. Gruzja stała się mocarstwem regionalnym, 
jedynym państwem Zakaukazia, które odrodziło się po najazdach muzułmańskich, 
zachowując niezależność i charakter chrześcijański. Ów złoty wiek Gruzji, szcze
gólnie panowanie Tamary, są do dziś powodem do dumy dla Gruzinów.

Powstanie w średniowieczu dużego państwa gruzińskiego rządzonego przez 
własną dynastię miało duże znaczenie dla unifikacji poszczególnych prowincji 
kaukaskich. Różnice między plemionami czy gruzińskimi grupami regionalny
mi, zamieszkującymi poszczególne, często odizolowane od siebie doliny i wąwo
zy, zaczynały się stopniowo się zacierać. Jednoczyła je wspólna wiara, Kościół 
prawosławny, język oraz państwowość. Oczywiście w mniejszym stopniu proces 
ten obejmował mieszkańców obszarów wysokogórskich (m.in. Swanów, Chew- 
surów, Tuszynów i innych).

Okres świetności państwa gruzińskiego skończył się w wieku XIII, kiedy Gru
zję i całe Zakaukazie spustoszyły najazdy mongolskie, a 100 lat później najazdy 
Tamerlana, władcy Samarkandy. Mimo że zniszczono wówczas wszystkie więk
sze centra państwowego, religijnego i kulturalnego życia Gruzji, a duża część 
ludności zginęła, poczucie odrębności i wspólnoty wśród Gruzinów były już na 
tyle silne, że w XV wieku ponownie udało się odbudować państwo gruzińskie. 
Gruzja nigdy już jednak nie powróciła do swojej świetności z czasów panowa
nia Tamary. Wkrótce rozpadła się na kilkanaście małych księstw (m.in. Kartlię, 
Kachetię, Imeretię, Gurię, Megrelię i Abchazję), które następnie dostały się 
pod wpływy osmańskie bądź perskie. Ich istnienie uwarunkowane było sprzecz
nościami interesów tych dwóch mocarstw. Podkreślić należy, że mimo postępu
jącego rozdrobnienia Gruzini nigdy nie utracili poczucia wspólnoty ogólnogru- 
zińskiej, o czym świadczyć mogą choćby wysiłki podejmowane przez niektórych 
książąt w celu zjednoczenia ziem gruzińskich9.

Świadomość wspólnych dziejów to jeden z istotniejszych wyznaczników poczucia 
odrębności przez poszczególne narody. Zapoznanie się z najważniejszymi wydarze
niami z dawnej historii Gruzji jest więc istotne dla zrozumienia sposobu postrzega-

Szerzej o historii Gruzji zob.: B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Gruzji, op. cit., passim.
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nia własnego narodu, jego dziejów i miejsca w świecie przez samych Gruzinów. Tym 
bardziej, że historia średniowiecza — okresu największej świetności i potęgi Gruzji, 
zajmuje szczególnie istotne miejsce w gruzińskiej świadomości narodowej.

Nie mniej istotne znaczenie w historii Gruzji miał okres panowania rosyjskiego. 
Zagrożona ekspansjonizmem perskim i osmańskim oraz rozbita na kilka księstw, 
Gruzja weszła w orbitę wpływów rosyjskich. Rządzący w Kartlii król Irakli II zawarł 
w 1783 roku traktat z Rosją, zwany traktatem georgijewskim, w którym Rosjanie 
obiecywali Gruzinom pomoc wojskową i obronę przed Turkami osmańskimi oraz 
Persami w zamian za oddanie się Gruzji pod protektorat rosyjski. Osiemnaście 
lat później, w 1801 roku, car Aleksander I, wykorzystując ów traktat, ogłosił wcie
lenie Gruzji do Rosji. W ciągu kolejnej dekady w skład imperium Romanowów 
weszły pozostałe księstwa gruzińskie, tak że w 1810 roku praktycznie wszystkie 
ziemie historycznej Gruzji znalazły się pod panowaniem rosyjskim.

W pierwszych latach rządów carskich, ze względu na bliskość kulturową 
(wspólna religia) i ochronę przed Turkami i Persami, Gruzini byli nowym wła
dzom raczej przychylni. Stosunek do Rosji zmienił się po wprowadzeniu rosyj
skiego modelu poddaństwa chłopów, likwidacji przywilejów szlachty gruzińskiej 
i autokefalii Kościoła gruzińskiego. Od tego czasu nastąpiła wyraźna zmiana 
nastrojów na antyrosyjskie. Lata 40. i 50. XIX wieku (namiestnictwo księcia 
Michaiła Woroncowa), a przede wszystkim zrównanie w prawach szlachty gru
zińskiej z rosyjską, przyniosły jednak poprawę wzajemnych relacji. Gruzja stała 
się stabilnym zapleczem dla dalszego podboju Kaukazu przez Rosję, Tbilisi zaś, 
które przemianowano na Tyflis, stało się stolicą całego rosyjskiego Kaukazu.

Do ok. połowy XIX wieku do warstw społecznych, które posiadały największą 
świadomość narodową i były wyrazicielami gruzińskich dążeń narodowych, nale
żały jedynie szlachta i duchowieństwo. Wraz z podbojem rosyjskim pojawiła się 
nowa warstwa społeczna — inteligencja, która za pośrednictwem rosyjskim we
szła w bliskie kontakty z kulturą europejską (m.in. dzięki możliwościom wyjazdów 
na studia do Petersburga i za granicę imperium). Początkowo sfera zainteresowań 
inteligencji gruzińskiej odnosiła się głównie do kultury i oświaty, aby na przełomie 
XIX i XX wieku skoncentrować się na polityce. W okresie istnienia niepodległej 
Republiki Gruzińskiej w latach 1918-1921 (tzw. I Republiki) proces ten zwieńczo
ny został przejęciem przez inteligencję gruzińską przewodnictwa narodowego.

Druga połowa XIX wieku to okres gruzińskiego odrodzenia narodowego, 
któremu przewodziła grupa tzw. tergdaleulni, czyli „tych, którzy przyszli zza Te- 
reku” (nawiązanie do powstania inteligencji gruzińskiej dzięki kontaktom z in
teligencją i kulturą rosyjską i wyjazdom na studia do Rosji)10. Najwybitniejszym

10 Terek — jedna z największych rzek na Kaukazie. Bierze swoje źródła pod Przełęczą Krzyżową na 
terytorium Gruzji, następnie zaś płynie przez Osetię Północną, Inguszetię, Czeczenię i Dagestan, 
ostatecznie uchodzi do Morza Kaspijskiego.
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przedstawicielem tego kierunku był pochodzący z arystokratycznej rodziny Ilja 
Czawczawadze. Publikował m.in. w latach 70. XIX wieku w gazecie „Ciskari” 
(„Zorza”), koncentrując się na wskazaniu głównych zagrożeń dla narodowego 
bytu Gruzinów, które widział w partykularyzmie regionalnym i braku poczucia 
jedności wewnątrzgruzińskiej. Wskazywał także na nierówności społeczne i ucisk 
narodowy, których negatywne skutki można było złagodzić, rozwijając instytucje 
samorządowe oraz walcząc o podmiotowość Gruzji w ramach demokratycznej 
Rosji11. Zainspirowani poglądami Czawczawadzego, inteligenci gruzińscy rozpo
częli działania na rzecz rozwoju i rozpowszechniania kultury narodowej. Wspie
rano wydawanie książek w języku gruzińskim, zapoczątkowane wznowieniem 
narodowego poematu autorstwa Szoty Rustawelego — Rycerz w tygrysiej skórze11 12. 
W drugiej połowie XIX wieku jednym z najwybitniejszych literatów i gruzińskich 
działaczy społecznych był Akaki Cereteli, odwołujący się w swych utworach do 
haseł narodowych i takich elementów gruzińskiego patriotyzmu, jak legenda wal
ki z Turkami, przywiązanie do religii, wierność swojej ziemi i tradycji, oraz duma 
z bycia Gruzinem. Dla upowszechniania patriotyzmu wykorzystywano także 
działalność oświatową i kulturalną. Duże znaczenie miała szeroko rozwinięta ak
cja wydawania książek do nauki języka gruzińskiego pod nazwą Deda-ena („mat- 
ka-język”). Wszystkie te zabiegi doprowadziły do znacznego zaktywizowania się 
społeczeństwa gruzińskiego w drugiej połowie XIX wieku.

Przedstawiciele gruzińskiego odrodzenia narodowego znacznie różnili się 
poglądami politycznymi. Doprowadziło to do wykrystalizowania się dwóch grup, 
zwanych po gruzińsku pirweli dasi („grupa pierwsza”) i meore dasi („grupa dru
ga”). Przedstawiciele pirweli dasi, wśród nich Czawczawadze i Cereteli, widzieli 
przyszłość Gruzji w popieraniu tradycyjnego modelu społeczeństwa, opartego 
na rolnictwie, natomiast poglądy meore dasi (Niko Nikoladze, Giorgi Cereteli) 
koncentrowały się wokół konieczności głębokich przemian społecznych zwią
zanych z rozwojem w Gruzji przemysłu13. Ponieważ wysiłki w kierunku zrefor
mowania kraju w ramach Imperium Rosyjskiego podejmowane przez działaczy 
gruzińskich nie powiodły się, część z nich zaczęła szukać własnej, gruzińskiej 
drogi rozwoju, co przy sprzyjających okolicznościach, jakie zaistniały w Rosji 
po rewolucji lutowej, doprowadziło w 1918 roku do utworzenia niepodległego 
państwa gruzińskiego o ustroju republikańskim14.

11 R. G. Suny, The Making o f the Georgian Nation, Indiana University Press, 1994, s. 113-136.
12 Utwór powstał na przełomie XII i X III wieku, został poświęcony królowej Tamarze. Do na
szych czasów nie zachował się jednak oryginał Rycerza... Najstarsze odpisy pochodzą z XVI stu
lecia. Autor poem atu — Szota Rustaweli był poetą i malarzem oraz ministrem skarbu na dworze 
królowej Tamary. Zmarł w 1216 roku w Jerozolimie.
13 R. G. Suny, The M aking..., op. cit.
14 Szerzej o odzyskaniu przez Gruzję niepodległości w 1918 roku oraz po rozpadzie ZSRR zob.: 
A. Furier, Droga Gruzji do niepodległości, Zakład Badań Narodowościowych PAN, Poznań 2000, 
passim.
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Pod koniec XIX stulecia w świadomości narodowej Gruzinów zaczęły zacho
dzić poważne zmiany spowodowane kilkoma istotnymi czynnikami. Pierwszym 
i najważniejszym z nich było, jak już wspomniałem, ukształtowanie się nowej 
grupy społecznej — inteligencji, która stanęła na czele narodu. Dostrzegając 
ułomności istniejącego systemu społecznego, część inteligencji zwróciła się 
w stronę ideologii radykalnych, dalekich od nacjonalizmu Czawczawadzego 
czy Ceretelego. W latach 90. XIX stulecia powstała tzw. trzecia grupa (mesa- 
me dasi) — w jej skład weszli m.in. Józef Dżugaszwili, Filip Macharadze, Noe 
Żordania, która przyjęła ponadnarodowe idee marksizmu. W 1903 roku doszło 
w niej do rozłamu na dwa skrzydła — bolszewickie (radykalne) i mienszewickie 
(umiarkowane). Mienszewicy, na których czele stanął Noe Żordania, stali się 
główną gruzińską siłą polityczną w czasach I Republiki.

Drugim czynnikiem, który znacząco wpłynął na rozwój świadomości naro
dowej Gruzinów, były skutki działalności oświatowej i kulturalnej prowadzonej 
przez działaczy narodowych w drugiej połowie XIX wieku. Szczególne znacze
nie miało upowszechnianie znajomości literackiego języka gruzińskiego, rozwój 
piśmiennictwa i publikacja czasopism, za których pośrednictwem do kultury na
rodowej włączało się coraz więcej Gruzinów z różnych warstw społecznych.

Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój gruzińskiej świadomości naro
dowej był również związek Gruzji z Rosją. Miał on zarówno aspekty pozytywne, 
jak i negatywne, wśród których przeważać zdają się te pierwsze. Dzięki związko
wi z Rosją została wyzwolona spod panowania tureckiego i zjednoczona więk
szość historycznych ziem gruzińskich, a siła militarna państwa rosyjskiego była 
dostatecznym gwarantem ich bezpieczeństwa. Ważny dla Gruzinów był również 
fakt, że Tbilisi stanowiło polityczne centrum Kaukazu, a szlachta gruzińska mia
ła możliwość zrobienia kariery w wojsku i administracji rosyjskiej, reformy zaś 
podejmowane w Rosji od lat 60. (m.in. zniesienie poddaństwa chłopów) dawa
ły inteligencji gruzińskiej nadzieję na pomyślny rozwój kraju. Do negatywnych 
elementów panowania rosyjskiego w Gruzji zaliczyć można przede wszystkim 
rusyfikację oraz takie same rygory samodzierżawia, jakim podlegało całe im
perium. Rządzący Gruzją Rosjanie ignorowali fakt, że mają do czynienia z na
rodem o znacznie starszej historii i kulturze niż ich własna, co musiało rodzić 
irytację Gruzinów i razić ich dumę narodową, prowadząc do rosnącej niechęci 
w stosunku do Rosjan. Szczególnie silny opór, jak już wspomniałem, budziło 
podporządkowanie prawosławnego Kościoła gruzińskiego Cerkwi Rosyjskiej15.

Reasumując, należy podkreślić, że już w XIX wieku możemy mówić o ukształ
towaniu się narodu gruzińskiego obejmującego wszystkie warstwy społeczne, 
świadomego swojej odrębności, swojej historii i mającego określone aspiracje

15 Szerzej o rozwoju gruzińskiej świadomości narodowej oraz ruchu narodowym w Gruzji w XIX wie
ku zob.: A. Furier, Gruzja i Gruzini, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, nr 2/1993.
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polityczne wyrażane przede wszystkim przez inteligencję. Rozwój gruzińskiej 
świadomości narodowej nie odbiegał więc od rozwoju nacjonalizmu w innych 
społeczeństwach europejskich (w tym w społeczeństwie polskim czy niemiec
kim). Polegał przede wszystkim na zacieraniu różnic regionalnych i uświada
mianiu narodowym przez inteligencję warstw nieelitarnych (przede wszystkim 
chłopstwa). W okres rządów sowieckich Gruzini wchodzili więc jako naród po
siadający wykrystalizowaną świadomość narodową16.

Azerowie: od świadomości irańskiej do azerskiej

Azerowie należą do oguzyjskiej rodziny etnosów tureckich. Ich najbliższymi 
„krewniakami” pod względem historycznym i językowym są Turcy anatolijscy 
i Turkmeni. Nieco zaś dalszymi: Tatarzy, Uzbecy, Kazachowie, Baszkirzy i inne 
tureckie grupy etniczne.

Przed inwazją Arabów na Zakaukazie (VII wiek n.e.) terytoria zamieszkane 
przez współczesnych Azerów podzielone były między dwa organizmy państwo
we: Albanię Kaukaską na północy oraz Atropatenę na południu. Albania, do 
której dziedzictwa znacznie częściej odwołują się Azerowie, została stworzona 
ok. II wieku p.n.e. przez miejscowe plemiona kaukaskie: Albanów, Gargarów, 
Udynów, Kaspiów, Legów. Podobnie jak w Gruzji i Armenii, już od IV wieku 
upowszechniało się w Albanii chrześcijaństwo (istniał nawet podporządkowany 
Kościołowi ormiańskiemu Kościół albański). W III wieku p.n.e. Albania została 
podporządkowana jednak Persji.

Powstanie Atropateny wiąże się natomiast z podbojem Persji przez Alek
sandra Macedońskiego w IV wieku p.n.e. (wcześniej na tym obszarze istniały 
takie państwa, jak Mana, Media i in.). Po śmierci Aleksandra rządzący tą czę
ścią jego imperium wódz Atropat stworzył państwo, nazywane w języku staro
perskim Aderbadaganem, w greckim zaś — Atropateną (po podboju arabskim 
zaczęto używać nazwy Azerbejdżan). Znajdowało się ono w strefie wpływów 
hellenistycznych i perskich. W I wieku p.n.e. Atropatena uznała zwierzchnictwo 
Armenii, a w 224 roku n.e. weszła w skład Persji sasanidzkiej. Religią panującą 
w Atropatenie, podobnie jak w całym imperium sasanidzkim, był zoroastryzm.

Przyjęta etymologia głosi, że nazwa Azerbejdżan wywodzi się właśnie od na
zwy Atropatena. Legenda ludowa mówi jednak zupełnie coś innego. Według 
niej nazwa kraju po obu stronach rzeki Araks pochodzi od perskiego słowa azer 
— „ogień”, stąd też Azerbejdżan to „ziemia ognia” (od płonących ogni w świą

16 Trudno ocenić, w jakim stopniu odnosiło się to do takich grup etnicznych, jak Swanowie 
i Megrelowie, których języki, kultura, prawa zwyczajowe do dziś różnią się dosyć znacznie od 
charakterystycznych dla pozostałych mieszkańców Gruzji.
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tyniach ku czci Zoroastry, podsycanych, występującymi tam w obfitości, ropą 
naftową i gazem ziemnym)17.

W VII wieku doszło do najazdu arabskiego na Persję, w tym także na jej 
azerbejdżańskie prowincje. Arabowie opanowali zarówno część południową, 
jak i dawne ziemie Albanii Kaukaskiej. Rozpoczął się wówczas proces inten
sywnej islamizacji, który przyczynił się do unifikacji ziem późniejszego Azerbej
dżanu. Początkowo nowa religia była przyjmowana w Azerbejdżanie niechętnie, 
a jej narzucanie przez Arabów wywoływało, podobnie jak w całej Persji, liczne 
powstania, z których największym było wystąpienie ruchu churramitów (VIII 
wiek). W IX wieku władza arabska w Azerbejdżanie osłabła na tyle, że na jego 
terytorium powstało kilka udzielnych księstw-chanatów, m.in. szyrwański, ku- 
biński, szekiński, szemachiński, karabaski, bakiński. Wszystkie one pozostawały 
pod silnymi wpływami politycznymi i kulturalnymi sąsiedniej Persji.

Do najazdu Turków seldżuckich (oguzyjskich), który nastąpił w XI wieku, 
w Azerbejdżanie, szczególnie południowym, dominowały wpływy irańskie. Do
tyczyło to m.in. sfery językowej. Wraz z napływem i osiedlaniem się koczowni
ków z Azji Centralnej rozpoczął się wielowiekowy proces wypierania języka per
skiego przez dialekty tureckie, co z czasem doprowadziło do powstania języka 
azerskiego i przejęcia go przez większość mieszkańców Azerbejdżanu18.

Turkizacja językowa Azerbejdżanu, a nawet powstanie na jego terytorium 
turkmeńskich państw Czarnego i Białego Barana (XV wiek), nie oznaczało by
najmniej zmniejszenia wpływów perskich. Tureckojęzyczni Azerowie jeszcze 
przez kilka wieków uważali Iran za ojczyznę, identyfikując się z kulturą perską. 
Co więcej, Azerbejdżan nieraz odgrywał doniosłą rolę w historii Persji. To tam 
w XV wieku wykształciła się dynastia Safewidów, przez kilkaset lat rządząca 
Persją. Z pierwszym safewidzkim szachem Ismaiłem I wiąże się wydarzenie, 
które wywarło duży wpływ na kształtowanie się azerskiej świadomości narodo
wej i historię Azerbejdżanu w ogóle. Ogłosił on szyicką odmianę islamu religią

17 Łączenie kultu ognia spotykanego w Azerbejdżanie jeszcze w XIX wieku wyłącznie z zoro- 
astryzmem nie zawsze musi być prawdą. Przykładem może tu  być świątynia w wiosce Surachany 
pod Baku, której ruiny istnieją do dziś. Powstała ona na przełomie XVII i XVIII wieku i zosta
ła prawdopodobnie wybudowana przez hinduskich kupców i mnichów, którzy się tam osiedlili. 
Swiadczą o tym znajdujące się tam napisy w sanskrycie oraz liczne zapiski podróżników europej
skich, którzy odwiedzili Surachany w XIX wieku (jeden z nich był np. świadkiem uprawiania jogi 
przez tamtejszych mnichów).
18 Podkreślić trzeba, że proces turkizacji w zasadzie nie zakończył się do dnia dzisiejszego, choć 
już w XIX wieku większość mieszkańców Azerbejdżanu porozumiewała się w języku azerskim. Do 
dziś jednak w wielu miejscach Azerbejdżanu mówi się po persku lub w jednym z dialektów bądź 
języków spokrewnionych z perskim. Jako przykład można tu podać irańskojęzycznych Tałyszy 
(z południa kraju), część mieszkańców miejscowości na Półwyspie Apszerońskim czy z niektórych 
wiosek na północy kraju (np. wioski Lahicz) lub tzw. Żydów górskich mówiących w języku dżu- 
chur — dialekcie języka perskiego.
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państwową i rozpoczął prześl adowania sunnitów oraz wieloletnie krwawe wojny 
z Imperium Osmańskim. Przyjęcie szyizmu przez większość mieszkańców Azer
bejdżanu oznaczało pojawienie się istotnego czynnika odróżniającego ich od 
wyznających islam sunnicki Turków osmańskich w Anatolii. Fakt ten zaważył 
na tym, że wykształcenie się w latach późniejszych wspólnej tożsamości Turków 
anatolijskich i azerskich okazało się już niemożliwe.

Wpływy perskie dominowały w Azerbejdżanie nawet po upadku dynastii Safe- 
widów (połowa XVIII wieku) i faktycznym oderwaniu się terytoriów azerbejdżań- 
skich od Persji (nominalnie region ten należał do Persów do początku XIX wieku). 
Powstało wówczas kilkanaście de facto niezależnych chanatów azerbejdżańskich: 
chanat szyrwański, karabaski, kubiński, giandżyński, szekiński, erewański i inne. 
Bardzo szybko znalazły się one w orbicie wpływów Rosji. Rosyjska ekspansja na 
Kaukazie doprowadziła wkrótce do wybuchu dwóch wojen rosyjsko-perskich 
(1812-1813 oraz 1826-1828) zakończonych przyłączeniem północnego Azerbej
dżanu do imperium Romanowów na mocy pokoju w Turkmanczaju (1828 rok)19.

Traktat turkmanczajski ma szczególne znaczenie w historii Azerbejdżanu. 
To wówczas bowiem nastąpił do dzisiaj trwający podział Azerbejdżanu na po
łudniowy — irański i północny — rosyjski, z których tylko ten ostatni stanowi 
dziś niepodległe państwo. Symbolem podziału stała się graniczna rzeka Araks, 
pełniąca w świadomości Azerów tę samą funkcję, co do niedawna mur berliński 
w świadomości Niemców lub 38 równoleżnik dla Koreańczyków.

Oczywiście w chwili przyłączenia północnego Azerbejdżanu do Rosji trud
no było mówić o istnieniu narodu azerbejdżańskiego nawet na poziomie elit 
poszczególnych chanatów. Dla ich mieszkańców istotna była przede wszystkim 
tożsamość religijna i lokalna (Szyrwańcy, Szekińcy, Kubińcy). Czuli się oni mu
zułmanami związanymi z państwowością perską. Obcokrajowcy nazywali ich 
najczęściej perskimi bądź rzadziej azerskimi Turkami, Tatarami, albo po pro
stu Persami. Jeśli dokonywano rozróżnienia, to zwykle na podstawie kryterium 
językowego lub religijnego (perskojęzyczni szyici byli uznawani za „Persów”, 
tureckojęzyczni sunnici za Turków).

Stąd też, o ile w drugiej połowie XIX wieku na ziemiach gruzińskich mieli
śmy do czynienia z tzw. odrodzeniem narodowym, to w Azerbejdżanie rozpo
czynał się dopiero wstępny proces kształtowania się świadomości o charakte
rze narodowym. Opóźnienie tego procesu w stosunku do narodów sąsiednich 
(przede wszystkim Gruzinów i Ormian) wynikało przede wszystkim z tego, że 
Turcy azerscy do XX wieku nie mieli odrębnego państwa, własnej dynastii, reli
gii narodowej oraz na tyle odmiennego języka, aby mógł on stanowić podstawę 
do samoidentyfikacji.

19 Szerzej o historii Azerbejdżanu zob.: B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Azerbejdżanu, 
op. cit., passim.
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W sytuacji braku państwowości nie mogły wykształcić się rodzime — okre
ślające się jako azerskie — warstwy wyższe, takie jak szlachta, duchowieństwo, 
burżuazja czy inteligencja. Chanowie, bejowie, uczeni muzułmańscy, urzędnicy 
sprawujący przez wieki władzę w Azerbejdżanie, mimo że mówili oprócz perskie
go językiem tureckim i na pewno w jakimś stopniu zdawali sobie sprawę z wła
snej odrębności od reszty Persji, nie posiadali azerskiej świadomości narodowej. 
Mieszkańcy prowincji Azerbejdżan czuli się przede wszystkim poddanymi szacha 
Persji i tenże kraj uważali za swoją ojczyznę, a ich elity czuły się elitami perskimi. 
Przypominało to być może w pewnym sensie poczucie odrębności spolonizowa
nej szlachty ruskiej bądź litewskiej w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
która to odrębność miała raczej charakter regionalny niż narodowy.

Genezy powstania azerskiej tożsamości narodowej należy szukać w przyłą
czeniu północnego Azerbejdżanu do Rosji. Wtedy to Azerowie mieszkający na 
północ od Araksu wkroczyli na całkiem inne tory historii niż ich rodacy z połu
dnia. Zostali odcięci od swojej historycznej ojczyzny — Iranu i włączeni w krąg 
kultury rosyjskiej, a pośrednio i europejskiej, z ich rodzącą się ideologią nacjo
nalistyczną. Fakt ten przełożył się bezpośrednio na azerską tożsamość narodo
wą. Podczas gdy dzisiejsi obywatele niepodległego Azerbejdżanu uważają się za 
Azerów, mieszkańcy Azerbejdżanu irańskiego nadal czują się przede wszystkim 
Irańczykami.

Podobnie jak w przypadku Gruzji, włączenie Azerbejdżanu do Rosji zaowo
cowało powstaniem rodzimej inteligencji. Proces ten nastąpił w wyniku zde
rzenia cywilizacji muzułmańskiej z europejską. W powszechnym rozumieniu 
społeczeństwa azerskiego połowy XIX wieku słowo „inteligencja” oznaczało 
grupę osób, które przejęły obyczaje świata „niewiernych”, grupę obcą w sto
sunku do reszty tradycyjnego, konserwatywnego społeczeństwa20. Za pierwsze
go przedstawiciela inteligencji azerskiej powszechnie uważa się Mirzę Fathali 
Achundzadego. Był on początkowo lojalnym urzędnikiem carskim, stając się 
z czasem klasycznym przykładem reprezentanta nieokreślonej jeszcze do koń
ca tożsamości azerskiej tamtego okresu. W swoich dziełach wychwalał przede 
wszystkim przedislamską Persję, która, według niego, straciła swoją świetność 
po najazdach arabskich. Tym samym uważał, że islam stał się czynnikiem ha
mującym rozwój kultury perskiej. Jednocześnie jego poglądy przesiąknięte były 
duchem antytureckim i antyosmańskim, choć przecież jego ojczystym językiem 
była azerska odmiana języka tureckiego. Podobnie jak większość ówczesnych 
Azerów Achundzade łączył w sobie patriotyzm perski z azerbejdżańskim, uwa
żając Persję za „ojczyznę ojczyzn”, a Azerbejdżan za swą „małą ojczyznę”21. Oba 
języki: perski i azerski, były dla niego w równym stopniu językami ojczystymi.

20 T. Świętochowski, Azerbejdżan i Rosja, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998, s. 37.
21 Ibidem.
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W latach 70. XIX wieku rozgorzał w Azerbejdżanie spór o język, który był 
zwiastunem rodzącej się świadomości narodowej Azerów. Toczono dyskusje, 
czy w literaturze, prasie i życiu publicznym używać należy, tak jak do tej pory, 
języka perskiego, czy zastąpić go azerską odmianą tureckiego (zwaną wówczas 
po prostu tureckim), którą na co dzień posługiwała się ludność Azerbejdżanu. 
Wskazywanie na ten drugi nie było jeszcze wtedy oznaką świadomości azerskiej, 
lecz tureckiej. Dopiero dyskusja prowadzona w latach istnienia Republiki Mu- 
sawackiej (język osmański czy turki-azeri) uświadomiła Azerom ich odrębność 
zarówno od Iranu, jak i Turcji osmańskiej. Wskazuje to na stopniową drogę, 
którą przeszli Azerowie na przełomie wieków, od tożsamości perskiej, poprzez 
turecko-osmańską, do turecko-azerskiej22.

Mieszkańcy XIX-wiecznego Azerbejdżanu czuli się nie tylko silnie związa
ni z Persją. Ważna była dla nich także tożsamość muzułmańska, przynależność 
do światowej ummy — wspólnoty wszystkich muzułmanów. Ówczesny mieszka
niec Azerbejdżanu zapytany o to, kim jest, odpowiedziałby prawdopodobnie, że 
przede wszystkim „muzułmaninem”. Na gruncie tej właśnie tożsamości rozwijał 
się w XIX wieku panislamizm23. Jego przedstawiciele wzywali do zjednoczenia 
się wszystkich muzułmanów, niezależnie od przynależności etnicznej, wokół suł
tana osmańskiego. Panislamizm nie odegrał jednakże doniosłej roli ani w histo
rii Azerbejdżanu, ani w procesie kształtowania się azerskiej świadomości naro
dowej.

Innym prądem ideowym, który pod wpływem podobnych idei w Turcji pojawił 
się w latach 1890., był panturkizm. Czerpał on natchnienie z podobnych ruchów 
powstających w Europie — pangermanizmu, panslawizmu i innych i głosił ko
nieczność dążenia do jedności wszystkich ludów tureckich. Jego działacze pro
pagowali tożsamość turecką wśród mieszkańców Azerbejdżanu, budzili w nich 
poczucie solidarności ze wszystkimi ludami mówiącymi językami tureckimi. 
Bombardowani pojawiającymi się nagle wieloma ideologiami mieszkańcy Azer
bejdżanu, a ściślej jego elity, mieli coraz większy problem z określeniem własnej 
tożsamości: muzułmanie, Osmanie, Persowie, Turcy azerbejdżańscy, Turcy irań
scy, Turcy kaukascy? Ostatnia dekada XIX wieku to początki przechodzenia

22 T. Świętochowski, Azerbejdżan i Rosja..., op. cit., passim.
23 Panislamizm, ruch polityczny młodoosmanów, którzy w latach 70. XIX wieku podjęli próbę 
tworzenia narodu politycznego na bazie religijnej, wzywając do odrodzenia kalifatu pod egidą 
Osmanów i jedności wszystkich muzułmanów niezależnie od ich przynależności etnicznej/języ- 
kowej. W ten sposób, promując nacjonalizm religijny, próbowali przeciwstawić się rozszerzaniu 
się nacjonalizmu etnicznego (turkizmu, arabizmu czy nacjonalizmu kurdyjskiego) i tym samym 
całkowitemu upadkowi Imperium Osmańskiego. Ponieśli klęskę, gdyż ten ostatni okazał się jed
nak silniejszy i doprowadził do powstania narodów politycznych na terenie byłego Imperium 
Osmańskiego, w tym narodu tureckiego. Współcześnie jest to już tylko ruch solidarności wszyst
kich muzułmanów na świecie.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Kształtowanie się gruzińskiej i azerskiej świadomości narodowej. Próba porównania 197

Azerów od „perskości/irańskości” do „tureckości”24. Prekursorem idei panturki- 
zmu w Azerbejdżanie, głoszącym hasła jednego narodu tureckiego, był Ali-bej 
Husejnzade. Wymyślone przez niego hasło: „Turkizacja, islamizacja, europe
izacja” stało się później programem młodoturków oraz symbolem Republiki 
Musawackiej istniejącej w latach 1918-1920 (flaga o kolorach odpowiadających 
poszczególnym członom hasła: turkizacja — czerwony, islamizacja — zielony, 
europeizacja — niebieski)25.

Po rewolucji młodotureckiej w Turcji z 1908 roku idee panturkizmu zaczęły 
w Azerbejdżanie gwałtownie zyskiwać na popularności. Młodoturcy odrzucili 
oficjalną ideologię sułtańskiej Turcji — osmanizm i panislamizm, głoszący rów
ność wszystkich poddanych wyznających islam, niezależnie od ich przynależno
ści etnicznej. Główną doktryną polityki wewnętrznej i zagranicznej stał się pan- 
turkizm, a jej najważniejszym celem utworzenie Wielkiego Turanu — państwa 
jednoczącego wszystkie ludy tureckie od Bałkanów do Wielkiego Muru Chiń
skiego. Azerowie, jako naród najbliższy Turkom anatolijskim pod względem ję
zykowym, mieli jako pierwsi wejść w skład tego państwa. Ideologia panturkizmu 
cieszyła się w rosyjskim Azerbejdżanie wielką popularnością, stając się wkrótce 
dominującą wśród inteligencji azerskiej.

Początek XX wieku to okres powstawania w Azerbejdżanie pierwszych or
ganizacji politycznych. W 1904 roku powstał Hummet — partia lewicowa, która 
potem stała się główną podporą władzy bolszewickiej w Azerbejdżanie. Podczas 
tzw. wojny ormiańsko-tatarskiej w latach 1905-1906 (czyli masowych starć na 
tle etnicznym pomiędzy Ormianami a Azerami) uformowała się organizacja Di- 
fai kierująca samoobroną ludności muzułmańskiej Zakaukazia przed atakami

24 Na ostatecznym odejściu Azerów z imperium rosyjskiego od „persko-irańskiej” tożsamości 
zaważyło przyjęcie ideologii nacjonalistycznej także w samej Persji, wprowadzonej odgórnie przez 
szaha Reza Khana w 1925 roku. To wówczas zmieniono nazwę kraju z Persji na Iran (czyli kraj 
Ariów) i rozpoczęto intensywną iranizację (czyli w praktyce rzeczywistą persyzację tego kraju). 
Język perski, którym mówiło w Iranie ok. 45% ludności, został uznany za urzędowy, a inne języ
ki, w tym turecki-azerski, w sferze publicznej i w edukacji zostały zakazane. Towarzyszyło temu 
także przymusowe osiedlanie koczowniczych plemion tureckich. Azerowie irańscy w większości 
pozostali jednak przy tendencji do utrzymywania identyfikacji z Iranem ze względu na poczucie 
więzi religijnych (szyizm) i przynależności politycznej. Odegrali ważną rolę w irańskich rewolu
cjach w 1906, w latach 1950-1953, i w 1978 roku. Próby rozbudzenia ich nacjonalizmu etnicznego 
podjęte w 1918 i w 1945 roku nie powiodły się. W  1920 roku na terenie perskiego Azerbejdżanu 
powstało nawet efemeryczne państwo o nazwie Azadistan („ziemia wolności”). Istniało jednak 
tylko kilka miesięcy. Separatyści przegrali z irańskimi integrystami. W 1945 roku powstał nato
miast rząd lewicowy zainstalowany przez Sowietów na terenie Azerbejdżanu irańskiego. W 1946 
roku Teheran przywrócił jednak swą władzę na tym terytorium. W czasie rewolucji Chomeiniego 
Azerowie masowo poparli Islamską Republikę Iranu. Dopiero od lat 80. ponownie pojawiły się 
wśród nich głosy o potrzebie zjednoczenia obu części Azerbejdżanu, lecz jak dotąd są one odosob
nione i większość z nich nadal czuje się związana z Iranem, choć coraz częściej podkreśla potrzebę 
reform w państwie irańskim , a przede wszystkim potrzebę jego decentralizacji.
25 T  Świętochowski, Azerbejdżan, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, s. 43.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



198 Maciej Falkowski

dasznackich oddziałów Ormian26. Partią natomiast, która odegrała w tym czasie 
największą rolę, był założony w 1911 roku Musawat („Równość”). Początkowo 
ideologią Musawatu był panislamizm, następnie ewoluowała ona w kierunku 
panturkizmu, aby wreszcie stać się główną siłą azerskiego ruchu narodowego27. 
Jednym z jej najbardziej znanych przywódców był Mammed Amin Rasulzade, 
który, jak wielu inteligentów azerskich, przebył długą drogę od nacjonalizmu 
persko-irańskiego do azerskiego28.

Po rewolucji lutowej w 1917 roku rozpoczął się proces zmian azerskiej świa
domości narodowej od „osmańskości” do „azerskości”. Kryterium wyłonienia 
się odrębnego od Turków osmańskich narodu azerskiego stały się literatura i ję
zyk. Trwająca wiele lat debata nad tym, czy językiem literackim w Azerbejdżanie 
powinien być osmański, czy też język miejscowy, zwany turki-azeri („turecki- 
azerski”), zakończyła się w okresie Republiki Musawackiej zwycięstwem drugiej 
opcji29. Niepodległość Azerbejdżanu uzyskana w 1918 roku, po rozpadzie Fede
racji Zakaukaskiej, była dla większej części elit azerskich zaskoczeniem. Powsta
ła jako rezultat zbiegu okoliczności politycznych w związku z rewolucją w Rosji 
i skutkami I wojny światowej. Mimo że niepodległość nie była celem Musawa- 
tu, dwa lata istnienia Republiki miały decydujące znaczenie dla ukształtowania 
się azerskiej tożsamości narodowej. Duży wpływ na ten proces miała interwen
cja wojsk tureckich w 1918 roku, dowodzonych przez jednego z przywódców 
młodotureckich Enwera Paszę (oddziały tureckie sprzymierzone z państwami 
centralnymi zajęły wówczas niemal całe Zakaukazie). Bezpośrednie zetknięcie 
się z Turkami anatolijskimi i ich ideologią narodową spowodowało dostrzeże
nie wielu różnic pomiędzy nimi a ludnością zamieszkującą Azerbejdżan. Dzięki

26 Dasznacy — członkowie Ormiańskiej Federacji Rewolucyjnej (Haj Heghapohakan Da- 
sznakcutiun), ormiańskiej partii nacjonalistyczno-socjalistycznej założonej w 1890 roku w Tbilisi 
i cieszącej się dużym poparciem na wszystkich obszarach zamieszkałych przez Ormian. Partia 
istnieje do dziś, jest główną siłą napędową ormiańskiego nacjonalizmu.
27 T. Świętochowski, Azerbejdżan, op. cit., s. 49-52.
28 Po upadku Republiki Musawackiej w 1920 roku Rasulzade wyemigrował do Turcji. W latach 
1938-1940 mieszkał w Polsce (miał polską żonę), następnie wyjechał do Rumunii, wreszcie zaś 
do Niemiec, gdzie wszedł w kontakty z nazistami próbującymi organizować ochotnicze formacje 
złożone z wziętych do niewoli na froncie wschodnim mieszkańców Kaukazu (w tym Azerów). Po 
wojnie ponownie udał się do Turcji, gdzie zmarł w 1955 roku.
29 Przyjęcie w Azerbejdżanie języka osmańskiego „zachwaszczonego” arabsko-perskimi „maka
ronizmami” i zapisywanego w alfabecie arabskim, będącego oficjalnym językiem elit Imperium 
Osmańskiego, natrafiłoby tam zapewne na olbrzymie trudności. Nie był to bowiem język całkiem 
zrozumiały nawet dla chłopa anatolijskiego, a co dopiero dla azerskiego. Dopiero jego gruntowna 
reforma podjęta w 1932 roku w Republice Tureckiej zbliżyła go do języka potocznego używanego 
zarówno w Anatolii, jak i Azerbejdżanie. Z  tym, że „unarodowienie” z czasem poszło w Turcji za 
daleko (szukając substytutów arabskiego sięgnięto bowiem do dialektów Azji Centralnej, a nawet 
języka jakuckiego), i stąd współczesny turecki odbiega trochę od języka ostatecznie przyjętego 
w Azerbejdżanie.
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temu Azerowie (zarówno elity, jak i społeczeństwo) zaczęli dostrzegać własną 
odrębność, inność w stosunku do Turków anatolijskich. Przyczyniła się do tego 
także brutalność, z jaką Turcy traktowali miejscową ludność, oraz konfronta
cja ideologii panturkizmu z rzeczywistością. Okazało się, że w Turanie, którego 
utworzenie stanowiło główny cel młodoturków, nie było miejsca na jakiekolwiek 
odrębności regionalne. Tureckojęzyczną ludność Zakaukazia i Azji Centralnej 
traktowali oni po prostu jak Turków, mówiących różnymi dialektami języka tu
reckiego. Budziło to irytację mieszkańców Azerbejdżanu i odwracało ich od 
tworzącej się nowej Turcji30.

Skomplikowane dziedzictwo czasów radzieckich

Związek Radziecki miał być z założenia państwem internacjonalistycznym, 
i system polityczno-administracyjny stworzony przez bolszewików początko
wo umacniał tożsamość narodową wielu grup etnicznych, lub wręcz prowadził 
do narodzin świadomości narodowej na wielu obszarach dawnego Cesarstwa 
Rosyjskiego. Wśród czynników wpływających na te procesy można wymienić 
choćby utworzenie republik związkowych i autonomicznych, obwodów i innych 
jednostek administracyjnych oraz konieczność deklarowania narodowości pod
czas spisów powszechnych połączoną z wpisywaniem narodowości do paszpor
tu. Miejsce wyznań religijnych, do których przynależność była w Rosji carskiej 
de facto obowiązkowa, zajęły narody. Stały się one niejako podmiotami polityki 
radzieckiej i państwa radzieckiego.

W 1920 roku Azerbejdżan został zajęty przez Armię Czerwoną. Rok później 
taki sam los spotkał Gruzję. W 70-letni okres władzy radzieckiej Gruzini wcho
dzili jako w pełni ukształtowany naród, ze świadomością swojej wcześniejszej 
państwowej odrębności, który wiek wcześniej przeszedł odrodzenie narodowe 
i stworzył własne państwo. W obronie tego państwa gotów był ponosić duże 
ofiary zarówno w roku 1921, jak i przez wszystkie lata władzy radzieckiej. Ta 
ostatnia, mimo represji wymierzonych w inteligencję i duchowieństwo, nie tyle 
jednak zniszczyła, ile wzmocniła poczucie świadomości narodowej wśród Gruzi
nów, dodając mu jeszcze jeden ważny element w postaci określonego ściśle te

30 Azerowie oraz tureckojęzyczne narody środkowoazjatyckie (Turkmeni, Uzbecy, Kirgizi, 
Kazachowie) podobne rozczarowanie „braćmi-Turkami” przeżyli po rozpadzie ZSRR. Pierwsza 
połowa lat 90. przyniosła ogromne zainteresowanie panturkizmem, dążeniem do zacieśniania 
relacji z Turcją, fascynację tym krajem. Zetknięcie się z Turkami (przede wszystkim tureckimi 
biznesmenami, którzy zaczęli prowadzić interesy w regionie) ostudziło jednak ten entuzjazm, wy
wołując czasami wręcz niechęć wobec Turków (szczególnie w Azji Centralnej). Powodem było 
traktowanie przez Turków tureckojęzycznych mieszkańców b. ZSRR jako przedstawicieli naro
dów zacofanych, które przez lata rządów sowieckich straciły „prawdziwą” tożsamość, zatraciły 
religię itd.
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rytorium. Dokładne granice dzisiejszej Gruzji (oczywiście z Abchazją, Adżarią, 
Osetią Południową i innymi regionami) mają odniesienie do terytorium daw
nej, średniowiecznej Gruzji, ich dokładny kształt to jednak produkt czasów so
wieckich (podobnie zresztą jak granice Armenii i Azerbejdżanu). Czasy ZSRR 
charakteryzowały się poza tym w Gruzji względnie liberalną polityką językową 
i kulturalną (język gruziński był np. językiem urzędowym w Gruzińskiej SRR).

O sile świadomości narodowej Gruzinów mogą świadczyć wydarzenia przeło
mu lat 80. i 90. XX wieku, kiedy to zdecydowana większość mieszkańców Gruzji 
— podobnie jak mieszkańcy państw bałtyckich — opowiedziała się jednoznacz
nie za wystąpieniem z ZSRR i utworzeniem własnego niepodległego państwa.

W Azerbejdżanie lata władzy radzieckiej również doprowadziły do wzmoc
nienia azerskiej świadomości narodowej oraz jej upowszechnienia się wśród 
większości tureckojęzycznej i muzułmańskiej ludności Zakaukazia, której więk
szość jeszcze w latach 30. określała się jako Turcy azerbejdżańscy lub po prostu 
Turcy/Tiurcy31. Bolszewicy od samego początku popierali azerską tożsamość na
rodową, gdyż bardziej obawiali się panislamizmu niż azerskiego nacjonalizmu. 
Pewien wpływ na politykę władzy radzieckiej wobec Azerów miały także zapew
ne początkowo dobre relacje ZSRR z kemalistowską Turcją, która wyrzekła się 
polityki pantureckiej. Takie posunięcia Sowietów, jak wprowadzenie alfabetu 
łacińskiego, utworzenie Azerbejdżańskiej SRR, czy tzw. polityka korienizacji 
z lat 20. ułatwiały tworzenie się świadomości narodowej wśród Azerów, odci
nając ich jednocześnie od ich dawnej ojczyzny duchowej — Persji/Iranu, tym 
samym od ich pobratymców zza rzeki Araks. Dziedzictwem czasów rosyjskich 
i radzieckich w Azerbejdżanie jest więc z jednej strony silne zrusyfikowanie elit 
azerskich, z drugiej jednak to właśnie czasom ZSRR kraj ten zawdzięcza osta
teczne ukształtowanie się azerskiej świadomości narodowej i jej upowszechnie
nie się w społeczeństwie. Paradoksem jest przy tym, iż posługujący się na co 
dzień językiem rosyjskim inteligenci azerscy stanowią dziś najbardziej antyro
syjską i nacjonalistyczną część społeczeństwa.

Zakończenie

Opisane powyżej odmienne procesy formowania się tożsamości narodowej są
siadujących ze sobą i dzielących przez wieki podobne losy Gruzinów i Azerów 
nie stanowią w skali Kaukazu wyjątku. Skomplikowana historia tego regionu 
sprawiała, iż świadomość niemal każdego tamtejszego narodu kształtowała się 
w odmienny sposób. O powstaniu jednych narodów decydowały nierzadko jakieś 
wydarzenia polityczne, innych — arbitralne decyzje władz radzieckich kierują

31 Zob. np. w M. B. Lepecki, Sowiecki Kaukaz: podróż do Gruzji..., op. cit.
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cych się badaniami lingwistów i etnografów. Opisując etniczną mozaikę Kauka
zu, kształtowanie się tamtejszych narodów oraz konflikty między nimi, nie należy 
jednak zapominać o istnieniu wspólnej dla całego regionu świadomości kauka
skiej, silnym poczuciu przynależności do tego samego kręgu kulturowego oraz 
bardzo podobnej mentalności, obyczajach, tradycjach i prawach zwyczajowych. 
Wypada tu wspomnieć choćby o szacunku dla starszych, obowiązku gościnności, 
silnych więzach rodzinno-klanowych, czy krwawej zemście rodowej. Wartości 
te stanowią nie tylko istotne elementy kultury każdego z narodów kaukaskich 
z osobna, ale składają się na wspólną dla wszystkich grup etnicznych tożsamość 
kaukaską. O jej istnieniu można dowiedzieć się nie tyle w Tbilisi, Baku czy Ere
waniu, ile raczej w Moskwie lub innych miastach rosyjskich, obserwując współ
pracę i utrzymywanie poprawnych stosunków przez przedstawicieli wszystkich, 
nawet tych najbardziej nienawidzących się na Kaukazie narodów.
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„Wszyscy jesteśmy muzułmanami- 
-Azerbejdżańcami”. 

Religijny nacjonalizm 
w postsowieckim Azerbejdżanie

Zarówno w dyskursie politycznym1, jak i w literaturze przedmiotu problematy
ka nacjonalizmów w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR budzi szereg 
przeciwstawnych opinii1 2. W związku z tym faktem celem poniższego tekstu bę
dzie wykazanie, że współczesny nacjonalizm w Azerbejdżanie — a przez ana
logię być może także w innych postsowieckich państwach3, zwłaszcza w krajach 
zdominowanych przez ludnos'ć muzułmańską — ma charakter w zasadzie reli
gijny4. Wychodząc z tą tezą, inspiruję się pojęciem „nacjonalizmu religijnego” 
Petera van der Veera5, woląc mysleć o islamie jako o dynamicznym kontekście 
doswiadczania swiata, a o polityce jako istotnym jego aspekcie, niż, jak to przyj

1 R. Alijew, Gosudarstwo i religija, Baku 2005, passim.
2 E. Kurbanow, Religion and Social-Political Developments in the Post-Soviet Caucasus, „Caspian 
Crossroads Magazine”, Vol. 1, No. 4; A. Malashenko, Azerbaijan: Between Islam and Turkism, 
„Transcaspian Project” (03-10-2000); R. Motika, Islam in Post-Soviet Azerbaijan, „Archives de 
Sciences Sociales des Religions”, Juillet-Septembre 2001, No. 115, s. 111-124, passim.
3 I. Bremmer, R. Taras (eds.), Nation andpolitics in the Soviet successor states, Cambridge 1993.
4 Wielu moich znajomych i przyjaciół pochodzących z Azerbejdżanu mogłoby prawdopodobnie 
już w tym momencie gwałtownie zaprotestować przeciwko opiniom, jakie tu wyrażam, i uznać je 
za krzywdzące. Zatem chciałbym zastrzec się, że oczywiście istnieją osoby głęboko przywiązane 
do swej azerbejdżańskiej tożsamości i żarliwie w nią wierzące, a zarazem nieidentyfikujące się 
(a przynajmniej nie w prosty sposób) z islamem, posądzenia o „sowiecką mentalność” zaś traktu
jące jako obrazę. Tak samo mogą być wśród nich także osoby zaangażowane w wysiłki na rzecz po
jednania z Ormianami. Przypuszczam, że większość moich azerbejdżańskich przyjaciół do takich 
właśnie osób się zalicza. Dlatego zaznaczam, że w niniejszym eseju nie aspiruję do tego, by mówić 
o wszystkich osobach identyfikujących się z narodem azerskim. Opisuję tylko wybrane zjawiska, 
które wydały mi się ciekawe. Sądzę, że są one bardzo rozpowszechnione, ale oczywiście mój opis 
nie może pretendować do wyczerpania całej złożoności rozmaitych, często bardzo osobistych zna
czeń, jakie przybierają we wzajemnym związku idea narodu i ludzka tożsamość.
5 P. van der Veer, Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India, Berkeley-Los Angeles- 
London 1994.
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muje się w wielu pracach, redukowania do prostych doktryn, łatwo przybiera
jących postać tekstu — kanonu etyki, spisu modlitw, zbioru przemówień, czy 
programów.

Moje rozumienie aspektów religijnych nacjonalizmu azerskiego przypomina 
do pewnego stopnia koncepcję „islamu równoległego”, którą przyjmuję jako 
pewnego rodzaju technikę dualnego opisu zjawisk, znaną z zachodniej literatu
ry sowietologicznej z lat 80.6 Dystansuję się natomiast od powszechnej w owej 
literaturze praktyki przenoszenia tego konceptualnego dualizmu na płaszczyznę 
rozważanych zjawisk i od związanej z tym reifikacji konstruktów takich jak „dwa 
islamy” — „oficjalny” i „równoległy”7. Sądzę, że uzasadnione jest rozróżnienie 
dwóch rodzajów zjawisk, które przyczyniają się do religijnego zabarwienia na
cjonalizmu w dzisiejszym Azerbejdżanie. Z jednej strony zachodzą zdarzenia, 
w których kluczową rolę odgrywają elity polityczne, religijne i intelektualne, 
włącznie z najwyższymi sferami hierarchii duchownej. Z drugiej dochodzi do 
procesów ustanawiania tożsamości poprzez rytualne działania obrzędowe an
gażujące — przynajmniej potencjalnie — każdego wiernego i każdego obywa
tela. Oba rodzaje zjawisk są w rzeczywistości ze sobą nierozdzielnie związane. 
Dyskurs prowadzony przez elity wynika z podejmowanych w przeszłosci przez 
duchowieństwo wysiłków stworzenia „nowego sowieckiego obywatela-mu- 
zułmanina”8. Działania zas o charakterze rytualnym czy obrzędowym umożli
wiają nadanie niedawnej historii i przeżywanej rzeczywistości pewnego sensu 
za posrednictwem religijnych czy mitycznych ontologii, użyczając tym samym 
religijnego zapału nacjonalizmowi9. Piszę zatem o zjawiskach dotyczących do
świadczania przez ludzi świata, charakteru i struktury rzeczywistości, nie zaś 
o prostych odwołaniach do religijnych symboli w retoryce instytucji politycz
nych — rządów, partii czy organizacji religijno-społecznych. O istnieniu silnego 
związku między religijnością muzułmańską a azerskim sentymentem narodo
wym i dyskursem nacjonalistycznym.

W dotychczasowej literaturze dotyczącej islamu w Azerbejdżanie, jak np. 
studium Raoula Motiki, spotykamy się z tezą, że islam odgrywa niewielką rolę 
w politycznym życiu Azerbejdżanu i że tamtejszy „ruch nacjonalistyczny jest 
świecki w swym charakterze”10. Uważam, że warto unikać tego rodzaju reduk
cjonizmu. Stan rzeczy można by podsumować tak, jak czyni to Motika, ale tylko,

6 Ch. Lemercier-Quelquejay, Islam and Identity in Azerbaijan, „Central Asian Survey”, 1984, 
Vol. 3, No. 2, s. 29-56; A. Bennigsen i E. S. Wimbush, Mystics and Commissars: Sufism in the Soviet 
Union, Berkeley 1985.
7 M. Saroyan, Minorities, Mullahs and Modernity: Reshaping Community in the Former Soviet 
Union, Berkeley 1997.
8 Ibidem.
9 B. Kapferer, Legends o f People, Myths o f State, Washington & London 1988.
10 R. Motika, Islam in Post-Soviet..., op. cit., s. 119.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Wszyscy jesteśmy muzułmanami-Azerbejdżańcami”... 205

jeśli polityczne znaczenie islamu rozumie się jedynie w kategoriach istnienia lub 
nieistnienia islamistycznych doktryn i ruchów zmierzających do wprowadzenia 
zasad religijnych w domenę prawa i porządku publicznego11. Uchylam się też od 
omawiania ruchów opisywanych jako „islam polityczny” czy „walczący”11 12. Moim 
zdaniem ich obecność w dzisiejszym Azerbejdżanie jest co najmniej wątpliwa, 
podobnie jak ich związki ze środowiskami „nowych wierzących” zauważalnych 
zwłaszcza w Baku13.

Interesującym natomiast faktem jest to, że w oficjalnie świeckim państwie 
nawet centralnie promowana wizja świadomości obywateli obejmuje pewną in
terpretację islamskiej moralności politycznej14. Poza tym istnieją również bar
dziej subtelne i częściowo ukryte sposoby, w których sentymenty narodowe mie
szają się ze znaczeniami religijnymi.

W dotychczasowej literaturze przedmiotu często nie dostrzegano rozma
itych strategicznych sposobów adaptowania się islamu w warunkach państwa 
sowieckiego. Na ich tle wyróżnia się praca antropologizującego politologa 
Marka Saroyana, analizująca sposób, w jaki zachodni dyskurs naukowy igno
rował polityczną i intelektualną aktywność duchowieństwa muzułmańskiego

11 Tekst R. Motiki stanowi logiczną kontynuację pewnych trendów, które można zauważyć w tra
dycji naukowej zorganizowanej w oparciu o paradygmat „islamu równoległego”. Jedna z najważ
niejszych przedstawicielek tej „szkoły”, Chantal Lemercier-Quelquejay, w swoim artykule o pod
sumowującym charakterze, wyliczyła kilka czynników komponujących „azerską tożsamość”, wśród 
nich „tożsamość czysto szyicką” i „tożsamość pan-islamską” równolegle z „tożsamością czysto 
azerską” i różnymi poziomami „tożsamości ludów tureckich”; zob. Ch. Lemercier-Quelquejay, 
Islam and Identity..., op. cit., s. 51-52. Wszystkie te „składniki” zostały przedstawione w formie 
zreifikowanych abstrakcyjnych konstruktów, jasno rozgraniczonych całości składających się z roz- 
różnialnych zasadniczych elementów, wzajemnie rozdzielnych. Trudno jest uniknąć wrażenia, że 
autorka przyjmowała, iż istnieją one w realnym życiu w sposób, który umożliwia ludziom wy
bieranie spośród nich, tak jakby tożsamości były jakiegoś rodzaju gotowymi p r z e d m i o t a m i .  
Postrzegane jako wzajemnie alternatywne, różne „tożsamości”, niektóre bardziej „narodowe”, inne 
bardziej „religijne”, zdawały się pozostawać w zasadniczej sprzeczności. Lemercier-Quelquejay 
wprost konkludowała, że „czysto szyicka tożsamość wydaje się najsłabszą ze wszystkich”. Ten sam 
schemat kształtuje znaczną ilość odnośnej literatury także dzisiaj, gdy wielu badaczy mówi o „dy
lematach tożsamości” czy o jej „poszukiwaniu” albo zastanawia się na przykład, czy Azerbejdżan 
(lub jego ludność) w y b i e r z e  islam czy  nacjonalizm.
12 Najnowszą w literaturze polskiej monografię tych ruchów na obszarze byłego ZSRR opubli
kował Stanisław Zapaśnik, Walczący islam w Azji Centralnej. Problem społecznej genezy zjawiska, 
Wrocław 2006.
13 W literaturze przedmiotu mówi się o działaniu w Azerbejdżanie przedstawicieli pewnych „nie- 
ortodoksyjnych” ruchów religijnych pochodzących z Turcji, takich jak przede wszystkim Nurculer. 
Zob.: J. Rohoziński, Święci, biczownicy i czerwoni chanowie. Przemiany religijności muzułmańskiej 
w radzieckim i poradzieckim Azerbejdżanie, Wrocław 2005, s. 156. Moim zdaniem nie należą one 
jednak do tego rodzaju ruchów, które określane bywają mianem „walczącego islamu”, nie są też 
jawnie polityczne.
14 R. Alijew, Gosudarstwo..., op. cit., passim.
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Ulica peryferyjna w Baku. Fot. L. Mróz

Stare muzułmańskie nagrobki w Baku. Fot. L. Mróz
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pod rządami komunistycznymi15. Saroyan pokazuje, jak opierając się na często 
tendencyjnej literaturze sowieckiej, zachodni naukowcy skłaniali się w swych 
pracach do reprodukowania wizji, w której islamską religijność postrzegano 
jako żywą wyłącznie na poziomie praktyk ludowych i półformalnych organi
zacji, zwłaszcza o charakterze sufickim16, podczas gdy „oficjalną” hierarchię 
duchowną sprowadzano do roli biernego sojusznika reżimu komunistycznego, 
ulegającego powolnemu upadkowi17. Różnica pomiędzy pracami sowieckimi 
a zachodnimi dotyczyła wartościowania żywego „islamu równoległego”. Lite
ratura sowiecka portretowała te zjawiska w kategoriach „przeżytków”, które 
wkrótce zostaną całkowicie wyeliminowane, podczas gdy dla autorów zachod
nich te same zjawiska stanowiły dowód, że wsteczne komunistyczne państwo 
nigdy nie zdołało tak naprawdę osiągnąć „nowoczesności”18. Wspólne pozo
stawało założenie zasadniczej sprzeczności pomiędzy religią (czy tradycją) 
a nowoczesnością19. Przyjęcie tej dychotomii za rzeczywistą prowadziło do 
koncentrowania się na tematyce zderzenia islamu z sowiecką „nowoczesno
ścią”, zamiast dociekania, w jaki sposób islam dostosowywał się do owej rze
czywistości.

Według Saroyana działalność duchowieństwa angażującego się w kampanie 
przeciwko niektórym praktykom ludowej religijności była nie tyle rodzajem 
usługi świadczonej antyreligijnemu państwu, ile częścią strategii w walce o lep
szą pozycję w relacjach z władzą20. Celem strategicznym elit duchownych było 
przystosowanie muzułmańskiej tożsamości tak, by stała się ona spójna z oby
watelską lojalnością wobec państwa sowieckiego. Dlatego elity te promowały 
tzw. „reformizm skrypturalny”, duchowość opartą na intelektualnie zaawanso
wanej interpretacji źródeł tekstualnych islamskiej teologii i etyki, pozwalającej 
na znaczną elastyczność wobec uwarunkowań społeczno-politycznych21. Wią
zało się to również z próbą zniesienia znaczenia podziałów wyznaniowych na 
szyizm i sunnizm w ramach islamu i przypisywania rytuałom religijnym znaczeń 
narodowych. Podczas gdy w odnośnej literaturze powszechnie przyjmuje się, że 
praktyki muzułmańskie w ZSRR były traktowane jako środek wyrazu etnicznej 
tożsamości ludności wyznającej islam i tym samym element jej oporu wobec pań
stwa totalitarnego, Saroyan podkreśla, że nowa kontekstualizacja religijnych ry
tuałów w narodowych kategoriach dokonywana przez elity muzułmańskie uzna

15 M. Saroyan, Minorities..., op. cit.
16 Zob.: A. Bennigsen i E. S. Wimbush, M ystics ., op. cit.
17 M. Saroyan, M inorities., op. cit.; S. Akiner, Islamic Peoples o f the Soviet Union, London
-Boston 1983, s. 11.
18 M. Saroyan, Minorities. , op. cit., s. 20-27.
19 Ibidem, s. 18-24.
20 Ibidem, s. 34.
21 Ibidem, s. 44-45.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



208 Mateusz Laszczkowski

wała i odpowiadała oficjalnej sowieckiej koncepcji „narodowości”22. Koncepcja 
ta zakładała bowiem stworzenie wewnętrznie homogenicznych wspólnot, zwią
zanych z określonym terytorium, ujętych w granice republik związkowych i au
tonomicznych23. „Nowe narody” powstałyby z uprzywilejowanych „narodowości 
tytularnych”, noszących nazwy tożsame z nazwami danych republik, oraz z róż
nych mniejszości, które stopniowo asymilowałyby się do wspólnot tytularnych. 
„Nacjonalizacja” praktyk religijnych przez elity duchowieństwa muzułmańskie
go miała uzupełnić konstruowane tożsamości narodowe o duchowy, islamski 
wymiar, który stałby się ich nieodłącznym aspektem. Strategia ta widoczna była 
zwłaszcza w Azerbejdżanie24.

We współczesnych azerbejdżańskich dyskursach można je bez trudu dostrzec. 
Są one częścią oficjalnie promowanego ideału tożsamości obywateli. Przykła
dem może być wywiad udzielony przez Rafiqa Alijewa, szefa urzędu do spraw 
religii (Goskomitet po Religioznym Delam), w którym podkreślał on znaczenie 
religii jako podstawy „tradycyjnych wartości azerskich” i czynnika jednoczącego 
różne grupy etniczne wchodzące w skład narodu azerbejdżańskiego25. Podob
nie też wypowiadał się podczas wywiadu ze mną zastępca przewodniczącego 
Zarządu Duchownego Muzułmanów Kaukazu26. Co więcej, podzielają na ogół 
te poglądy tzw. „zwykli ludzie”. Moi rozmówcy, opisując kryteria bycia „Azer- 
bejdżańcem”, często przywoływali ideę bycia jednocześnie muzułmaninem, two
rząc ad hoc definicje typu:

Muzułmanin — to jest Azerbejdżaniec żyjący w Azerbejdżanie.

Komentując skomplikowany skład etniczny ludności Azerbejdżanu, wielu 
z nich wskazywało na islam jako na wspólną tożsamość. Z kolei odmawiając 
uznania różnicy pomiędzy szyitami i sunnitami, posługiwali się pojęciem naro
dowości azerskiej, mówiąc że:

22 Ibidem, s. 69.
23 V. Tishkov, Ethnicity, Nationalism and Conflict in and after the Soviet Union. The M ind Aflame, 
London 1997, s. 24-42; I. Bremmer, R. Taras (eds.), Nation and politics..., s. 3-26.
24 M. Saroyan, Minorities..., op. cit., s. 69, 78.
25 Zob. również jego publikację: R. Alijew, Gosudarstwo..., op. cit.
26 Zarządy Duchowne Muzułmanów (Duchownoje Uprawlenije Musulman) są stworzonymi przez 
władze sowieckie instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie meczetami, duchowieństwem 
i edukacją religijną. Liczba i zasięg terytorialny Zarządów zmieniały się kilkakrotnie w czasach 
ZSRR i po jego rozpadzie. Obecnie mieszczący się w Baku Zarząd dla Kaukazu (Duchownoje 
Uprawlenije Musulman Kawkaza; Qafqazya Musulmanlar Idaresi), pod przewodnictwem szejch- 
ul-islama Allahgukura Pagazade, sprawuje zwierzchnictwo nad muzułmanami w Azerbejdżanie 
i Gruzji, chociaż teoretycznie jego władzy podlegają wszyscy szyici na terenie państw członkow
skich Wspólnoty Niepodległych Państw. Zob. M. Saroyan, Minorities. . . , op. cit., s. 45-48, 58-60, 
88 nn.; R. Motika, Islam in Post-Soviet..., op. cit., s. 114-116; A. Yunusov, Islam w Azierbajdżanie, 
Baku 2004.
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Nie ma żadnego podziału w islamie — wszyscy jesteśmy Azerbejdżańcami-mu- 
zułmanami.

Etniczność w Azerbejdżanie, potocznie rozumiana jako coś pierwotnego, od 
zawsze istniejącego27, obejmuje utożsamienie religii, czy raczej przynależności 
do kategorii „muzułmanów”, z kulturową „esencją” rozmaitych miejscowych 
etnosów, których wspólnym mianownikiem jest to, że różnią się one od Ro
sjan (czy innych „Europejczyków”, „niemuzułmanów”). Moi starsi rozmówcy 
nawet lokalne języki tureckie czy irańskie określali wspólnym mianem „mowy 
muzułmańskiej”. Ponadto, wspomniane procesy identyfikacyjne są stale reaktu- 
alizowane, pogłębiając tę w gruncie rzeczy nienową symboliczną relację pomię
dzy pojęciem „Azerbejdżańca” i „muzułmanina”28. Przyczyniają się do tego do
datkowo różne akademickie i polityczne koncepcje zakładające związek religii 
z „obiektywnie istniejącymi i historycznie trwałymi wspólnotami etnicznymi”29. 
Warto podkreślić, że to utożsamienie identyfikacji w kategoriach narodowych 
i religijnych (mające oczywiście swoją dłuższą historię) odwołuje się do sowiec
kiej koncepcji narodowości emanującej z państwa30. Jeden z moich rozmówców, 
określający siebie mianem Tałysza, zapytany, czy uważa się również za „Azerbej
dżańca”, odpowiedział:

Jesteśmy Tałyszami... muzułmanami, czystymi muzułmanami (...). Azerbejdżań- 
cy też są muzułmanami. Zjednoczyliśmy się i przyjmując wiarę muzułmańską 
w azerbejdżańskiej republice31. 27 28 29 30 31

27 Co zgodne jest z poglądami tzw. primordialistów w antropologii. Zob.: C. Geertz, The Integrative 
Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States, w: C. Geertz (ed.), Old 
Societies and New States: The Quest for Modernity in Asia and Africa, New York 1963, s. 105-157.
28 Muszę powiedzieć, że spotykałem również liczne osoby, które nie były wierzące, i uważały się 
za „muzułmanów” co najwyżej we wspomnianym, uproszczonym, „etnicznym” czy „kulturowym” 
sensie. Zarazem wypowiedzi tych osób na tem at własnej przynależności do narodowej wspólnoty 
jak najbardziej odpowiadały typowemu dla społeczeństw postsowieckich modelowi nacjonalizmu 
odwołującego się przede wszystkimi do idei terytorialnej integralności państwa oraz zasady od- 
powiedniości jednostek terytorialno-administracyjnych z tożsamościami etnicznymi (V. Tishkov, 
Ethnicity..., op. cit.; I. Bremmer, R. Taras, Nation and politics..., op. cit.). Ich „nacjonalizm” jest 
z pewnością znacznie mniej „religijny”, lecz przez to nie mniej „typowo postsowiecki”.
29 Na przykład: V  Kozlov, On the Concept o f Ethnic Community, w: Y. Bromley (ed.), Soviet 
Ethnology and Anthropology Today, The Hague-Paris 1974, s. 73-87; Y. Bromley, The Term Ethnos 
and its Definition, w: Idem (ed.), Soviet Ethnology and Anthropology..., s. 55-72; por. A. D. Smith, 
National Identity, London 1991.
30 V. Tishkov, Ethnicity. . . , op. cit.; I. Bremmer i R. Taras, Nation and politics. .. , op. cit., s. 3-26.
31 W  Azerbejdżanie zagadnienia tożsamości rozmaitych grup, które dla uproszczenia nazwę 
w tym miejscu etnicznymi, to odrębny, skomplikowany temat. W znacznej części swoje badania 
prowadziłem wśród Tałyszy, na południu kraju, pomiędzy rzeką Kurą, Morzem Kaspijskim i gra
nicą Iranu. Tałysze mówią językiem blisko spokrewnionym z perskim, a większość ich żyje w tzw. 
„irańskim Azerbejdżanie”. Przed podbojem rosyjskim, w pierwszej połowie XIX wieku, teryto
rium dzisiejszego Azerbejdżanu było podzielone na chanaty, w tym chanat tałyski, a więc można
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Wypowiedź ta dobrze ilustruje powyższy pogląd. Saroyan mógłby powiedzieć, 
że ów rozmówca to prawdziwy muzułmański obywatel postsowiecki.

Przechodząc do kwestii relacji pomiędzy uczuciem przywiązania do narodu 
a rytuałem religijnym, chciałbym podkreśl ić, że ten ostatni może mieć jak naj
bardziej związek z nacjonalizmem jako jednym z wymiarów ludzkiej identyfi
kacji, jednak założenie, że udział w obrzędach religijnych będzie zawsze rodza
jem świadomej demonstracji swojej odrębnej tożsamości, jest już zbyt dużym 
uproszczeniem* 32.

Wspomniane na początku pojęcie „religijnego nacjonalizmu” zasadniczo 
odnosi się do zjawisk, w których ideologia kształtuje nowe znaczenia przypisy
wane rytualnie konstruowanym wizjom wszechświata, prowadząc w ten sposób 
do ustanowienia narodu jako formy rozszerzonej osobowości33. Nacjonalizm

powiedzieć, jak czynią to zwolennicy tałyskiego ruchu autonomicznego, że Tałysze także mają tra
dycję własnej państwowości. W 1993 roku, kiedy republika Azerbejdżanu znajdowała się w stanie 
politycznego chaosu, grupa intelektualistów i wojskowych z Lenkoranu, „stolicy” Tałyszy, dokona
ła bezkrwawego przejęcia władzy i utworzyła — efemeryczną, jak się miało okazać — Republikę 
Tałysko-Mugańską (TM R). Ruch ten cieszył się znacznym poparciem miejscowej ludności, został 
jednak po kilku miesiącach stłumiony przez konsolidujący się w Baku reżim Heydara Alijewa. 
Od tamtej pory tałyski ruch autonomiczny działa w sposób na wpół zorganizowany, spotykając 
się z okresowo nasilającymi się prześladowaniami. W tym kontekście, na początku moich badań 
latem 2005 roku zaskoczyło mnie to, jak liczne osoby, które jednoznacznie deklarowały swą przy
należność do wspólnoty Tałyszy, zarazem wyrażały żarliwe przywiązanie do państwa azerbejdżań- 
skiego i związanej z nim idei narodu. Z  moich badań wynika, że„azerbejdżański” patriotyzm tych 
osób to także ten „religijny nacjonalizm”, który stanowi tem at niniejszego tekstu. Zarazem jednak 
ich tałyska tożsamość jest konstruowana częściowo w odniesieniu do owego państwowo-narodo- 
wego kontekstu, a co najistotniejsze, opiera się z jednej strony na tych samych sowieckich koncep
cjach narodowości i etniczności, z drugiej zaś korzysta w podobny sposób z muzułmańskich mitów 
i rytuałów związanych z pirami. W znacznej mierze właśnie dzięki temu podobieństwu konstrukcji 
tałyski sentyment etniczny i patriotyzm wobec państwa i narodu azerbejdżańskiego jest możliwy 
do pogodzenia; zob. M. Laszczkowski, Tałysze i Azerbejdżańcy. Konstrukcje i rekonstrukcje na
rodu, etniczności i religijności, Warszawa 2006 (niepublikowana praca magisterska napisana pod 
kierunkiem prof. L. Mroza, dostępna w Archiwum IEiAK UW). Por. interesujące przykłady ana
logicznego łączenia lokalnych tożsamości z lojalnością wobec państwa w innych częściach świata: 
M. Bolton, Quartering Sheep at Carnival in Sud Lipez, Bolivia i M. Rack, Bandits and Heroes: Time 
and Place in Central China, w: W. James, D. Mills (eds.), The Qualities o f Time: Anthropological 
Approaches, Oxford-New York 2005, s. 187-201 i 203-218.
32 Odnosi się to do tych prac, których autorzy postrzegali muzułmańską pobożność, zwłaszcza 
w jej rytualnych formach, jako środek wyrazu uciskanych „tożsamości etnicznych” i sposób sprze
ciwu wobec sowieckiego porządku; np. S. Akiner, Islamic People..., op. cit., s. 13; Ch. Lem ercier- 
Quelquejay, Islam and Identity..., op. cit., s. 49; M. E. Subtelny, The Cult o f Holy Places: Religious 
Practices among Soviet Muslims, „The Middle East Journal”, 1989, Vol. 43, No. 4, s. 593-604, czy 
też pisali nawet o „podziemiu sufickim” stawiającym reżimowi sowieckiemu zorganizowany opór; 
zob. A. Bennigsen, E. S. Wimbush, Mystics..., op. cit.
33 W wyjaśnieniu istoty religijnego nacjonalizmu czerpię wiele z dokonanej przez Bruce’a Kapferera 
analizy relacji pomiędzy rytuałami czarnoksięstwa w syngaleskim buddyzmie a aktami nacjona
listycznie umotywowanej, masowej przemocy na Sri Lance; zob. B. Kapferer, Legends o f People,
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czerpie swą siłę emocjonalnego apelu z faktu, że jest on zakorzeniony w podsta
wowych ontologiach, którymi ludzie kierują się w życiu codziennym34. Odnoszą 
się one do sposobów, w jaki konstytuowany jest świat, człowiek i jego relacje 
w społecznym i kosmicznym uniwersum. Wiedza ta, kształtowana w wielu społe
czeństwach przez mity etnogenetyczne, jest raczej praktykowana niż wypowia
dana, mając pewien „potencjał znaczenia”35. Niekiedy jest ona explicite religijna, 
jak u Syngalezów ze Sri Lanki, których Kapferer przeciwstawia społeczeństwu 
australijskiemu, gdzie wiedza stanowiąca podstawę powszechnej ontologii jest 
„mityczna” w nieco bardziej metaforycznym sensie, ponieważ centralny „mit”, 
opowiadający o wojskowym wysiłku i ofierze Australii w I wojnie światowej, jest 
„świecki”36. W przypadku nacjonalizmu azerbejdżańskiego na podstawie moich 
badań terenowych skłaniam do założenia, że jest on „typu religijnego”, podob
nie jak u Syngalezów.

Znaczenie mitu, jak pisze Kapferer, nie jest ani dane, ani absolutne37. Nar
racje mityczne są reinterpretowane w taki sposób, że stają się spójne z prostą 
logiką myślenia potocznego stosowaną w codziennym życiu. W ten sposób mit 
uzyskuje wartość ostatecznej prawdy, otrzymuje moc definiowania znaczącego 
doświadczenia (tj. odróżniania go od zwykłego porządku rzeczy). Dzięki mitowi 
człowiek odnajduje swój sens w otaczającym go świecie38. Znaczenie jego leży 
nie tyle w treści mitycznej narracji, ile w praktykowanych postawach w codzien
nym działaniu. Ontologia przejawiająca się w dyspozycjach do działania uzy
skuje potwierdzenie w określonych zachowaniach i staje się wyłączną podstawą 
praktycznego rozumienia świata. Zapewnia, jak się wydaje, praktycznie jedyny 
skuteczny sposób, w jaki człowiek może usytuować samego siebie w społecznym 
i kosmicznym środowisku. Innymi słowy, organizuje poczucie rzeczywistości, 
i tym samym determinuje właściwe dla członka danej społeczności sposoby po
stępowania. Mityczna kosmologia stwarza więc rozumienie wszelkiego doświad
czenia i owa egzystencjalna jedność osoby oraz wszechświata obejmuje także 
postrzeganie porządku społecznego. Zdarza się, że choć ontologia normalnie 
pozostaje „niema”, objawia się jednak w refleksyjnej świadomości39. Są to mo
menty doświadczenia o charakterze religijnym czy numinotycznym, jak określił 
je Zbigniew Benedyktowicz40. Szczególną kategorią praktyki, która celowo wy

Myths o f State, Washington & London 1988. Łączę to podejście z pojęciem „religijnego nacjonali
zmu” wypracowanym przez wspomnianego już wyżej Petera van der Veera, Religious Nationalism. 
op. cit., s. 84.
34 C. Bell, Ritual Theory, Ritual Practice, New York-Oxford 1992; B. Kapferer, Legends..., op. cit.
35 B. Kapferer, Legends o f P eo p le ., op. cit., s. 80.
36 Ibidem.
37 Ibidem, s. 19.
38 Ibidem, s. 46-48, 76-79.
39 Ibidem, s. 84.
40 Z. Benedyktowicz, Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000.
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wołuje tego rodzaju objawienia, jest rytuał. W rytuale mityczna przeszłość zosta
je bezpośrednio uobecniona i ustanowiona zostaje jedność czasu i przestrzeni41. 
Rytuał jest negocjowanym aktem nadawania uniwersum kształtu, obejmującego 
także całość czasu. Kluczową sprawą jest, że proces ten obejmuje usytuowa
nie osoby w sieciach relacji władzy, w tym między jednostką a grupą społeczną, 
w której ona uczestniczy42. Wynika z tego, że rytuał definiuje subiektywne kate
gorie „ja” i „inny”, będąc kategorią działania szczególnie twórczą dla osoby i dla 
ontologii, jaką ona w sobie nosi43. Odzwierciadla on mit, który urzeczywistnia się 
w danym działaniu rytualnym. Przy czym nie należy go rozumieć jako rodzaju 
scenariusza do odegrania przez aktorów. Mit jest raczej w rytuale p r a k t y k o 
wany i w tym działaniu wyłania się jego znaczenie sytuacyjne44.

W Azerbejdżanie, podobnie jak w wielu innych krajach muzułmańskich, 
w terenie rozsiane są święte miejsca, zwane pir lub ocal, będące znaczącymi 
ośrodkami aktywności religijnej45. Pir jest miejscem najczęściej zaznaczonym 
przez obecność jednego lub więcej starych nagrobków ludzi uznanych za świę
tych, ale również przez niezwykłe drzewo czy rzadką odmianę formacji skalnej 
(często w kształcie śladu ludzkiej stopy albo końskiego kopyta, uważanego za 
ślad pozostawiony przez Alego lub innego świętego albo jego wierzchowca). 
Przy niektórych sławniejszych ze wspomnianych świętych miejsc wzniesione zo
stały niewielkie budynki — jakby „kaplice”, a nawet okazałe i bogate meczety. 
Te ostatnie są zazwyczaj objęte opieką i kontrolą hierarchii duchownej46. Wokół 
nich wszystkich praktykowane są rytuały podczas święta Aęura (Aszura) oraz 
indywidualnych pielgrzymek ziyaret.

Święto Aszura jest bodaj najważniejszym wydarzeniem w religijnym kalenda
rzu szyitów, choć w Azerbejdżanie, jeśli w pobliżu zamieszkują wyznawcy sunni- 
zmu, również i oni biorą w nim udział. Są to żałobne obchody rocznicy śmierci 
Imama Husseina i jego zwolenników w bitwie pod Karbalą w 61 roku hidżry 
(AD 680)47. Rytuały te są bardzo poruszające; ich elementem są takie wyrazy

41 B. Kapferer, Legends o f People..., op. cit., s. 162-163, zob. też V. Turner, The Ritual Process. 
Structure and Anti-Structure, New York 1979, s. 94-130.
42 C. Bell, Ritual Theory..., op. cit., s. 199; P. van der Veer, Religious Nationalism..., op. cit., s. 82.
43 C. Bell, Ritual Theory..., op. cit.; P. van der Veer, Religious Nationalism..., op. cit., s. 80-84.
44 Przykładem tego jest przeprowadzona przez Kapferera analiza syngaleskich rytuałów czarno- 
księstwa pokazująca, jak rytuał ustanawia zasady wewnętrznie organizujące osobę i otaczającą 
ją rzeczywistość. Wszechświat jest w ten sposób zakorzeniany w człowieku, a włączenie pań
stwa w „wewnętrzną istotę” danej osoby jest częścią tego procesu; zob. B. Kapferer, Legends 
o f People..., op. cit., s. 76.
45 M. Saroyan, Minorities..., op. cit., s. 106-113.
46 Ibidem, s. 112-116.
47 Bitwa pod Karbalą była kulminacyjnym punktem wojny domowej pomiędzy siłami dowodzony
mi przez Husseina, syna Alego — założyciela wspólnoty, która później miała stać się szyicką od
mianą islamu — a władcą omajjadzkim, Jazidem. Hussein zginął, a jego ludzie zostali zmasakro
wani przez wroga. W ten sposób stali się oni pierwszymi męczennikami szyizmu. Obchody Aszury,
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żałoby, jak głośny płacz, bicie się w piersi, czy nawet samobiczowanie. Wspól
ny udział w tych rytuałach umacnia czy też odtwarza więzi w ramach lokalnej 
społeczności. Ponadto, można powiedzieć, że odtwarzany jest tu wspólnotowy 
porządek moralny, skoro udane wypełnienie rytuału uważa się za test moralno
ści jego uczestników. Za test służy niesiony przez pielgrzymów elem (zazwyczaj 
kawałek metalu w kształcie dłoni, z wygrawerowanymi imionami Mahometa lub 
jego córki Fatimy i jej męża, a zięcia Proroka Alego, oraz dwóch synów tej pary, 
imamów Hassana i Husseina), który, jak się wierzy, jeśli trafi do rąk osoby „nie
czystej”, będzie się wyrywał i uniemożliwi realizację rytuału.

Pielgrzymi podczas procesji Aszury okrążają zwykle wieś, osiedle lub określo
ną dzielnicę w mieście (mahalle). Trasa procesji wiedzie zwykle od miejscowego 
świętego miejsca (piru) do meczetu (lub w przeciwnym kierunku), z przystanka
mi przy innych pirach, jeśli jest ich więcej w danej okolicy. W ten sposób ruch 
akcentuje święte miejsca, które wyznaczają przestrzeń i nadają jej duchową or
ganizację. Przemieszczanie się uczestników rytuału wyznacza przestrzeń danej 
wspólnoty i organizuje ją zgodnie z geografią mitu. Ta rytualnie uporządkowana 
przestrzeń j e s t  właściwie Karbalą, a mityczne wydarzenia symbolicznie w per
cepcji uczestników dz i e j ą  się p o n o w n i e 48. Niektórzy z moich rozmówców 
wyrażali tę myśl wprost49. Wreszcie, i co być może najważniejsze, za sprawą tego 
ponownego odegrania, czy ponownego wydarzenia się mitycznych zajść, ustano
wiona zostaje bezpośrednia znacząca więź pomiędzy teraźniejszością i mityczną 
przeszłością. Teraźniejszość i przeszłość zostają zrównane, zjednoczone, a rytu
alna wspólnota uczestniczy w świętej historii, która wypełnia czas.

Podobną symbolikę można dostrzec także w indywidualnych pielgrzymkach 
ziyaret, choć ze względu na ich osobisty wymiar mogą być one jeszcze istotniejsze 
dla procesów, w których znaczenia wyłaniające się z praktykowanego mitu są za
korzeniane w człowieku50. Ich celem jest najczęściej uzyskanie nadprzyrodzonej 
pomocy w sytuacjach kryzysowych, takich jak choroba, zmiana stanu cywilnego, 
ciąża, macierzyństwo, czy też służba wojskowa. Szczegóły czynności mogą się róż
nić, ale rytuał jest zawsze bardzo poruszający. Jego zasadniczą część stanowi mo

dziesiątego dnia pierwszego miesiąca w muzułmańskim kalendarzu, Muharram, upamiętniają 
ich męczeństwo i często prowadzą do rozlewu krwi, kiedy zmityzowana historia jest odgrywana 
przez wiernych, zob.: M. Ayoub, Redemptive Suffering in Islam. A  Study o f the Devotional Aspects 
o f Ashura in Twelver Shiism, The H ague-Paris-New York 1978, s. 93-140; G. Thaiss, Religious sym
bolism and Social Change: The Drama o f Husain, w: N. R. Keddie (ed.), Scholars, Saints, and Sufis. 
Muslim Religious Institutions in the Middle East since 1950, Berkeley-Los Angeles-London 1978, 
s. 350-358; J. Rohoziński, Święci, biczownicy..., op. cit., s. 261-274.
48 J. Rohoziński, Święci, biczownicy..., op. cit. s. 274-275 i 285.
49 Na przykład, pewien starszy pan, krawiec, domniemany potomek Imamów (sayyid), powiedział 
mi, że dla szyity w dniu Aszury każde miejsce j e s t  Karbalą. Podobnych wypowiedzi od różnych 
osób słyszałem wiele.
50 Por. P van der Veer, Religious Nationalism..., op. cit., s. 82 i 127.
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dlitwa i pełne żarliwości wzywanie Boga oraz konkretnego świętego związanego 
z danym pirem czy samego piru, tak jakby on sam był świadomą, działającą istotą 
duchową, Ponadto pielgrzymi całują elem, jeśli znajduje się w danym pirze. Czę
sto przed pirem zabijany jest też baran na ofiarę albo zastępowany lub uzupeł
niany ofiarą pieniężną. Zawsze na pobliskim drzewie albo na czym tylko się da, 
zawiązuje się ku pamięci kawałki tkanin. Podejmowane są tu też rozmaite prak
tyki lecznicze, z których część sama w sobie może przyprawie o spore nerwy51. 
Przywołując świętego, pielgrzym nawiązuje z nim łączność i zarazem utwierdza 
swoje uczestnictwo we wspólnocie ponad granicami czasu i przestrzeni52.

Rytuały wokół pirów przypominają, moim zdaniem, obrzędy syngaleskie, 
opisywane przez Kapferera, tworzące transcendentną wspólnotę wyłaniającą 
się z mitycznego czasu. Ustanawiają znaczący porządek kosmicznego i spo
łecznego wszechświata, sytuując człowieka w owym uniwersum w sposób, który 
pozwala mu na dostrzeżenie sensu świata. Tym, co ideologia czyni, by sięgnąć 
„do serc” ludzi, jest wykorzystywanie „potencjału znaczenia” ontologii zakorze
nionej w danym człowieku. Jest, według Kapferera, celowym konstruowaniem 
znaczenia na podstawie wybranych schematów interpretacji egzystencjalnych 
doświadczeń53. Stwarza konkretne znaczenia w ramach ontologii, które zapew
niają zgodność pomiędzy ową ontologią a poszczególnymi percepcjami i inter
pretacjami bezpośredniego kontekstu politycznego.

Ideologia jest zatem czymś więcej niż złożoną ze znaczeń „mapą” czy „ma
trycą” służącą do interpretowania świata54. Jest raczej aktywnym procesem 
konstruowania takich map i zarazem odnajdywania przez użytkownika samego 
siebie w czytanym za ich pośrednictwem krajobrazie. Ideologia nacjonalizmu 
działa w ten sam sposób. Symbole, języki, to co w wielu teoriach przedstawiane 
jest jako typowa materia nacjonalizmu, nie mają same w sobie mocy wywoły
wania emocji czy, tym bardziej, pasji55. Kiedy jednak ideologia nacjonalistyczna 
nadaje kierunek codziennej ontologii uwewnętrznionej w człowieku, wtedy wy
wołuje prawdziwe emocje. Atak rzeczywisty czy wyimaginowany na państwo sta
je się atakiem na kosmiczny porządek i, co najważniejsze, na określoną osobę, 
w samym rdzeniu jej usytuowania w świecie56. Dzieje się tak dlatego, że, jak już

51 Zabiegi te mogą polegać np. na opieraniu różnych części ciała o nagrobki, przechodzeniu pod 
egzemplarzem Koranu trzymanym przez opiekunkę czy — rzadziej — opiekuna piru, bryzganiu 
na pacjenta-pielgrzyma wodą, tłuczeniu butelek po uprzednim złapaniu w nie nieszczęścia wywa
bionego z ciała leczonej osoby, lub na przypalaniu pewnych punktów na ciele pielgrzyma-pacjen- 
ta specjalnym kawałkiem tkaniny, która to operacja nosi nazwę gildag.
52 P. van der Veer, Religious Nationalism..., op. cit., s. 40.
53 B. Kapferer, Legends o f People..., op. cit., s. 80.
54 C. Geertz, Ideology as a Cultural System, w: The Interpretation o f Cultures: Selected Essays, New 
York 1991, 193-233.
55 B. Kapferer, Legends o f People..., op. cit., s. 116.
56 Ibidem, s. 83.
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wspomniałem, człowiek jest produktem rytualnego działania, które porządkuje 
społeczeństwo i wszechs'wiat, ustanawiając strukturalną jednosC pomiędzy tymi 
sferami doświadczenia a społecznym ciałem danej osoby57. To, co — jak pisze 
Kapferer — jest wewnętrzne wobec osoby, rozciąga się także wokół niej”, a żar 
nacjonalizmu pochodzi ze sposobu, w jaki nacjonalistyczna ideologia kształtuje 
percepcję „zewnętrznej” rzeczywistości i tym samym wewnętrznych dyspozycji 
człowieka58. Oddziałuje na „samą istotę” osoby, ponieważ operuje na ontologii, 
która jest w niej zakorzeniona. To włas'nie ta relacja pomiędzy ideologią a on- 
tologią osadzoną wewnątrz i wykraczającą poza człowieka sprawia, że ludzie 
postrzegają siebie jako zależnych od porządku państwa59.

Proces ideologicznej transformacji ontologii, który umożliwia interpreta
cję danych wydarzeń w ich mitycznym konteksCie, nie jest koniecznie kwestią 
manipulacji czy czyjegokolwiek spisku60. Jest raczej konsekwencją rutynowego 
użycia ontologii wywiedzionej z mitu w celu zrozumienia rzeczywistosCi. Kiedy 
np. politycy konstruują dyskurs ideologiczny przedstawiający bieżący stan wyda
rzeń w kategoriach mitologicznych, mogą czynić to z powodów wykraczających 
poza ich własną swiadomosC refleksyjną. Robią to, gdyż ich własna percepcja 
rzeczywistości podlega tym samym zdeterminowanym przez mit schematom. 
Bieżące wydarzenia są interpretowane zgodnie z logiką potocznego sposobu 
postrzegania swiata i w związku z tym znaczenia, jakie są im przypisywane, mu
szą odpowiadać wzorowi mitycznych kategorii. Idee bowiem nie są odrębne od 
rzeczywistosCi. Świat społeczny i jego reprezentacje w ideach politycznych są 
nierozdzielne i stanowią wzajemnie konstytutywną jednosC61. Idea i działanie 
nieustannie w dynamiczny sposób wpływają na siebie nawzajem62 i nie istnieje 
między nimi żadna prawdziwa dychotomia63.

Podkreslić jednak trzeba, że tzw. elity polityczne i intelektualne w danych 
społeczeństwach są podmiotami bardziej od innych zaangażowanymi w instru
mentalizację dyskursu politycznego. To włas'nie one odpowiadają za włącze
nie stosownych legend w bieżącą retorykę polityczną64. Ta kontekstualizacja 
udziela interpretacjom i argumentom głoszonym przez owe podmioty nimbu 
najwyższej prawdy. Zakotwicza je też u rdzenia uwewnętrznionych ontologii, 
dzięki czemu argumenty te mogą wywoływać tak potężne emocje, by sprawić, 
że ludzie będą gotowi się zabijać i ginąć w imię idei, w którą wierzą. Nie jest

57 C. Bell, Ritual Theory..., op. cit.
58 B. Kapferer, Legends o f People..., op. cit., s. 212.
59 Ibidem, s. 99.
60 Ibidem, s. 146 i 209-213.
61 Ibidem, s. 146.
62 K. Verdery, The Political Lives o f Dead Bodies. Reburial and Postsocialist Change, New York 
1999, s. 34.
63 C. Bell, Ritual Theory..., op. cit.
64 B. Kapferer, Legends o f People..., op. cit., s. 33.
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zaskoczeniem, że tego rodzaju kontekstualizacja, tj. ów proces „czynienia po
litycznego religijnym”, ma miejsce zwłaszcza przy okazji wielkich uroczystości 
religijnych65.

Przykładów dostarcza najnowsza historia Azerbejdżanu potocznie interpre
towana w narracyjnej ramie wywodzącej się z szyickiego dyskursu męczeństwa 
uczestników bitwy pod Karbalą66. Najważniejszymi jej postaciami są Święci mę
czennicy (arab. szahidzi, tur. §ehidler), którą to kategorią usiłuje się objąć także 
ofiary tragicznych wydarzeń, jakie towarzyszyły uzyskiwaniu przez Azerbejdżan 
niepodległości, tj. wojny karabaskiej i tzw. „Czarnego Stycznia”, czyli masakry 
wielu dziesiątek cywilnych mieszkańców Baku, jakiej dokonało wojsko sowiec
kie 20 stycznia 1990 roku67. W ten sposób rytualna „genealogia”, pierwotnie 
łącząca uczestników święta Aszury z mitycznym rodem Imamów i ich poległych 
męczeńską śmiercią zwolenników, zostaje rozszerzona na cały naród.

Jak wiadomo, idea wspólnego pochodzenia od świętego przodka jest często 
podstawą dyskursów grupowych tożsamości, a nacjonalizm można nie bez racji 
przedstawiać jako szczególną formę takiego „poszerzonego pokrewieństwa”68. 
Przypadek azerbejdżański dostarcza przykładu nacjonalizmu religijnego, ale 
jest to zarazem nacjonalizm, który odpowiada logice „kultu przodków”69. Idea 
ta najwyraźniej pochodzi od „elit politycznych”. Impuls nadał jej zmarły prezy
dent Azerbejdżanu, Heydar Alijew, który wielokrotnie porównywał poległych 
za Karabach do świętych męczenników spod Karbali70. Najwyżsi przedstawicie
le duchowieństwa muzułmańskiego odprawiali modlitwy i wygłaszali kazania 
przed jego przemówieniami71. Sama zaś ceremonia pogrzebowa ofiar bakińskie- 
go „Czarnego Stycznia” w 1990 roku została przeprowadzona według wzoru szy
ickiej tradycji żałobnej72.

Nie pozostało to oczywiście bez wpływu na kształtującą się świadomość naro
dową. Nie chcę tu sugerować, że dyskurs ideologiczny jest przekazywany wyłącz
nie „z góry na dół”, ale podstawowe kategorie i schematy, które określają pole 
dla późniejszych wielogłosowych i idiosynkratycznych konstrukcji, są faktycznie,

65 Ibidem, s. 1, 39.
66 Zob.: M. Ayoub, Redemptive Suffering..., op. cit.; J. Rohoziński, Święci, biczownicy..., op. cit., 
s. 261-286.
67 Strona internetowa „Sahil” Information and Research Center ( < http://www.january20.net/>), 
2002 jest tylko jednym z interesujących przykładów działań podejmowanych w celu upamiętniania 
tego zdarzenia i umiędzynarodowienia wiedzy o nim.
68 P. van der Veer, Religious N a tiona lism ., op. cit., s. 40, 104-105.
69 K. Verdery, The Political L iv e s . ,  op. cit., s. 104 nn.
70 L. E. Adams, The Reemergence o f Islam in the Transcaucasus, „Religion, State & Society”, 
Vol. 24, 1996, No. 23, s. 221-231.
71 R. Motika, Islam in P ost-Sovie t., op. cit., s. 115.
72 T. Świętochowski, Azerbaijan: The Hidden Faces o f Islam, „World Policy Journal”, Vol. 19, 2002, 
No. 3, s. 73.
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choćby mimochodem, powszechnie przyjmowane73. Najbardziej żywiołowe wy
razy sentymentu narodowego większos'ci moich rozmówców dotyczą włas'nie ich 
silnych emocji odczuwanych wobec konfliktu karabaskiego oraz bolesnych wspo
mnień bakińskiego „Czarnego Stycznia”74. Podobnie jak w dyskursie elit politycz
nych streszczonym powyżej, także i w codziennych rozmowach ofiary obu tych 
wydarzeń określane są mianem męczenników. Bakińska §ehidler Xiyabani75 (do
słownie „Aleja Męczenników”), gdzie pochowane są ofiary styczniowej masakry 
oraz dziesiątki żołnierzy poległych w wojnie karabaskiej, jest regularnie i spon
tanicznie odwiedzana przez wielu mieszkańców miasta, którzy zapalają znicze, 
składają kwiaty i recytują modlitwy przy grobach. W mniejszych miastach, które 
mają zbyt mało „swoich własnych” poległych, podobne symboliczne przestrzenie 
noszą tę samą nazwę i zajmują najbardziej centralne położenie, co dodatkowo 
zwiększa ich odczuwalną rangę. Nawet w małych i odległych górskich wioskach 
pokazywano mi symboliczne groby i pomniki lokalnych „szahidów”. Poza tym, co 
szczególnie zwróciło moją uwagę, rozmówcy poproszeni o wyjasnienie znaczenia 
pojęcia „szahid” niemal bez wyjątku mówili o „tych, którzy zginęli za swój kraj  
i w i a r ę ”. Te dwa aspekty wydawały się zupełnie nierozerwalne. Umieranie za 
kraj było umieraniem za wiarę — i na odwrót. Mityczne odniesienia sięgają jed
nak znacznie głębiej niż tylko kwestii nazw i kategorii. Na przykład, niektórzy 
z moich rozmówców wprost zrównywali s'mierć dzieci zabitych przez siły ormiań
skie w masakrze w Hodżali76 z męczeństwem Imama Husseina. Otwarte porówna
nia pomiędzy żołnierzami poległymi w Karabachu a zwolennikami Husseina wy
stępowały powszechnie. W tej sytuacji, jeśli ofiary są kojarzone z archetypicznym 
męczeństwem Husseina, to także ich zabójcy Ormianie stają się wcieleniem zła 
ostatecznego, podobnie jak Tamilowie w oczach Syngalezów opisywanych przez 
Kapferera77. Prawie wszyscy moi rozmówcy w Azerbejdżanie pałali nienawiscią 
wobec Ormian, których często nazywano „bestiami”, „najgorszym ze wszystkich 
narodów”, czy nawet „nie-ludźmi”. Diaboliczne epitety znajdowały też swoje po
twierdzenie w powszechnie opowiadanych historiach o przerażających zbrodniach 
wojennych popełnionych ponoć przez ormiańskie siły w Karabachu.

Narracje te, oczywiscie, w różnym stopniu odpowiadają zdarzeniom rzeczy
wistym, lecz zawsze opowiadane są z zachowaniem jak największej liczby dra
stycznych szczegółów, aby uzyskać jakos'ć mityczną78. Stają się wiedzą powszech

73 C. Bell, Ritual Theory..., op. cit., s. 171 nn.
74 H. Demirdirek, The painful past retold. Social memory in Azerbaijan and Gagauzia, < http:// 
www.anthrobase.com/Txt/_D_/_Demirdirek_H_01.htm>, 1996.
75 Wymawia się: „Szehidler Hijabany”.
76 Była to prawdopodobnie największej masakra cywilów w czasie wojny o Karabach; zob. P. van 
der Leeuw, op. cit., s. 171.
77 B. Kapferer, Legends o f People..., op. cit., s. 82.
78 Odwołuję się tutaj do rozumienia mitu przez Kapferera, ibidem, s. 44-48.
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ną, choć szczegóły różnią się w zależności od narratorów. Są przedmiotem silnej 
wiary, pomimo braku wystarczających na nie dowodów. Moi rozmówcy nie wi
dzieli zresztą potrzeby jakichkolwiek dowodów zewnętrznych wobec własnej lo
giki, która sama w sobie staje się podstawą pewnego sposobu rozumienia Świata, 
stanowiąc paradygmat praktycznych postaw. Co do „Czarnego Stycznia”, to rolę 
diabła odgrywa Michaił Gorbaczow79. Moi rozmówcy nazywali go „najgorszym 
z przywódców”, „zdrajcą i wężem”. Narracje o jego przewrotnym charakterze 
sięgają zresztą dalej w przeszłość niż sama masakra ze stycznia 1990. Całą jego 
działalność polityczną przedstawiano jako antyazerbejdżański, antymuzułmań- 
ski i antysowiecki spisek częściowo inspirowany przez Ormian80.

Ból i nienawiść wywoływane w trakcie moich rozmów z Azerami, zwłaszcza 
przy poruszaniu kwestii Karabachu, prowadziły niektórych z mężczyzn do wygła
szania żarliwych deklaracji gotowości do dalszej walki z Ormianami. Ideą, za któ
rą mieliby walczyć, była integralność terytorialna państwa. Ogromnie rozemocjo- 
nowani, mówili, że byliby gotowi zginąć za „naszą ziemię”, tak jak „Męczennicy”. 
Mówiąc to, wyrażali swą identyfikację w odniesieniu do ustalonych w okresie 
sowieckim w latach 1922-1937 granic terytorium Azerbejdżanu. Granic obejmu
jących, zamieszkaną głównie przez Ormian, enklawę Górskiego Karabachu za 
sprawą decyzji podjętych przez sowieckich konstruktorów narodów81.

Postawy moich rozmówców mogą być bardziej zrozumiałe, jeśli weźmiemy 
pod uwagę, jak państwo wkracza w logikę jedności „wewnętrznego bytu” jed
nostki i społeczeństwa oraz kosmicznego, ponadczasowego uniwersum, w któ
rym człowiek jest usytuowany. Tę ontologiczną jedność ustanawia rytualne prak
tykowanie mitycznej ontologii. Państwo włącza się w tę logikę poprzez ideolo
giczny proces konstrukcji znaczeń, które realizują potencjał zawarty w ontologii 
wyrastającej ze schematów mitu82. Kiedy państwo zostaje wpisane w ową ontolo- 
gię w jej praktykowaniu w codziennym życiu, atak na państwo jest jednocześnie 
atakiem na święty porządek wszechświata i, co najbardziej znaczące, na sedno 
indywidualnej osobowości.

Podstawowym polem tego budowania znaczeń są rytuały i religijne symbole 
(takie jak kategoria „świętego męczennika” (§ehidler). Ideologiczne działanie 
duchowieństwa muzułmańskiego dążącego do połączenia tożsamości muzuł
mańskiej i obywatelsko-narodowej przygotowało ów grunt, tworząc współcze
sny obraz „nacjonalizmu religijnego” w Azerbejdżanie.

79 < http://www.january20.net/> („Sahil” ...), op. cit.
80 Jeśli pamięta się o koncepcji Saroyana, samo to zestawienie — „antymuzułmański, antysowiec
ki” jest tu znaczące; zob. M. Saroyan, Minorities..., op. cit., s. 106-113.
81 A. L. Altstadt, The Azerbaijani Turks. Power and Identity under Russian Rule, Stanford 1992, 
s. 125-129; P. van der Veer, Religious N a tiona lism ., op. cit., s. 155.
82 B. Kapferer, Legends o f People..., op. cit.; także P. van der Veer, Religious N a tiona lism ., op. 
cit., s. 84.
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Wojna „ormiańsko-tatarska” 1905 roku. 
Historyczna wrogość: mity i fakty

W drugiej połowie 2004 roku w Armenii i Azerbejdżanie przeprowadzono po
łączone badania socjologiczne na temat społecznej percepcji konfliktu o Górski 
Karabach. W obu krajach respondenci jako główną przyczynę uniemożliwiającą 
pokojowe rozwiązanie konfliktu podali „historyczną wrogość” (48,5% w Azer
bejdżanie i 57,1% w Armenii)1. „Historyczna wrogość”. Co to znaczy? Usiłuje 
wyjaśnić to uznawany powszechnie za czołowego eksperta od najnowszej histo
rii Azerbejdżanu Tadeusz Świętochowski, pisząc:

Na Zakaukaziu antagonizm muzułmańsko-ormiański rozwijał się jako złożony, 
wielowymiarowy problem. Historycy zgadzają się, że obok postrzegania Ormian 
jako grupy uprzywilejowanej pod rządami rosyjskimi, wchodziły w grę także 
czynniki ekonomiczne i społeczne. Nie tylko powstająca burżuazja muzułmańska 
napotykała konkurencję ormiańską, zaostrzał się także konflikt interesów mię
dzy „tatarskimi” wyrobnikami, z jednej strony, a ormiańskimi przedsiębiorcami 
i kupcami — z drugiej. Na dalszym tle rysowała się wrogość między wiejskim 
elementem muzułmańskim i bardziej zurbanizowaną ludnością ormiańską2.

Duża sztuka — powiedzieć coś tak, żeby nic nie powiedzieć. A jeszcze do 
tego, żeby brzmiało bardzo „mądrze”. Zbierzmy fakty. Konflikt azerbejdżań- 
sko-ormiański, zwany „wojną tatarsko-ormiańską”, wybuchł pod panowaniem 
rosyjskim w 1905 roku. Jest to właściwie początek trwającego do dziś konflik
tu, a nie kulminacja jakiejś odwiecznej „historycznej wrogości”. Innymi słowy, 
konflikt ów wcale nie „musiał” wybuchnąć. I nie ma co na siłę szukać jego przy
czyn w przeszłości. W 1905 roku Ormianie nie byli już wcale „grupą uprzywile- 1

1 A. Yunusov, Azerbaijan in the early o f the X X I Century: Conflicts and Potential Threats, Baku 
2007, s. 27 n.
2 T  Świętochowski, Azerbejdżan i Rosja. Kolonializm, islam i narodowość w podzielonym kraju, 
Warszawa 1998, s. 52.
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jowaną”, nie odegrały też w nim raczej większej roli „czynniki ekonomiczne” 
rozumiane jako konflikt klasowy ani żadna wrogość ludności wiejskiej wobec 
miejskiej. Miastowi walczyli z miastowymi, a wieśniacy z wieśniakami. I nie zaw
sze była to ludność miejscowa. Najważniejsze jednak, że konflikt został sprowo
kowany przez władze rosyjskie, na co jest wiele dowodów. Omawiajmy jednak 
sprawy po kolei. Nim dojdziemy do 1905 roku, musimy cofnąć się nieco i przyj
rzeć się historii obecności Ormian na wschodnim Zakaukaziu.

Ormianie na wschodnim Zakaukaziu

Na wschodnim Zakaukaziu nigdy nie było terytorium, które można by nazwać 
„Armenią”. Istniały tylko „małe Armenie” — dzielnice miast albo wsie. Nie jest 
też jasne, tak naprawdę od kiedy możemy nazywać miejscowych chrześcijan uży
wających w liturgii języka ormiańskiego „Ormianami”, o czym więcej niżej.

Tak czy inaczej ludność ta, którą w uproszczeniu nazwiemy tu „Ormianami”, 
i azerbejdżańscy muzułmanie, konglomerat wielu fal osadników z dominującym 
żywiołem tureckim3, żyli przez wieki obok siebie i nie dochodziło między nimi 
do większych spięć. Obie grupy czasem były zdolne nawet do podejmowania 
wspólnych działań w obliczu zagrożenia z zewnątrz. W 1724 roku na przykład 
muzułmańskie elity Gandży napisały list do Piotra Wielkiego z prośbą o pomoc 
w walce z tureckimi okupantami. Żalą się tam, że ów „Turek straszny”:

zniszczył chrześcijański kościół św. Trójcy i szkodę uczynił chrześcijańskiej wie
rze, a z naszych meczetów uczynił stajnie4.

Od czasów Piotra Wielkiego Ormianie zaczynają wiązać swe nadzieje właśnie 
z Rosją. Nadzieje na pokonanie Persji i Turcji, a w konsekwencji na utworzenie 
jakiejś mglistej kolebki państwa narodowego u boku Rosji. Do walki z Turcją 
i Persją na Zakaukaziu rwali się nawet w latach 20. XVIII wieku „nasi” Or
mianie z Kamieńca Podolskiego5. Z kolei Ormianie z Astrachania jako rosyjscy 
poddani w XVIII wieku handlują razem z kupcami rosyjskimi w Baku6. Rosja 
dba o ich przywileje i zapewnia im ochronę.

W Karabachu przywódcami orientacji prorosyjskiej byli tzw. melikowie ka- 
rabascy, chrześcijańscy feudałowie cieszący się sporą niezależnością od szacha 
perskiego, a potem miejscowych muzułmańskich chanów. Melikowie karabascy 3 4 5 6

3 Por. A. S. Sumbatzade, Azierbajdżancy — etnogenez i formirowanie naroda, Baku 1990.
4 Istoriczeskije swiazi azierbajdżanskogo i armianskogo narodow wo wtoroj połowinie X V II-X V III w., 
Baku 1977, s. 211 n, 224 n.
5 Nowyje dokumienty po istorii armianskogo oswoboditielnogo dwiżenija 1720-ch godow, „Istoriko- 
fiłołogiczeskij żurnał”, N° 4 (19), 1962, s. 200-214.
6 M. Iskenderowa, Bakinskoje chanstwo, Baku 1999, s. 59.
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i okoliczni „Ormianie” byli być może w rzeczywistości zarmenizowanymi po
tomkami plemion Albanii Kaukaskiej (Agwanku), trzeciego po Iberii i Armenii 
kraju zakaukaskiego, który przyjął chrześcijaństwo, co podkreśla się w histo
riografii azerbejdżańskiej (choć w liturgii przyjął się język ormiański). Do dziś 
w Nidżu i Oguzie na północy Azerbejdżanu mieszka licząca ok. 10 tys. osób 
grupa etniczna Udynów, wcześniej zamieszkująca Karabach, której członków 
uznaje się za potomków jednego z 26 plemion Albanii Kaukaskiej7. Niezależnie 
wszakże od tego, kim czuli się melikowie karabascy, z całą pewnością można 
powiedzieć, że byli to chrześcijanie nieuznający zwierzchności katolikosa or
miańskiego w Eczmiadzynie, ale związani z klasztorem w Gandzasar — siedzi
bą katolikosa Agwanku, który to urząd sprawowali dziedzicznie od XV wieku 
przedstawiciele rodu melików Hasan-Dżalal. Dopiero w 1836 roku reskrypt 
cara Mikołaja I podporządkował Autokefaliczny Apostolski Kościół Albanii 
ormiańskiemu katolikosowi w Eczmiadzynie, a jego wyznawców automatycz
nie uznano za Ormian. Czekała ich w związku z tym przymusowa armenizacja, 
a w konsekwencji dalsza deetnizacja.

Jaki stosunek do albańskiego chrześcijaństwa mieli sami Ormianie, można 
się przekonać przy lekturze dzieła historycznego pt. Melikstwa Chamsy, stwo
rzonego na początku lat 80. przez pisarza Akopa Melik-Akopjana (1835-88), 
nazywanego Raffim (syna ormiańskiego kupca z Persji), jednego z twórców or
miańskiej mitologii narodowej. Ma Akopian świadomość, że w Karabachu pa
nowało inne chrześcijaństwo, ale ta inność mieści się dlań w obrębie Kościoła 
ormiańsko-gregoriańskiego. „Ten naród nawykł żyć w niezależności od Eczmia- 
dzyna, mieć swoich własnych duchowych przywódców, jakimi byli przez wieki 
katolikosowie Agwanku” — pisał o „Ormianach” z Karabachu — Wiadomo, że 
katolikosat Agwanku istniał 15 stuleci, począwszy od czasów Grigorisa [wnuk 
Grzegorza Oświeciciela uznawany za apostoła Albanii Kaukaskiej — J.R.]”. 
Jest po trosze też świadom Akopjan odrębności etnicznej owych „Ormian 
z Karabachu”, bo wspomina na przykład, że przedstawiciele jednego z pięciu 
rodów miejscowych melików — Melik-Beglarian — byli rdzennymi Udynami 
(Uti) z Nidżu, którzy z niewiadomych przyczyn opuścili Karabach i przenieśli 
się do Giulistanu, by na początku XVI wieku „niespodziewanie” tam „wrócić”. 
O rodzie Hasan-Dżalal(ian), sprawującym — jak wiemy — teokratyczną władzę 
albańskich katolikosów, pisze z kolei, że byli to jedyni „miejscowi” melikowie, 
cała reszta zaś to „przyjezdni”8.

Reasumując: do momentu rosyjskiego podboju wschodniego Zakaukazia próż
no by się doszukiwać antagonizmu ormiańsko-azerbejdżańskiego (muzułmań

7 F. Mamedowa, Kawkazskaja A łbanija i ałbany, Baku 2005, s. 591-615; U. Gadżijewa, Deetnizacija 
kawkazskich ałban w X IX  wiekie, Baku 2004.
8 A. M elik-Akopjan (Raffi), Melikstwa Chamsy, Jerewan 1991, rozdz. 2, 4, 17, 37, 43.
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skiego). Ormianie są tu stosunkowo nieliczni, a część z nich to prawdopodobnie 
zarmenizowani potomkowie plemion Albanii Kaukaskiej od wieków żyjących na 
tych terenach, które wypracowały modus vivendi z muzułmańskim otoczeniem. 
Pokładanie nadziei w Rosji, a także wrogość wobec Persji i Turcji, nie są też wy
różnikiem Ormian, czy szerzej — miejscowych chrześcijan. Muzułmańscy chano
wie i bekowie, niezależnie od różnic religijnych, mogli także traktować Rosję jako 
ewentualnego sprzymierzeńca w walce z Persją, od której pragnęli się uniezależnić, 
i Turcją, co jakiś czas nękającą nominalne perskie posiadłości po drugiej stronie 
Araksu.

Podbój przez Rosję

Podczas wojny rosyjsko-perskiej w latach 1826-28 Ormianie, w przeciwieństwie 
do miejscowych muzułmanów, gorliwie pomagali armii rosyjskiej, dostarczali jej 
prowiant, ukrywali żołnierzy, aktywnie brali udział w walkach: „Trzymajcie wielu 
Ormian pod bronią, będą się bronie” — brzmiał rozkaz generała Jermołowa do 
pułkownika Reuta broniącego się w Szuszy przed oddziałami perskimi9. Niby 
rozkaz, a tak naprawdę wyrażenie uznania dla Ormian. Rolę Ormian w triumfie 
Rosji doceni także „nestor rosyjskiej historiografii wojen kaukaskich” Wasilij 
Potto10 11. Nie należy przez to wszakże rozumieć, że miejscowi muzułmanie byli 
zawsze wrogo nastawieni do Rosjan. Byli z pewnością mniej „gorliwi” we wspie
raniu oddziałów rosyjskich, a bywało, że pomagali wojskom perskim, co jednak 
nie zawsze stanowiło regułę.

Po podpisaniu pokoju z Persją Rosjanie nie zapomnieli o Ormianach i, pra
gnąc mieć w tym strategicznie ważnym rejonie lojalną ludnosć chrzescijańską, 
zaczęli sprowadzać ich z Persji i Imperium Osmańskiego na zasadzie wymiany 
ludności chrześcijańskiej na muzułmańską. W latach 1828-1830 Rosjanie prze
siedlają na Zakaukazie 40 tys. perskich i 84 600 tureckich Ormian. Wojny krym
ska i rosyjsko-turecka z lat 1877-79 przyniosą kolejne fale osiedleń, a równo
cześnie cały czas będzie trwać nielegalna migracja. W 1896 roku Ormian jest tu 
— wedle niektórych ocen — 900 tys., a w 1908 roku — już 1,3 mln11. Tyle tylko,

9 N. F. Dubrowin, Istorija wojny i władyczestwa russkich na Kawkazie. Rtiszczew i Jermołow, 
St. Petersburg 1888, s. 640.
10 W. A. Potto, Pierwyje dobrowolcy Karabacha w epochu wodworienija russkogo władyczestwa 
(mielik Wani i Akop-juzbaszi Atabekowy), Tyfilis 1902.
11 N. I. Szawrow, Nowaja ugroza russkomu diełu w Zakawkazje: priedstojaszczaja rasprodaża 
Mugani inorodcam, St. Petersburg 1911, s. 59-61; A. L. Jersild, From Savagery to Citizenship: 
Caucasian Mountaineers and Muslims in the Russian Empire, w: D. R. Brower, E. J. Lazzerini 
(eds.), Russia’s Orient. Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917, Bloomington-Indianapolis 
1997, s. 20-23; o osadnictwie ormiańskim por. G. Bournoutian, The Ethnic Composition 
and the Socio-Economic Condition o f Eastern Armenia in the First H alf o f the Nineteenth Century, w:
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że napływowi Ormianie nie byli tą samą ludnością, która Rosjanom pomagała. 
Pamiętamy, że melikowie karabascy i ich poddani stanowili zapewne zarmeni- 
zowaną pozostałość plemion Albanii Kaukaskiej.

Rosjanie zresztą mylnie oceniali przywiązanie Ormian do chrześcijaństwa. 
W sprowadzanie perskich Ormian aktywnie zaangażował się na przykład ro
syjski poseł, znany pisarz Aleksander S. Gribojedow i... przypłacił to życiem. 
Namawiał jeńców ormiańskich i gruzińskich, którzy przez ostatnie dekady do
stawali się do perskiej niewoli, by wracali na rosyjskie Zakaukazie. Tyle tylko, 
że wielu z nich zdążyło już przejść na islam i wziąć sobie perskie muzułmanki za 
żony. Nie taka straszna — jak widać — była ta Persja, a i przywiązanie do chrze
ścijaństwa przegrywało z doraźnymi korzyściami. Ormianie lubili być blisko 
władzy. Gribojedow zwrócił się wtedy do nich, aby porzucili islam i wrócili do 
„wiary ojców”. Tego było już za wiele! Apostazja w islamie karana jest przecież 
śmiercią. W Teheranie wybuchły zamieszki, a tłum podjudzany przez mułłów 
wdarł się 30 stycznia 1829 roku na teren rosyjskiego poselstwa i wymordował 
niemal cały personel z posłem na czele* 12.

To słabe przywiązanie do chrześcijaństwa „Ormian” wschodniego Zakau
kazia wskazuje na to, że miejscowi „muzułmanie” z chanatów erewańskiego, 
karabaskiego czy nachiczewańskiego mogli być w wielu przypadkach zislami- 
zowanymi Ormianami (choć historycy azerbejdżańscy powiedzieliby, że byli to 
tak naprawdę zarmenizowani Albanowie-Udyni). Pisarz Akop Melik-Akopjan 
wspomina, jak w 1881 roku odwiedził jedną z wsi w Sjuniku (azerb. Zangezur, 
dzisiejsza południowa Armenia), gdzie miejscowi muzułmanie, potomkowie or
miańskiego (może albańskiego?) melika zmuszonego przez jednego z chanów 
do przejścia na islam, co roku łożyli na liturgię paschalną i bożonarodzeniową 
w miejscowym kościele. Jeden z nich oddał nawet swoich synów biskupowi na 
wychowanie, by zrobił z nich porządnych chrześcijan i Ormian, biskup wszakże, 
zamiast posłać chłopców do szkoły, zrobił z nich swe sługi, a ci ukradli mu łyżki 
do herbaty, więc ich w końcu wyrzucił. Wiele mówi to zresztą o mentalności or
miańskiego czy zarmenizowanego duchowieństwa w owym czasie13.

Wróćmy jednak do zasiedlania przez Rosję podbitych terytoriów perskimi 
i tureckimi Ormianami. W 1834 roku dekret carski uczynił z byłych chanatów:

R. G. Suny (ed.), Transcaucasia, Nationalism and Social Change: Essays in the History o f Armenia, 
Azerbaijan and Georgia, Ann Arbor 1983, s. 79; według spisu ludności z 1897 roku w guberni 
bakińskiej były 52 233 osoby używające języka ormiańskiego, w elizawietpolskiej — 292 188, 
a w erewańskiej — 441 000: Pierwaja Wsieobszczaja pierepis’ nasielenija Rossijskoj Impierii 1897 g, 
pod red. N. A. Trojnickogo, t. 2, Obszczij swod po  Impierii reziultatow razrabotki dannych Pierwoj 
Wsieobszczej pieriepisi nasielenija, proizwiediennoj 28 janwaria 1897 goda, St. Petersburg 1905, 
Tablica XIII. Raspriedielenije nasielenija po rodnomu jazyku.
12 B. Składanek, Historia Persji, t. 3, op. cit., s. 128 n; Nowyje matieńały ob. ubijstwie A . S. Gri- 
bojedowa, „Uczenyje zapiski instituta wostokowiedienija”,T. 8, Moskwa 1953, s. 146-165.
13 A. M elik-Akopjan (Raffi), Melikstwa..., op. cit., rozdz. 2.
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Wieża Dziewicza — Baku. Fot. L. Mróz Stare Baku. Fot. M. Falkowski

erewańskiego i nachiczewańskiego obwód ormiański (obłast’). Jest to kolebka 
dzisiejszej Armenii. Na początku XIX wieku Ormianie stanowili na tych te
renach jeszcze tylko około 20% ludności, w 1832 roku zaś liczba ta doszła do 
50%. Obszar ten zamieszkiwały także koczownicze i półkoczownicze plemiona 
tureckojęzyczne i kurdyjskie. Po działaniach wojennych z lat 1826-27 znaczna 
ich część przeniosła się na tereny Persji i Turcji. Według niektórych danych na 
przełomie lat 20. i 30. było ich ok. 7 tys. W Karabachu dane rosyjskie z lat 30. 
mówiły o 19 tys. Ormian i 35 tys. muzułmanów. Chanat karabaski po wojnie 
rosyjsko-perskiej — jak wspomina Jermołow — wyludnił się o połowę i liczył 24 
tys. mieszkańców, ale ziemie miał bardzo żyzne14.

14 A. P. Jermołow, Zapiski A.P. Jermołowa. 1798-1826 gg., Moskwa 1991, s. 272 n, 289; K  woprosu 
o fieodalnoj ekspluatacii kocziewnikow w Zakawkazskom kraje w pierwej treti X IX  w., „Istoriczeskij 
archiw”, 1939, N° 2, s. 235-237; I. Szopen, Istoriczeskij pamiatnik Armianskoj obłasti w epochu 
ej o prisojedninienija k  Rossijskoj imperii, St. Petersburg 1852, s. 1. Według danych tu przedsta
wionych w obłasti koczowały następujące plemiona: Damurczału — 118 mężczyzn, Kerim-begliu 
— 199, Dżał-Ali — 388, Sarzaszłu — 289, Kafarliu — 333, Karabagłu — 35, Biriuk — 620, 
Bejuk-Czobankara — 519, Sejidłu — 449, Aksakłu — 514 oraz 8 Karapapachów (skoro spis bie
rze pod uwagę tylko mężczyzn, można przyjąć, że poszczególne populacje były mniej więcej dwa 
razy większe).
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Problemem nie była poza tym sama akcja przesiedleńcza, lecz sposób jej 
przeprowadzania. Pierwsze przesiedlenia z 1828 roku z niemałym przerażeniem 
obserwował początkowy koordynator całego przedsięwzięcia — Gribojedow. 
Owszem, uważał przesiedleńców za „pożyteczniejszych” od gruzińskich Ormian, 
bo tamci to głównie handlarze, a ci — rolnicy i rzemieślnicy. Co z tego jednak, 
skoro akcję przeprowadzano bezmyślnie, co irytowało rosyjskiego dramatopisa- 
rza — ilustruje to poniższy cytat.

Ormian w większości osiedla się na ziemiach stanowiących własność muzuł
mańską. Można by jeszcze dopuścić do tego latem. Gospodarze, muzułmanie, 
w większości byli na swoich koczowiskach [w górach — J.R.] i niewiele mieli oka
zji, by mieć kontakt z przesiedleńcami innej wiary (...) Przesiedleńcy sami kłębią 
się w ciasnocie i ściskają muzułmanów, a ci szemrzą i mają rację ( . ) 15.

W raporcie do generała Paskiewicza Gribojedow donosi, że sytuacja na 
terenach chanatu nachiczewańskiego wygląda jeszcze gorzej niż na obszarze 
erewańskiego:

Wasza Wysokość wie, jak mało tu dawnych mieszkańców i jak niebogata to 
prowincja. Tutaj osiedlanym Ormianom jest lepiej niż w jakichkolwiek innych 
miejscach, w których ich spotykałem. Ale wrzenie i niezadowolenie w tatarskich 
głowach dochodzi do najwyższego stopnia (...). Niewiele trzeba, by w rozpaczy 
zaczęli porzucać swoje gospodarstwa i dobytek, a wtedy będziemy niesłusznie 
przypisywać to perskim namowom (...). Śmiało można powiedzieć, że po tym 
wszystkim ani skarb państwa nie dostanie nic od mieszkańców, ani mieszkańcy 
nie będą mieli nic ze swojego dorobku, a od nowych osiedleńców rząd zobowiązał 
się przez sześć lat nic nie brać16.

Rząd carski przyznawał pastwiskom koczowników status „ziem skarbu pań
stwa”, na które sprowadzał Ormian, pierwotnym użytkownikom oddając je 
ewentualnie w „dzierżawę”. Z kolei prawa zwyczajowe koczowników uznawały 
określone tereny za dziedziczną własność któregoś z rodów albo plemion17. Sy
tuacja ta oczywiście nosiła w sobie zalążek przyszłego konfliktu, który jednak 
nie wybuchł. Nic nie wiadomo o tym — może poza jakimiś pojedynczymi przy
padkami — by koczownicy mordowali nowo osiedlonych ormiańskich chłopów. 
Mieli — jak widzimy — inne wyjście: przejść na stronę perską, ewentualnie 
turecką. 15 16 17

15 A. S. Gribojedow, Soczinienija w dwuch tomach, t. 2, Moskwa 1971, s. 339-341.
16 Raport A. S. Gribojedowa grafu I. F. Paskiewiczu, „Russkaja starina”, w: A. S. Gribojedow, So
czinienija, Moskwa 1988, s. 611-614.
17 A. Jamskow, Tradicionnoje zemlepolzowanije koczewnikow istoriczeskogo Karabacha i sow- 
riemennyj armiano-azerbajdżanskij etnotierritorialnyj konflikt, w: M. B. Olcott, A. Małaszenko 
(wyd.), Faktor etnokonfessionalnoj samobytnosti w postsowietskom obszczestwie, Moskwa 1998, 
s. 168-197; D. I. Ismailzade, Iz  istorii koczewogo chozjajstwa Azerbajdżana pierwoj połowiny X IX  
w., „Istoriczeskije zapiski”, T. 66 (1960), s. 96-136.
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Było jeszcze inne. Muzułmańskie Zakaukazie znało instytucję gaczagów 
(kaczagów), miejscowych „janosikowatych” rozbójników, takich, co to „zabie
rają bogatym i dają biednym”, określanych przez socjologów jako social ban
dits. W guberni bakińskiej prawdziwą gwiazdą był Chan-Baba, w elizawiet- 
polskiej — Kerim, a w tifiliskiej — Ałaj-bek Mursakułow. „Grabili i zabijali 
uciskających lud, ale okazywali przy tym niewiarygodną odwagę i spryt, za
spokajając w ten sposób moralne i estetyczne potrzeby swoich współplemień- 
ców” — pisał rosyjski publicysta Wasylij Wieliczko18. Kerim miał rozdawać 
często swój łup biednym. Ałaj-bek napadł raz na konwój dyliżansów liczący 
100 osób, w tym wielu zbrojnych. Zabraniał jednak swoim ludziom nękać ko
biety i dzieci. Paniom oddawał też ponoć nierzadko zrabowane kosztowności, 
gdy uznał, że mają dla nich wartość sentymentalną. W Borżomi raz wdarł się 
z czterema ludźmi do letniej rezydencji ormiańskiego bogacza i kazał mu usłu
giwać do stołu, czym zrobił prawdziwą furorę w okolicy. Sam zresztą był z rodu 
agalarów, ale zemsta rodowa i proces sądowy pchnęły go na drogę rozboju. 
Miejscowa administracja nieraz wykazywała sporą opieszałość w wyłapywaniu 
hersztów szajek. Lepiej było wyłapywać po jednym raz na jakiś czas i dostawać 
nagrody niż pojmać wszystkich naraz. Czasem rozbój wynikał z kurczenia się 
powierzchni pastwisk odbieranych przez administrację. Zrujnowani pasterze 
zasilą niekiedy szeregi najemnych zbirów na usługach bogatych właścicieli 
ziemskich, nieraz Ormian likwidujących konkurencję. Szajka Abdułły-beka 
z Zardobu składała się w dużej mierze z mieszkańców miasta, byli wśród nich 
zbiegli katorżnicy i koczownik z plemienia Szachsewan. Z plemieniem tym 
rozbójnicy żyli właściwie w symbiozie. Koczowiska Szachsewanów stanowiły 
dla nich nieraz kryjówkę19.

Działo się tak być może dlatego, że Ormianie poza ziemią dostawali też wła
dzę. Jak raportował 22 września 1826 roku generałowi Jermołowowi z Szuszy 
głównodowodzący wojskami rosyjskimi w Karabachu, a zarazem protegowa
ny Jermołowa, książę generał-major Walerian Grigoriewicz Madatow (1782
1829), bohater wojny ojczyźnianej i z pochodzenia karabaski Ormianin, na 
przedstawicieli lokalnych władz, mahalnych beków, wybierał zgodnie z instruk
cjami wyłącznie Ormian, „bo muzułmańscy bekowie to prawie wszyscy jawni 
zdrajcy”20. Madatow był jednak przede wszystkim intrygantem, a nie ormiań
skim patriotą. Jeśli promował Ormian, to tylko tych lojalnych wobec niego, 
a w przypadku gdy byli oni jednak oddani Paskiewiczowi, przeciwko któremu

18 W. L. Wieliczko, Kawkaz. Russkoje dieło i mieżpUemiennyje woprosy. Iz połnogo sobrania publi- 
sticzeskich soczinienij, t. 1, St. Petersburg 1904, s. 193.
19 Gasan-bek Zardabi, O kaczagach, „Kaspij”, 1892, N° 2; idem, Jeszcze o kaczagach, „Kaspij”, 
1892, N° 256.
20 CGIAAR (Centralnyj Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiw Azierbajdżanskoj Riespubliki), 
f. 130, op. 1, d. 13, l.6-7.
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intrygował, nie mieli na co liczyć21. Jaki tam zresztą był z niego „książę”! Fałszo
wał bez żenady dokumenty poświadczające jego „tytuł” i prawo do dóbr ziem
skich. Poznała się na tym w 1829 roku specjalna komisja senacka. Odebrała mu 
dobra, tytułu — już nie22. „Książę” zdefraudował zresztą w 1826 roku pieniądze 
na zaopatrzenie dla wojska, przez co armia rosyjska w Karabachu stanęła przed 
widmem głodu23.

Skoro od początku z Ormianami było tyle kłopotu, jak alarmował Gribo- 
jedow, po co w ogóle było ich przesiedlać? — rodzi się pytanie. Odpowiedź 
odnajdziemy w dużo późniejszym raporcie rosyjskiego oficera o sytuacji w Ka- 
rabachu, który zresztą miał chyba bardziej charakter pewnego programu poli
tycznego „misji cywilizacyjnej” niż suchego zestawienia faktów:

Wszyscy Ormianie wiodą życie osiadłe (...). To ludzie pracowici i zamożni 
(...). Zamożności tej mogli się dorobić tylko teraz pod panowaniem rosyjskim, 
bo jeszcze 40 lat temu pozostawali w stanie nędzy, padając ofiarami samowoli 
i rabunku ze strony chanów. Ormianie oddani są władzy rosyjskiej. Na pewno 
nas nie zdradzą. Żyją spokojnie i, poza niezmiernie rzadkimi wyjątkami, nie 
uprawiają bandytyzmu. Tym z Karabachu nie są wszelako obce wady właściwe 
wszystkim Ormianom: zamiłowanie do oszustw i wszelakiej nieuczciwości, 
a także chciwość24.

Reasumując: sprowadzenie na wschodnie Zakaukazie perskich i tureckich 
Ormian stworzyło na tym obszarze całkowicie nową sytuację. Byli to w więk
szości przypadków „inni” Ormianie niż ci, którzy dotychczas zamieszkiwali te 
tereny. Znaleźli się oni od razu w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do miej
scowej ludności muzułmańskiej, dostając ziemie i stanowiska w administracji 
carskiej, co mogło w przyszłości teoretycznie zrodzić konflikt, do którego jednak 
wówczas nie doszło. Z punktu widzenia Rosji Ormianie, poza byciem lojalnymi 
poddanymi, mieli do spełnienia „misję cywilizacyjną”. Rosja, nie będąc w sta
nie skolonizować wschodniego Zakaukazia żywiołem słowiańskim, sięgnęła po 
ludność stanowiącą, jej zdaniem, pomost kulturowy pomiędzy podbitymi tery
toriami a metropolią. Ormianie mieli lepsze predyspozycje fizyczne do życia 
w tamtejszym klimacie, bliżsi byli z jednej strony kulturowo miejscowym, ale 
z drugiej jako chrześcijanie ciążyli ku Rosji. Potencjalny konflikt rozładowała 
wówczas możliwość ucieczki za granicę albo do gaczagów. 21 22 23 24

21 Jermołow, Dibicz i Paskiewicz. 1826-1827, „Russkaja starina”, 5, 1872, s. 726
22 W. A. Potto, Kawkazskaja wojna w otdielnych oczerkach, epizodach, legendach i biografijach, 
St. Petersburg 1887, t. 3, s. 269-270.
23 Szczerbatow, Gienerał-fieldmarszał kniaz’ I. F. Paskiewicz, t. 2, St. Petersburg 1890, s. 113-114.
24 Kolonialnaja politika rossijskogo carizma w Azerbejdżanie w 20-60 gg. X IX  wieka, t. 2, Moskwa 
1937, s. 21.
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Ormiańska mitologia narodowa

W Ranach Armenii autorstwa współczesnego Mickiewiczowi Chaczatura 
Abowiana (1809-48), ojca nowoczesnej literatury ormiańskiej, tego, który 
wyprowadził ją z zacisza klasztornej celi (przed którą zresztą sam uciekł), 
prekursora mitologii narodowej, Ormianie są samotną chrześcijańską wyspą 
(istnienia Gruzinów jakby autor nie dostrzegał) w morzu muzułmańskich na
rodów:

Lezgini, Czeczeni, Czerkiesi, muzułmanie Kaukazu (...) podali sobie ręce (...) 
wszyscy pragnęli napaść na Rosjan, zająć rosyjskie posiadłości. A narodowi or
miańskiemu szykowali ogień, miecz i rzezie.

Jak widać więc, wojna z Rosją oznacza automatycznie eksterminację Ormian, 
którzy „szczerze miłują Rosjan”. Miłują ich — by tak rzecz — aktywnie. Mają 
swoich bohaterów, którzy Rosjanom wydatnie pomagają w walce z „azjatyckim 
barbarzyństwem”. W tym szacownym gronie obok defraudanta i bezwzględnego 
karierowicza Madatowa są dwaj biskupi — Nerses i Grigor:

Pierwszy z krzyżem w rękach wygłaszał kazania, zbierał wojsko i przekonywał, 
żeby Ormianie poszli i przelali krew za swój naród. Drugi na prośbę Jermołowa 
zdjął swe szaty biskupie i ubrany po czerkiesku uzbroił się od stóp do głów, w rę
kach dzierżąc tarczę (...). Ten biskup-bohater sam z dwoma ludźmi rozgromił 
tysiące krwiopijców i rozbójników (...). Z trzydziestoma ludźmi rzucił się jak lew 
na 5 tys. wroga i uwolnił synów swojego narodu.

Gdy Jermołow pyta, czy podczas wojny można nie przestrzegać postu, „ten 
po bohatersku odpowiada: «po co jeść wołowinę, skoro mamy pod ręką Per
sów»”. W którymś momencie ormiańscy partyzanci wyrzynają ok. tysiąca Per
sów modlących się w wąwozie. Ten fanatyzm i nienawiść do islamu nie są jednak 
skierowane przeciw azerbejdżańskim Turkom:

Miejscowi, erewańscy Turcy, co wyrośli razem z Ormianami i zwracali się do nich 
jak do braci (...), jako ludzie tu urodzeni nie chcieli służyć Persom i wiele razy 
łączyli się z Ormianami, by ich stąd przegnać na cztery wiatry.
Nadchodzi wreszcie chwila ostatecznego triumfu.

Paskiewicz, teraz graf erewański (a cztery lata później książę warszawski), 
wjeżdża do Erewania:

Który z Ormian nie czuł dumy, że ten bóg Turków, Persów i Polski teraz okrasił 
swój tytuł grafa nazwą Erewania? (...). Światło Krzyża i siła rosyjskiej miłości do 
człowieka zmiękczyły nawet same skały — pustynne i bezludne połacie Armenii 
się zaludniły.

Tyle tylko, że — zdaniem autora — „rosyjska miłość do człowieka” nie za
triumfowałaby, gdyby nie pomoc Ormian. A zatem Ormianie mają moralne pra
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wo do odcinania kuponów z rosyjskich podbojów .25. A „bogiem Polski” Paskie- 
wicz, rzecz jasna, zostanie później, po powstaniu listopadowym.

Dla pisarza i historyka Akopa Melik-Akopjana, współkonstruktora naro
dowej mitologii Ormian z Zakaukazia, Madatow też jest bohaterem. Przede 
wszystkim dlatego, że wszystko osiągnął dzięki własnym zasługom, a nie pocho
dzeniu. Parweniusz, który wypłynął. Nikodem Dyzma w mundurze. Dla Ako- 
pjana matactwa Madatowa nie stanowią żadnego problemu. Ba, budzą nawet 
podziw:

Książę Madatow wyszedł z Karabachu w łapciach, a wrócił do ojczyzny w randze 
generała-pułkownika i jego pierś zdobiły liczne ordery.

To było coś!
Jego ojciec, Mechrabenc Gjuki, był prostym chłopem, mieszkał w twierdzy Cza- 
nachczi i pełnił skromną służbę w domu Melik-Szachnazarianów. Brat jego 
matki, setnik Petros Madatjan, był ekonomem w domu melika Dżumszuda Me- 
lik-Szachnazariana. Książę wybrał sobie nazwisko rodziny matki, bo brzmiało 
bardziej szlachetnie, i wyrzekłszy się poprzedniego imienia Rostom, zaczął się 
nazywać Walerian Grigoriewicz Madatow. Jako że swój książęcy tytuł otrzymał 
w Petersburgu dzięki świadectwu melika Dżumszuda Melik-Szachnazariana, to 
teraz, powróciwszy do ojczyzny — Karabachu, postanowił „się odwdzięczyć” swo
im dobrodziejom Melik-Szachnazarianom.

No i się odwdzięczył. wydziedziczając ich. Jako naczelnik okręgu wojsko
wego wszedł w układ z zapijaczonym Mechti-chanem, który mu „podarował” 
15 wsi Melik-Szachnazarianów (wtedy jeszcze „miejscowym bekom” można 
było ufać). Mechti-chan za cichym przyzwoleniem Madatowa rozdawał zie
mie okolicznych melików swoim krewnym i sługusom. Wśród tych ostatnich był 
zresztą niejaki Rostom-bek, zaufany ekonom, syn ormiańskiego chłopa, który 
budował mury w Szuszy i przeszedł na islam. „Bekami” zostawali wtedy wszy
scy. Chrześcijanie, muzułmanie, Ormianie, azerbejdżańscy Turcy, każdy, kto 
wykazał trochę cwaniactwa i bezwzględności. Tylko melikom odbierano kolejne 
wsie. Obdarowani przez Mechti-chana z Madatowem na czele postarali się 
o to, by ich ekstrawagancki dobroczyńca zbiegł do Persji. W kółko mu opowia
dali, że Rosjanie chcą go zabić albo zesłać na Sybir. Bali się, żeby mu się po pi
jaku coś nie odwidziało i nie odebrał im podarowanych wsi. Uciekł na szczęście 
w takim pośpiechu, że zapomniał swojej p ieczęci. Madatow dzielił i rządził. 
Potem — jak pamiętamy — miejscowych beków odsuwał od władzy. Przyszedł 
czas na nowe rozdanie.

25 Ch. Abowian, Rany Armienii, Jerewan 1977, s. 185, 186, 195 n, 251, 261; Ch. J. Werdijewa, 
Pieriesielenczeskaja politika Russkoj Impierii w siewiernom Azerbajdżanie (XIX-naczało X X  w.), 
Baku 1999, s. 42.
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A walczył Madatow tak, jak potrafił; przy pomocy kłamstwa i podstępu, cze
mu przyklaskuje zachwycony Akopjan. Rozpuszczał na przykład wśród koczow
niczego plemienia Szachsewanów pogłoski, że zamierza uderzyć na chanat tały- 
ski. Ci go naiwnie przepuścili przez swoje terytoria, a on napadł na ich zimowe 
koczowiska i złupił je. Oddziały Madatowa wzbogaciły się o 2 tys. wielbłądów, 
10 tys. krów i 60 tys. baranów. Plemię zrujnowane26.

Z tej całej entuzjastycznej prorosyjskości ormiańskiej mitologii narodowej 
nie należy zresztą sądzić, że strona perska była nastawiona wrogo do Ormian. 
Wręcz przeciwnie! Sam Akopjan przyznaje, że głównodowodzący wojskami per
skimi Abbas-Mirza pozował na „przyjaciela Ormian”, chodził do ormiańskiego 
kościoła, przyjaźnił się z jednym biskupem, a w jego wojsku służyło wielu Or
mian, których cenił27. Po prostu — jak widać — niektórzy Ormianie, ci co spryt
niejsi, uznali, że lepszy interes ubiją z Rosją. A w interesach nie ma przecież 
sentymentów...

Reasumując: mit założycielski rodzącego się nacjonalizmu ormiańskiego na 
Zakaukaziu opiera się na mesjanicznym traktowaniu Rosji, z którym pozosta
wało w ścisłym związku zupełnie fałszywe poczucie oblężonej twierdzy: „Jak Ro
sjanie wyjdą, to od razu wszyscy się na nas rzucą”. Towarzyszy mu także sztucz
nie wykreowana wrogość do Persji, ale — co warte podkreślenia — nie jest on 
zwrócony przeciw azerbejdżańskim muzułmanom. Godne uwagi jest również to, 
że jednym z jego głównych bohaterów kulturowych jest parweniusz, który dzięki 
rosyjskim podbojom oraz własnej bezwględności i cwaniactwu „dorobił się”.

„Problem ormiański”

W nowej, rosyjskiej rzeczywistości administracyjno-gospodarczej Ormianie od
najdywali się o wiele lepiej niż ludność miejscowa. Ormianie mieli lepsze sto
sunki z rosyjską administracją, sami zresztą w niej służyli, a ich przedsiębiorcza 
natura i wewnętrzna solidarność czyniła z nich nieraz spekulantów, wyzyskiwa
czy i „grupę trzymającą władzę”. Ich ofiarą padali nie tylko miejscowi chłopi, 
ale także elity. Znany pisarz, publicysta i działacz społeczny Gasan-bek Zardabi 
opisuje na przykład swoje nieprzyjemne doświadczenia w tej materii:

W 1880 roku, kiedy byłem dzierżawcą państwowych gospodarstw rybnych w Za- 
rdobie, przyjechał do mnie z Tyfilisu jeden Ormianin, mieszkaniec ujezdu nachicze- 
wańskiego i wydzierżawił u mnie część stawów (...). Tylko się urządziwszy u mnie, 
zapisał tu swoich trzech braci i wszyscy osiedlili się na wydzierżawionej ode mnie 
części łowiska. Przez pierwsze lata bracia mi płacili, ale potem przestali, tak, że

26 A. M elik-Akopjan (Raffi), Melikstwa..., op. cit., rozdz. 43, 46.
27 Ibidem, rozdz. 45.
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w momencie wygaśnięcia umowy byli mi winni 2 tys. rubli, a niektórym miejscowym 
chłopom i po 5 tys. To było wiosną 1885 roku. Od tej pory bracia prowadzą własny 
interes, odnajmują od skarbu państwa tereny dla rybołówstwa. To jeszcze pół biedy, 
najgorzej, że wszyscy czterej bracia podpisali u notariusza umowy, w myśl których, 
jeśli ktokolwiek przyjdzie do jednego z nich po wierzytelność z pismem egzekucyj
nym od sądu, to okaże się, że adresat nic nie ma, bo jest na utrzymaniu pozostałych 
braci. W tej chwili te zuchy już są winne niektórym mieszkańcom i po 10 tys. rubli, 
ale nic nie płacą (...). Cóż, trafiło im się strzyżenie baranów.. ,28.

Ormianie, wędrowni ludzie interesu, zawierają też przy tym nieraz przygod
ne znajomości z miejscowymi kobietami. W rodzinnej wiosce Zardabiego były 
dwie kobiety „lekkiego prowadzenia”. Jedna z nich daje się uwieść właśnie ba
wiącemu przejazdem Ormianinowi. Ten:

w nocy czmychnął, a ją, niewolnicę bożą, schwytali i następnego dnia prowadzą 
do sądu. Naród zebrał się na placu i czekał na wyrok. Sąd nie obradował długo. 
Ojciec mój kazał ogolić winnej głowę, posadzić na osła twarzą do ogona, posma
rować zsiadłym mlekiem i tak obwozić po wsi. Pamiętam jak my, chłopcy, biegali
śmy za osłem i nigdy nie zapomnę tych łez, jakie wylewała ta nieszczęśliwa ofiara 
barbarzyńskiej rozprawy29.

Ormianin pewnie już się więcej we wsi się nie pokazał.
Oczywiście nie wszędzie Ormianie stanowili zarzewie konfliktu, nie wszędzie 

byli w układach z władzą i nie wszędzie mataczyli oraz oskubywali biednych 
muzułmanów. W Kraju Nachiczewańskim chłopi ormiańscy („starzy Ormia
nie”) podczas panowania rosyjskiego czekali pokornie na swoją kolejkę przy 
korzystaniu z wody. Najpierw przez trzy doby należała się ona chanom i be
kom nachiczewańskim, potem przez następne cztery korzystało z niej chłopstwo 
muzułmańskie i wreszcie, na końcu, przez trzy doby Ormianie mogli czerpać 
wodę30. Tutaj jednak, jak dawniej, rządzili bekowie i chanowie nachiczewańscy, 
a administracja rosyjska niewiele miała do powiedzenia, to znaczy po prostu to 
bekowie i chanowie stanowili administrację.

Im więcej było jednak Ormian, tym bardziej narastały problemy. Część ad
ministracji i inteligencji rosyjskiej na Kaukazie zdała sobie sprawę, że Rosja 
przeliczyła się w swoich rachubach. Ormianie byli może dobrzy na początku do 
„cywilizowania” Zakaukazia, bo bliżsi kulturowo miejscowym niż Rosjanie i kli
mat lepiej znosili, a że chrześcijanie, to i Rosję będą miłować. Ormian było zbyt 
dużo. A okazywało się, że w sytuacji, gdy brak muzułmanów, żywioł ormiański 
jest tak silny, że napływowy element rosyjski nie ma tu żadnych szans. W ujeź- 
dzie achalkalackim i achalcyskim na południowym wschodzie Gruzji, dawnych 28 29 30

28 G asan-bek Zardabi, Wiesti iz Zardoba (o kommiercii), „Kaspij”, N° 227, 16.10.1886.
29 Idem, Piereżitoje, „Kaspij”, N° 18, 22.01.1884.
30 K. N. Smirnow, Matieriały po  istorii i etnografii Nachiczewanskogo kraja, Tifilis 1934, s. 61.
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paszałykach Imperium Osmańskiego (dzisiejsza Dżawachetia), przyłączonych 
do Rosji na mocy pokoju adrianopolskiego w 1829 roku, osiedlono od razu 30 
tys. tureckich Ormian i niewielką liczbę Greków, którzy szybko się z nimi zasy
milowali. Miejscowi muzułmanie przenosili się do Turcji, a Gruzinom z zachod
niej części kraju Paskiewicz zabronił zajmować ziemie przez nich opuszczane. 
Ormianie już w 1831 roku zaczęli stawiać Paskiewiczowi warunki, że nie chcą 
tu innych, że chcą przywilejów w handlu i osobnego sądownictwa. Paskiewicz 
odmówił, rzecz jasna, poirytowany zapewne „niewdzięcznością” niedawnych 
„sojuszników”. Wszystko to przypominała gazeta „Kawkaz” w 1897 roku, żeby 
zwrócić uwagę na fakt, jak to się teraz Ormianie „szarogęszą” w Achalcyche. 
Miejska Duma złożona w większości właśnie z Ormian miała czelność odmówić 
prawosławnym Rosjanom prawa do budowy swojej cerkwi w centrum miasta. 
Biedacy urządzili sobie cerkiew w opuszczonym tureckim meczecie po drugiej 
stronie rzeki w starej części miasta, chcieli mieć do niej bliżej, a tu nic, Ormia
nie uchwalili, że powstanie tam klub miejski, a sami mają już sobór katedralny 
w samym środku miasta31.

Raport prokuratora Synodu w Eczmiadzynie z 1907 roku także burzy mit 
Ormianina, lojalnego poddanego Rosji. Mit, w który — dodajmy — długie lata 
wierzyli sami Rosjanie. Jednak w końcu przestali. W zamian tworzył się nato
miast mit Ormianina — rewolucjonisty i wywrotowca.

Za rządów namiestnika księcia Golicyna zamknięto w 1903 roku szkoły or
miańskie, skonfiskowano majątek Kościoła ormiańsko-gregoriańskiego i usiło
wano podporządkować go Cerkwi prawosławnej. Skąd nagle ten wzrost nieufno
ści do Ormian? „Większość przestępców na Wschodnim Zakaukaziu to tureccy 
Ormianie — twierdzi prokurator — zebrało się ich już 50 tys., z czego połowa 
przebywa na rosyjskim terytorium nielegalnie”. Nie chodzi tu jednak o pospolite 
przestępstwa, ale raczej o terroryzm polityczny. Dalej bowiem prokurator rozwo
dzi się nad „zgubnym wpływem” tych imigrantów na młodzież ormiańską.

W ciągu 70 lat trzy albo cztery pokolenia ormiańskiej młodzieży wychowywano 
w duchu sprzeciwu wobec państwa (co z tego, że tureckiego) i (...) oswajano 
z myślą, że walka z władzą jest możliwa i słuszna. Masa ormiańskiej młodzieży po 
zamknięciu ormiańskich szkół na Kaukazie jeździła do Szwajcarii i Niemiec, skąd 
w większej części wracali jako gotowi socjaliści. A propaganda socjalistyczna wśród 
Ormian żyjących w miastach przynosiła owoce, bo tacy ludzie nie mają ojczyzny, 
a tylko gorzkie poczucie, że ich naród już od 300 lat to niewolnicy i znienawidzeni 
przez wszystkich pasożytnicy Z takim dziedzictwem historii i bagażu narodowych 
doświadczeń już łatwa droga do internacjonalizmu i hasła zjednoczenia proleta
riuszy wszystkich krajów. Rewolucjoniści mieli więc ułatwione zadanie. W latach 
80. i 90. nie uszedł uwagi szkodliwy kierunek nauczania w ormiańskich szkołach,

31 Achalcychskaja nietierpimost’, „Kawkaz”, Na 94, 8.04.1897; L. Melikiszwili (red.), Polietniczeskoje 
obszczestwo i konflikt, Tbilisi 1998, s. 51 n.
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dostrzeżono oczywiste związki między patriarchą eczmiadzyńskim a miejsco
wymi i zagranicznymi organizacjami rewolucyjnymi, a także nieprawidłowości 
w zarządzaniu majątkiem kościelnym i klasztornym. Te okoliczności w połącze
niu z polityką ówczesnej administracji na Kaukazie stanowiły przyczynę wydania 
słynnych rozporządzeń o zamknięciu ormiańskich szkół, pozbawienia patriarchy 
prawa jednoosobowego podejmowania decyzji w sprawach małżeńskich, języko
wych, dotyczących przysięgi i odebrania majątku kościelnego. I to wystarczyło, 
żeby podburzyć masy ormiańskie przeciwko rosyjskiej władzy. A ormiańskie siły 
rewolucyjne w tym czasie były już wystarczająco przygotowane, i moralnie, i ma- 
terialnie32.

Wtedy właśnie daje o sobie znać ormiański terroryzm. Dochodzi też do za
mieszek z udziałem Ormian. 29 sierpnia 1903 roku w Elizawietpolu na dźwięk 
dzwonu z ormiańskiego kościoła tłum ściera się z policją. Bilans: 7 zabitych, 
27 rannych. Dwa dni później po nabożeństwie żałobnym odprawianym w Ty- 
filisie ku czci o ofiar w Elizawietpolu mają miejsce starcia z policją. Drugie
go września na dźwięk dzwonu tłum Ormian wszczyna rozruchy w Karsie po 
odebraniu mienia dwóm ormiańskim kościołom. W ciągu najbliższych dni do 
podobnych zajść dochodzi w Baku i Szuszy. Wszędzie sygnałem jest dźwięk ko
ścielnych dzwonów, akcje wyglądają na zaplanowane dużo wcześniej, a uczest
nicy mają broń. Terroryzowani są też sami Ormianie. W biały dzień w Eczmia- 
dzynie tureccy Ormianie zabijają rodaka, który podpisał protokół przekazania 
majątku kościelnego władzom mimo pogróżek komitetu rewolucyjnego. Wśród 
prowodyrów są nieraz duchowni.

Katoliccy księża nawet podczas powstania [Styczniowego] nie zatracili Bożej iskry 
i nie zapominali, że są chrześcijanami. Większość ormiańskiego duchowieństwa 
nie ma natomiast prawie nic wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem

— komentuje zjadliwie Wieliczko. Najbardziej śmiała akcja ormiańskich ter
rorystów to jednak zamach na samego namiestnika Kaukazu, księcia Golicyna. 
Książe wracał 14 października z żoną do Tyfilisu z podmiejskiej przejażdżki. 
Trójka napastników (znów tureccy Ormianie) usiłowała wyciągnąć go z powozu, 
zadając kindżałami rany w głowę i ręce. Uratowali go Kozacy33.

Golicyn rzeczywiście zdążył się „narazić” Ormianom. Był jedynym otwarcie 
antyormiańskim namiestnikiem Kaukazu (1896-1904). Za jego czasów Ormian 
zwalnia się z administracji i policji, zastępując Rosjanami bądź Azerbejdżanami, 
choć w Dumie Miejskiej Baku Ormianie wciąż stanowią większość, bo prawo 
nie zezwala, by niechrześcijanie mieli tam więcej niż połowę miejsc. Zabójstwo 
Golicyna terrorystom ormiańskim się nie udało. Kilku innych ormiańskich „wro- 32 33

32 Z. M. Bunijatow (red.), Istorija Azerbajdżana po  dokumientam i publikacijam, Baku 1990, s. 81.
33 W. L. Wieliczko, Kawkaz..., Izpołnogo sobraniapublisticzeskich soczinienij, t. 1, St. Petersburg 
1904, s. 114-121.
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gów” z grona rosyjskiej administracji, podobnie jak i pop, który ponoć usiłował 
ich nawracać na prawosławie, już takiego szczęścia nie mieli. Problem ormiański 
nabrzmiewał. Administracja rosyjska była naprawdę zaniepokojona.

Wśród Rosjan dojrzewała armenofobia, której najbardziej wpływowym 
rzecznikiem stał się wielkoruski szowinista Wasilij Wieliczko, człowiek o men
talności Dmowskiego, redaktor wpływowej gazety „Kawkaz” wydawanej w Ty- 
filisie. Zżyma się on w swoich pismach na wyzysk miejscowej ludności przez 
„pasożytniczą” ormiańską burżuazję, uważając ją za groźną dla „rosyjskiego 
interesu państwowego, bo „obca” (doszukiwał się u niej „żydowskich” korzeni, 
innym razem „cygańskich”, a Ormian tureckich uważał w ogóle za „półdzikich 
Kurdów”, wierzył też głęboko w polsko-ormiańskie „spiski”), bo fałszuje histo
rię i dorabia sobie narodową ideologię kosztem innych nacji. Oskarżał Ormian 
o to, że się powierzchownie asymilują i marzą o swojej autonomii na rosyjskim 
Zakaukaziu, w związku z czym wciąż intrygują i dyskredytują w oczach władz 
inne narodowości34.

Jak wyglądał ormiański punkt widzenia? Punkt widzenia spokojnej więk
szości, którą wybryki garstki terrorystów i cwaniaków narażały na niechęć władz 
carskich i muzułmańskich sąsiadów. Usiłuje go przybliżyć jeden z rosyjskich pu
blicystów. Opisuje on swojego ormiańskiego znajomego (pal sześć, czy postać 
to autentyczna, czy fikcyjna, grunt, że bardzo prawdopodobna). Nazywa się on 
— uwaga — Władimir Władimirowicz Popow. Takie imię dał mu ojciec, dość 
wysoko postawiony urzędnik administracji rosyjskiej, i kazał go ochrzcić w cer
kwi. W metryce urodzenia ormiańskie imię Wartan widnieje tylko w nawiasie. 
Podobnie ze swoimi dziećmi postępowali koledzy ojca, ormiańska inteligencja, 
uważająca, że ormiańska tożsamość narodowa to zupełnie niepotrzebny przeży
tek. Władimir-Wartan — wstyd powiedzieć — po ormiańsku prawie nie mówił. 
Ale pod koniec lat 90. Władimir staje się „krwiopijcą i eksploatatorem narodów 
Kaukazu”. „Dlaczego? ”— głowi się.

Przecież Ormianie byli zawsze wierni Rosji, A że kilku plutokratów robi ciemne 
interesy... Przecież nie cały naród. Separatyzm? Owszem, jest garstka niepopraw
nych marzycieli, głównie wśród tureckich Ormian, która chce własnego państwa, 
ale to mniejszość. Większość chce, żeby turecka Armenia została przyłączona do 
Rosji. Jednak uwagę zwraca się tylko na tych pierwszych. Słuchają ich chętnie byli 
urzędnicy administracji zwolnieni w czystkach Golicyna, nauczyciele zamknię
tych szkół ormiańskich i drobne kupczyki, którym się wydaje, że w niepodległym 
państwie dostaną od razu tekę ministra. Przychodzą do niego agitatorzy, ale on 
macha ręką: sami chyba w to nie wierzycie, sami sobie gotujecie zgubę. Można 
otwierać szkoły ormiańskie w Turcji, to ma sens, przecież tamtejsi Ormianie są 
jak dzikusy. Poza tym jak się oddzielimy od Rosji, rzucą się na nas od razu wszyst
kie nacje kaukaskie i nam zgotują krwawą łaźnię. Jak pójdą Rosjanie, to miasta

34 Ibidem, s. 14-175.
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zamienią się w auły i nie będzie gdzie handlować. Mówią dalej nasi wrogowie, że 
handlujemy bronią. Handlujemy, owszem, to dobry interes. Zwłaszcza jak można 
ją kupić u Kozaków i żołnierzy. Sprzedajemy ją potem zresztą Kurdom, którzy 
zabijają z niej naszych ziomków. Ale nie wszyscy handlują

— tłumaczy oponentom Wartan. Dodaje: „Ormianie-protestanci i katolicy 
brzydzą się handlem, bo to rolnicy, hodowcy i rzemieślnicy. Brzydzą się też ci 
z Karabachu, ci zresztą gardzą wszystkimi innymi Ormianami. Szydzą z nas, że 
kochamy pieniądze. Ale my jesteśmy po prostu pracowici i oszczędni. No, może 
poza tymi nowymi z Turcji. Ci są leniwi, czekają tylko, aż im ktoś państwo da, 
albo okradają innych”. Tłumaczy to wszystko Wartan, lecz na próżno. Patrzą na 
niego teraz i tak podejrzliwie. Jaki tam z niego Władimir? Skoro tak, to niech 
nie będzie Władimirem, tylko Wartanem. Nie będzie udawać kogoś, kim nie 
jest. Ma to nawet swoje plusy. Można sobie przypomnieć własny, prawie całko
wicie zapomniany język, własną kulturę i tradycję35.

Reasumując: ciągły i niekontrolowany napływ kolejnych fal Ormian, głów
nie z Turcji, wywołuje radykalną zmianę stanowiska wobec tej grupy wśród nie
których przedstawicieli władz carskich i wpływowych publicystów. Od tej pory 
Ormianie stają się w ich oczach czynnikiem destabilizującym i wywrotowym. 
Równocześnie na rosyjskie Zakaukazie przenika z Turcji wyjątkowo agresywny 
nacjonalizm ormiański, sięgający nieraz po terroryzm jako metodę osiągania 
określonych celów politycznych. Zważywszy na fakt, że już wcześniej Ormianie 
dawali się nieraz poznać jako spekulanci i ludzie od ciemnych interesów (pyta
nie, jaki jest ich udział w utrwalaniu korupcji w miejscowej kulturze politycznej), 
można powiedzieć, że pewna „masa krytyczna” została przekroczona. Sytuacja 
dojrzała do konfliktu. Jego źródeł należy jednak upatrywać głównie w ogólnej 
atmosferze panującej wówczas w Rosji, gdzie Ochrana węszy na każdym kroku 
spisek „wywrotowych organizacji” i próbuje im przeciwdziałać.

„Wojna tatarsko-ormiańska”

Co lepiej zorientowani przeczuwali, że po pogromie kiszyniowskim z 1903 roku 
coś się szykuje na Kaukazie. Zimą 1905 roku kapitan jednego ze statków czar
nomorskich oświecał pewnego dziennikarza:

— „Proszę wspomnieć moje słowa... taka jatka czeka nas wiosną na Kaukazie”.
— „Za pozwoleniem, tam jest przecież za mało Żydów”.
— „Nie mówię o Żydach, ale o Ormianach, tyle, że ta to będzie czystsza sprawa 
niż w Kiszyniowie, gdzie byli tylko napastnicy, a nie było w ogóle obrońców”36.

35 I. N. Kanadpijew, Oczerki zakawkazskoj żizni, St. Petersburg 1902, s. 27 n.
36 „Odiesskije nowosti”, N° 6729, 1905.
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Po co urządzać pogrom na Ormianach? — spyta ktoś naiwnie. Rozumowanie 
władz carskich przejrzał słynny naftowy magnat Nobel:

Elementy „aktywne” i „kontestujące” składają się u nas, w rejonie Baku, w więk
szości z Ormian i Rosjan. Tatarzy stanowią element bardziej spokojny i reakcyjny.
Na nim właśnie organy administracji postanowiły oprzeć się w walce z elementem 
„aktywnym”37.

A Baku ogarnęła właśnie fala strajków.
Ta „spolegliwość” Azerbejdżan wiązała się też częściowo z poziomem ich 

wykształcenia. Według danych z października 1903 roku wśród zatrudnionych 
w przemyśle na terenie Baku i przedmieść najgorzej wykształconą grupą byli 
muzułmanie. Proporcje przedstawiały się następująco: Rosjanie — 35,4% nie
piśmiennych, 31,9% z wykształceniem podstawowym, 2,3% ze średnim, 1,2% 
z wyższym; Ormianie — 41,3% niepiśmiennych, 23,5% z wykształceniem pod
stawowym, 2,6% ze średnim i 1,5% z wyższym; muzułmanie — 80,2% niepi
śmiennych, 7,9% z wykształceniem podstawowym, 0,2% ze średnim i 0,1% 
z wyższym38.

Przygotowywanie gruntu pod organizowanie pogromów spadło na miejsco
wych urzędników, wtedy już, po czystkach Golicyna, w większości azerbejdżań- 
skich Turków. Czy bardziej kierowało nimi poczucie lojalności wobec zwierzchni
ków, czy narodowe antagonizmy, to już inna sprawa. W Szuszy ujezdny naczalnik 
zebrał okolicznych muzułmanów i zagaił:

Słyszałem, że zbieracie broń, żeby bronić nas przed Ormianami i bić ich jako wro
gów państwa rosyjskiego. Jestem wam wdzięczny za wiernopoddańcze uczucia, 
ale na razie nie potrzebujemy waszej pomocy. Mamy wojsko.

Ci aluzji nie zrozumieli i mówią: „Ale my nic nie planujemy przeciw Ormia
nom. To nasi dobrzy sąsiedzi”. W Nusze prystaw (komisarz policji) zagaił już 
bardziej „otwartym” tekstem:

Wiecie, że Ormianie was okłamują, to wasi wrogowie do szpiku kości. W Turcji 
prześladują naszych współwyznawców. To wrogowie sułtana. I dlatego państwo 
rosyjskie się za nich wzięło39.

W Baku agitacja tego typu nie nastręczała większych trudności. Muzułmań
ski element kryminalny pozostawał w ścisłych związkach i układach z miejsco
wymi prystawami, posterunkowymi i dozorcami, w większości narodowości azer- 
bejdżańskiej. Nieraz byli to pewnie krewni. Rozpuszczanie słuchów o tym, że 
Ormianie planują napadać na meczety, zarzynać tam świnie i zabijać każdego 37 38 39

37 „Birżewyje wiedomosti”, N° 2(4), 26.8.1905.
38 Baku po  pierepisi 22 oktiabria 1903 g., Baku 1908, cz. 1, otdieł 2, s. 31.
39 Relacje gazety „Narodnoje dieło”, cyt. za: E. Oganesjan, Wiek bor’by, t. 1, Mokswa-Miunchen 
1991, s. 105.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Wojna „ormiańsko-tatarska” 1905 roku. Historyczna wrogość: mity i fakty 237

mułłę, jaki im się nawinie, nie nastręczała więc żadnych trudności. Potem poszły 
inne pogłoski: że Ormianie mają już gotowy skład bomb i że wypuścili z wię
zienia słynnego kryminalnego bossa tureckich Ormian — Andranika. W końcu 
pojawiły się ulotki obwieszczające, że Ormianie wyzyskują inne narody Kaukazu 
i planują obalić cara. Za ulotkami pojawiła się broń. Tu dodajmy, że załatwienie 
pozwolenia na broń w Baku nie należało do rzeczy łatwych, trzeba było składać 
podanie i długo czekać, ewentualnie „skrócić” czekanie dużą łapówką. W re
dakcji gazety „Kaspij”, której właścicielem był muzułmański milioner-filantrop 
Zejnałabidin Tagijew, odbyło się tymczasem spotkanie azerbejdżańskiej i or
miańskiej inteligencji, podczas którego wyłoniono 5-osobowy komitet mający 
przeciwdziałać eskalacji przemocy. Ale co mógł jakiś tam komitet? W tym cza
sie niejaki prystaw Mamedbekow zebrał starszyznę dzielnicy azerbejdżańskiej 
i przykazywał im, żeby byli czujni, bo Ormianie wkrótce ich zaatakują i będą 
mordować, po czym rozdawał rewolwery40.

Rzetelna dziennikarska relacja włoskiego dyplomaty i historyka Luigiego 
Villariego w połączeniu z ówczesnymi relacjami prasowymi także nie pozosta
wia wątpliwości: administracja rosyjska w niektórych przypadkach prowokowała 
konflikt ormiańsko-muzułmański, rozsiewając wśród Azerbejdżan pogłoski, że 
wkrótce ich zaatakują Ormianie. Ormianie z kolei wciąż słyszeli o „panislamis- 
tycznym spisku” wymierzonym przeciw nim i kierowanym z Konstantynopola. 
Villari nie natrafił jednak na żadnego „panislamistycznego emisariusza”, żad
nego „fanatycznego mułłę”, czy „studenta medresy” wzywającego do „dżihadu 
przeciw Ormianom”. To, że na nikogo nie natrafił, oczywiście nie znaczy, że ich 
nie było. Owszem, „panislamistycznego emisariusza” spotykamy na początku 
majowych zamieszek w Nachiczewaniu. Wygląda to również na szytą grubymi 
nićmi prowokację. Przywódcy uzbrojonego tłumu wymachiwali sztandarami 
z napisami „Niech żyje islam!” i „Śmierć giaurom!”. Na głowach mieli czerwo
ne tureckie fezy. Nikt tam takich nie nosił. A trudno sobie przy tym wyobrazić, 
by jakiś specjalny wysłannik z Turcji mógł tak otwarcie podburzać miejscowy 
tłum41. Byli to więc najpewniej prowokatorzy carskiej Ochrany. Albo... ormiań
skich nacjonalistów. W 1914 roku pomocnik naczelnika Urzędu Żandarmerii 
Guberni Bakińskiej i Obwodu Dagestańskiego ostrzegał w swoim raporcie, że 
jeden z punktów przyjętych rok wcześniej na genewskim kongresie przez or
miańską partię nacjonalistyczną Dasznakcutjun brzmiał:

Wysyłać na Kaukaz swoich ludzi udających emisariuszy panislamistycznych, żeby
swoją propagandą nastawili ludność muzułmańską przeciw Rosji i wywołali po-

40 G. J. Starcew, Krowawyje dni na Kawkazie, St. Petersburg 1907, rozdz. 3; „Sankt-Petersburskie 
Wiedomosti”, 4.03.1905, 22.04.1905, 30.08.1905; Raboczeje dwiżenije w Baku w gody pierwoj rus- 
skoj riewolucii. Dokumienty i matieriały, Baku 1956, s. 101.
41 „Birżewyje wiedomosti”, 26.08.1905.
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wstanie, czego konsekwencją będą represje ze strony władz rosyjskich, a w dal
szej kolejności osłabienie mas muzułmańskich, dzięki czemu partia nie spotka się 
ze sprzeciwem muzułmanów podczas swojej przyszłej działalności na Kaukazie, 
a poza tym uniknie niebezpieczeństwa połączonych działań przeciw Ormianom 
ze strony kaukaskich muzułmanów i Turków z Anatolii42.

To jeszcze jednak chyba za wcześnie. Prowokacja tym razem była chyba jesz
cze dziełem Ochrany.

Nie zapominajmy, że jest to ten okres, gdy carska Ochrana ucieka się do 
metody wywoływania pogromów jako narzędzia kanalizowania napięć spo
łecznych. W części europejskiej mamy na początku XX wieku falę pogromów 
antyżydowskich, a na Zakaukaziu „wojnę ormiańsko-tatarską”. Kto wie, czy 
pogrom szyitów w Bucharze z 1910 roku nie jest także dziełem socjotechników 
Ochrany.

Na Zakaukaziu Rosja usiłowała więc rozwiązać problem ormiański, za któ
ry sama była odpowiedzialna, rękami miejscowych muzułmanów. Może nie 
zawsze inspirowała zamieszki, ale na pewno w żaden sposób nie usiłowała ich 
tłumić ani im zapobiegać. Choć Golicyn w lipcu 1904 roku opuścił Kaukaz, 
a jego miejsce zajął ugodowy hrabia Woroncow-Daszkow, gubernatorem 
Baku pozostał niechętny Ormianom gruziński arystokrata, książę Nakaszy- 
dze, a generał-gubernatorem — generał baron Freze zajmujący podobne sta
nowisko. Od lutego 1905 roku w Baku dochodzi do fali zabójstw członków 
obu społeczności. Oczywiście wieść niesie, że Azerbejdżan zabijają Ormianie, 
a Ormian — Azerbejdżanie. Wielu uważa jednak — jak twierdzi Villari — że 
za wszystkim stoi policja. Napięcie rośnie. Azerbejdżański sklepikarz, niejaki 
Gaszum Beg, poturbował kilkoro ormiańskich dzieci. W odpowiedzi napada 
na niego Ormianin i rani, ale sklepikarz go w końcu zabija. Ormianin oka
zuje się członkiem ormiańskiego komitetu rewolucyjnego, czemu zaprzecza
ją Ormianie. Gaszum Beg zostaje zatrzymany, a wśród eskortujących go do 
więzienia jest jeden żołnierz narodowości ormiańskiej. Gaszum Beg próbuje 
uciec, ale żołnierz go zabija. Muzułmanie twierdzą, że żołnierz sam go do tego 
wcześniej zachęcał, Ormianie zapewniają, że to bzdury. Spirala przemocy się 
rozkręca. Krewny sklepikarza, niejaki Babajew, próbuje wymierzyć sprawie
dliwość, lecz zabójcy udaje się zabić i jego. Zamieszki wiszą powietrzu. Książę 
Nakaszydze na czymś w rodzaju konferencji prasowej dla ormiańskich dzien
nikarzy wyjaśnia im, że w przypadku wybuchu zamieszek nie będzie mieć dość 
sił, by bronić Ormian przed „Tatarami”. Zdaniem jednego z dziennikarzy to, 
co mówił wtedy, brzmiało momentami toczka w toczkę dokładnie tak samo jak 
w raporcie po zajściach. Raport był gotowy przed wszystkim? Na to wygląda. 
19 lutego 1905 roku przez dzielnicę muzułmańską rusza procesja pogrzebowa,

42 Z. M. Bunijatow, Istorija Azerbajdżanapo dokumientam..., op. cit., s. 117.
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która zgodnie z logiką rytuałów szyickich zamienia się w erupcję gniewu. Tłum 
rozwścieczony widokiem ciała „męczennika” morduje każdego napotkanego 
po drodze Ormianina. Wybuchają kilkudniowe zamieszki, w których ginie — 
według oficjalnego raportu — 218 Ormian (w tym bogacze, jak Adamow i La- 
lajew) i 128 Azerbejdżan. Policja i wojsko nie robią nic. Tak w końcu miało 
być. Księcia Nakaszydze widziano, jak jeździł po mieście i podburzał muzuł
manów, a gdy któryś żołnierz odbierał jakiemuś broń, nakazywał ją oddać. 
Reagują najwyżsi duchowni obu stron. Szejk-ul-islam wygłasza pojednawcze 
kazanie w ormiańskiej katedrze, a ormiański biskup — w jednym z bakińskich 
meczetów. W Baku sytuacja się uspokaja, choć raczej nie pod wpływem po- 
nadwyznaniowego wezwania do pokoju, tylko dlatego, że mordercze instynk
ty wyzwolone w ludziach zdążyły się już nasycić. Przychodzi kilka miesięcy 
względnego spokoju. Sprawców mordów nie skazano. Ormianie zbroją się, 
jak mogą, kupując broń, gdzie się da, Azerbejdżanie myślą, że sprawa jest 
zamknięta. Rachunki wyrównane, a władza im sprzyja. Ormianie biorą zaś 
sprawy w swoje ręce. 24 maja w zamachu bombowym ginie książę Nakaszy
dze. Zamieszki wybuchają tymczasem w Szuszy i Nachiczewaniu. W Szuszy 
rannych i zabitych jest ok. 300, tym razem większość to Azerbejdżanie. Woj
sko nie robi nic, żeby powstrzymać przelew krwi. Wojskowa delegacja pojawi 
się dopiero na ceremonii zawarcia pokoju w rosyjskiej cerkwi. Pokój wynego
cjowali azerbejdżańscy notable wespół z ormiańskimi duchownymi, zastępca 
gubernatora guberni elizawietpolskiej wzywał tylko do zaprzestania przelewu 
krwi, „nie jako urzędnik, ale jako człowiek i gość. W Nachiczewaniu i wsiach 
Kraju Nachiczewańskiego Azerbejdżanie plądrują i podpalają ormiańskie 
wsie, kościoły i sklepy, Ormianie nie pozostają dłużni. W ormiańskich skle
pach płoną też weksle na pożyczki dla okolicznych beków. Czy to przypadek? 
Tu akurat administracja rosyjska jest niemal nieobecna, policjanci to Azerbej
dżanie, Ormianie to głównie chłopi i drobni sklepikarze, a krajem rządzą cha
nowie nachiczewańscy. Ci twierdzą, że to najpierw ormiańscy rewolucjoniści 
terroryzowali okolice i zbroili na potęgę miejscowych chłopów, muzułmanie 
zatem też musieli się zbroić, i że to Ormianie sami podpalali swoje sklepy 
i dewastowali kościoły, żeby wszystko spadło na Azerbejdżan. Zatrudniony na 
miejscu austriacki inżynier kolejnictwa puka się w czoło: „wierutne kłamstwa” 
i potwierdza ormiańską wersję zdarzeń zawartą w raporcie archimandryty Me- 
sropa dla namiestnika Kaukazu.

W Karabachu to po prostu miejscowa policja, w której dominują Azerbej
dżanie, organizuje pogromy i grabieże Ormian. W ujeździe areskim zagrabione 
u Ormian bydło muzułmanie zaganiają prosto do zagrody miejscowego prysta- 
wa. Cóż, najwyraźniej realizacja zamówienia. Prystaw z Jewłachu, niejaki Ab
bas Wezyrow, sam stoi na czele grupy grabiącej Ormian na drodze do Szuszy. 
W Kazachu z kolei na miejscowego strażnika wyznaczono tuż przed pogromami 
znanego w okolicy zbója Kiazyma, który wcześniej zabił dwóch strażników —
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Rosjan. Petersburg jest w tym przypadku chyba szczerze zaniepokojony rozwo
jem wydarzeń. Sprawę przedobrzono i wymknęła się spod kontroli43.

Tymczasem napięcia wracają rykoszetem do Baku. W październiku wybucha 
kolejna fala zamieszek. I tym razem udział władz wydaje się mocno prawdo
podobny, o czym przekonuje lektura kilku protokołów przesłuchań świadków 
zajść44. Zeznaje 53-letni Ormianin wyznania luterańskiego, Michaił Nikiticz 
Tarajew, prowadzący razem z bratem księgarnię. Pierwsze co uderza: Tarajew 
mieszka w dzielnicy muzułmańskiej. Jego sąsiadką jest niejaka Bałachanum 
Iskender kyzy. Dlaczego Ormianin mieszka w azerbejdżańskiej dzielnicy? Dla
tego, że przeszedł na luteranizm i jego rodacy nie mogli mu wybaczyć zdra
dy? A może przeszedł właśnie na luteranizm, bo miał dość swej ormiańskości. 
Jednak czemu nie na prawosławie? Jest przecież ewidentnie zruszczony, a to 
dawałoby mu jeszcze „dodatkowe punkty” w interesach. Trudno powiedzieć. 
W okresie zamieszek przenosi się on jednak do domu swojego brata. Tam, gdy 
wychodził, czepiali się go okoliczni Rosjanie: że Ormianie podkładają bomby, że 
Ormianie mogą chodzić spokojnie w procesjach, a jak Rosjanie chodzą — to do 
nich strzelają. Wrócił więc Tarajew do swojej dzielnicy i do swoich Azerbejdżan. 
Siada z nimi na ławeczce i dyskutują, o czym piszą w gazetach, czyli o zajściach. 
Siedzą, siedzą, a tu podchodzi dwóch posterunkowych, a jeden z nich, Rosjanin, 
zaczyna krzyczeć, że Ormianie podkładają bomby i trzeba ich wyrżnąć. Tarajew 
wraca do domu, słyszy strzały, przychodzi sąsiadka, mówi, żeby się nie bał, bo 
„strzelanina jest z posterunkiem, a nie Tatarami”, ale, że go szukają, więc niech 
włoży jej czador i ucieka. Uciekł, a zaraz przyszli do sąsiadki i wypytują: „gdzie 
on jest, gdzie go schowałaś”. Tymczasem mąż sąsiadki przeprowadza Ormianina 
wąskimi uliczkami dzielnicy i ukrywa u swoich krewnych. Sąsiadka potwierdza 
wszystko i dodaje, że posterunkowy Iwan Awierkin, ten, który szukał teraz Ta- 
rajewa, wcześniej w sierpniu, gdy był pogrom na Ormianach, pomagał jej gasić 
dom Tarajewa, który podpalili, i nie wie, dlaczego teraz tak się zachowywał. 
Mąż sąsiadki też potwierdza i mówi, że nie wie, kto bierze udział w obecnych 
pogromach. Zeznaje Rosjanin, niejaki Nikifor Iwanowicz Salnikow, marynarz, 
mieszka na szkunerze. Szedł w procesji od soboru z hymnem Boże, chroń cara 
na ustach, a tu jakieś stuki. Ktoś rzucił, że to strzały, i wybuchła panika. Ktoś 
zobaczył strzelających żołnierzy i ludzie pomyśleli, że to oni strzelają do proce
sji. Potem przyszli posterunkowi, pokazali przestrzelony portret cara i mówili, 
że to zrobili Ormianie, a za nimi jakaś kobieta, która namawiała, by zemścić się

43 L. Villari, Fire and Sword in the Caucasus by Luigi Villari author o f „Russia under the Great 
Shadow", „Giovanni Segantini" etc., London 1906, s. 170-175, 188 n., 193-200, 270-285; „Syn 
Otieczestwa”, 8.09.1905; „Nowoje Obozrienie”, 1.12.1905.
44 CGIAAR (Centralnyj Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiw Azerbajdzanskoj Riespubliki), 
f. 375, op. 1, d. 17, l. 23-26.
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za to na nich. Opowiada Michaił Lolua, prawosławny, chyba Gruzin, księgowy. 
Z oka widział jak „Tatarzy” pokazywali żołnierzom, gdzie strzelać. Żołnierze 
w ogóle nikogo nie chronili od pogromu. Jednak potem wyszli trzej wpływowi 
Azerbejdżanie i odpędzili tych, co pokazywali. Dwóch z nich twierdzi, że nie 
zna prowodyrów pogromu, że to chyba przyjezdni z Persji. Ale nie widzieli, żeby 
ktoś pokazywał, gdzie strzelać. Pamiętają, że wojsko było kompletnie bezczynne 
i nie robiło nic, by położyć kres zamieszkom, choć mogło to bez problemu prze
prowadzić. Policji w ogóle nie było. Nie wszystko się zgadza, ale jedno nie ulega 
wątpliwości. Za zamieszkami stały władze, nie była to spontaniczna erupcja nie
nawiści azerbejdżańsko-ormiańskiej, obie wspólnoty zresztą mogą — jak widać 
— żyć obok siebie. Relacje prasowe potwierdzają przypuszczenia o manipulacji 
ze strony władz. Po pierwsze „patriotyczna procesja”. Idą głównie biedacy i bez
robotni, ale także trochę „inteligentnych twarzy”. Niosą portrety cara Mikołaja 
i perskiego szacha (to muszą być perscy poddani!). Po drodze biją wszystkich, 
„którzy im się nie spodobają”, głównie Ormian.

Jednego Ormianina zarżnęli nawet przed wjazdem do domu generał-gubernatora. 
Podpalono prawie dwadzieścia ormiańskich domów. W Baiłowie tłum otoczył dom 
z 200 ormiańskimi lokatorami. W ostatniej chwili żołnierze uratowali mieszkańców 
od pewnej śmierci, przewożąc ich do koszarów Pułku saliańskiego. Dom podpa
lono i rozgrabiono. Żołnierze i oficerowie leniwie spoglądali na przechodzących, 
a na jakiekolwiek pytania odpowiadali, że im nie kazano tykać Rosjan i Tatarów45.

Tu najwyraźniej żołnierze zlitowali się nad nieszczęśnikami, może uznali, że 
to byłaby już „przesada”. Generalnie jednak podpalenia i ataki na domy Ormian 
przebiegały według określonego scenariusza z aktywnym udziałem wojska.

„Artystyczna prowokacja” — jak twierdził jeden z miejscowych fabrykantów — 
tłum prowadzą do ormiańskiego domu, obok rozlega się wystrzał i wtedy zaczyna 
się obstrzał domu przez wojsko, potem podpalenie i grabienie przez chuliganów. 
Kozacy stali bezczynnie. Ormianom nawet nie pozwalano wynosić swojego do
bytku”.

Często strzelał najpierw jakiś Azerbejdżanin (niewykluczone, że z Persji), 
a tłum krzyczał do oddziału: „Ormianie strzelają z okien!” Strzelano nawet do 
ludzi skaczących z balkonów i nie wpuszczano wozów straży pożarnej do płoną
cych domów. Rozkaz strzelania do pogromszczikow padł tylko, gdy ci obrabowali 
dom jednego popa46.

Tyle że potem sytuacja wymknęła się spod kontroli. Muzułmański tłum 
w pewnym momencie zaatakował rosyjskie wojsko i ujezdnego naczalnikaA1. Nie 45 46 *

45 „Nowoje Obozrienie”, 29.10.1905.
46 „Tifilisskij Listok”, 2.11.1905; „Syn Otieczestwa”, 28.10.1905; „Nowoje Obozrienie”, 
25.10.1905.
41 „Sankt-Petersburskie Wiedomosti”, 4.06.1905.
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był to jedyny taki przypadek. W kręgu władzy pojawiła się refleksja. Nie wszyst
ko poszło, jakbyśmy tego chcieli.

Jeśli zimowy pogrom w Baku zahamowano na osobisty rozkaz nieżyjącego gu
bernatora Nakaszydze, to obecnie władze utraciły cały autorytet zdziczałego mu- 
zułmaństwa, które w dodatku wyposażono w pierwszorzędną broń — pisała ga
zeta „Russkoje słowo” — „Lojalni” Tatarzy prowadzą wojnę z rosyjskim rządem, 
a „buntowniczy” Ormianie w oddziałach rosyjskiego wojska ścierają się z muzuł
manami48.

Tak, całkowite odwrócenie ról. Upiorna socjotechnika nieco zawiodła... Cie
kawe jest też to, co przewija się między wierszami. Skoro książę Nakaszydze 
rozkazał wstrzymać pogrom, to znaczy, że wcześniej musiał dać sygnał, by go 
rozpocząć. Nic nie dzieje się przypadkiem. No i ktoś muzułmanom dawał tę 
„dobrą broń”. Dodajmy, że dopiero w momencie, pod koniec 1905 roku, gdy 
władzom sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli i zaczęło interweniować 
wojsko, pojawia się funkcjonujący dziś w literaturze historycznej termin „wojna 
ormiańsko-tatarska” (armiano-tatarska rieznia). Ta niekontrolowana „wojna” 
była zatem następstwem kontrolowanych pogromów49.

Reasumując: udział władz rosyjskich w prowokowaniu pogromów jest bez
dyskusyjny, choć nie wszędzie odgrywał taką samą rolę. Zadziałał zresztą efekt 
domina. Wystarczyło sprowokować jeden pogrom, a po nim następowały ko
lejne. Niemałe znaczenie mają też mafijno-kryminalne powiązania miejscowej 
policji i niższych urzędników, wówczas już w większości Azerbejdżan. Rosja usi
łowała ich rękami „rozwiązać problem ormiański”, z którym sobie — na własne 
zresztą życzenie — przestawała radzić, ale i zastosowane rozwiązanie zaczęło 
się władzom — jak się wydaje — wymykać spod kontroli. Efekt był taki, że Azer
bejdżanie byli uzbrojeni przez państwo, ale też i przekonani o jego „opiece”, 
a Ormianie zmobilizowali się przeciw niemu, zaczynając się zbroić. Od tej pory 
konflikt mógł przebiegać już bez udziału czynnika trzeciego, jakim było państwo 
rosyjskie, i gdy tylko przestało ono istnieć, wybuchł ze zdwojoną mocą w 1918 
roku. Bierność rosyjskich władz kontrastuje z koncyliacyjnym nastawieniem elit 
obu społeczności szukających drogi rozwiązania konfliktu.

Muzułmański proletariat

Kolejna sprawa. W pogromie październikowym biorą bez wątpienia udział przy
jezdni z Persji. Tu parę słów komentarza, trochę liczb. Przed I wojną światową 
90% imigrantów w Baku pochodziło z Persji, przy czym byli to głównie tamtejsi 48 *

48 „Russkoje słowo”, 30.08.1905.
„Kawkazskij raboczyj listok”, 20.11.1905.49
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Azerbejdżanie, 71% robotników niewykwalifikowanych stanowili muzułmanie 
— z czego 46% to rosyjscy i perscy Azerbejdżanie, a poza tym Tatarzy nadwoł- 
żańscy i mieszkańcy północnego Kaukazu, Wśród robotników pracujących przy 
wydobyciu nafty 33% stanowili obywatele perscy, 12% — miejscowi Azerbej
dżanie, a 18% — inni muzułmanie, głównie z Dagestanu i Kazania50. Robotnicy 
azerbejdżańscy wywodzili się z wiejskiej biedoty, która nie mogąc znaleźć pracy 
na wsi, wchłaniana była przez przeżywające industrialny boom Baku, co chro
niło wsie podbakijskie od powstawania wiejskiego proletariatu51. Muzułmańscy 
robotnicy raczej nie podejmowali strajków przeciwko „swoim” pracodawcom, 
nierzadko prezentującym typ paternalistycznych dobroczyńców. Strajki oczy- 
wiscie miały miejsce, przede wszystkim za sprawą imigrantów zarobkowych 
z Persji, i „urażały” one niezwykle mocno muzułmańskich właścicieli. W 1905 
roku główne postulaty robotników w Bałachanach sprowadzały się jednak do 
wybudowania tam meczetu, zatrudnienia w nim mułły, powierzenia kierownic
twa robotami muzułmaninowi, otworzenia w szpitalu osobnego oddziału kiero
wanego przez lekarza-muzułmanina, budowy muzułmańskich łaźni, postawie
nia muzułmańskiego cmentarza52. Imigrant z Persji, czy to Azerbejdżanin, czy 
Pers, był w przeciwieństwie do przybysza z podbakijskiej wsi „sproletaryzowany” 
w tym sensie, że dużo słabiej umocowany w sieci powiązań rodowo-klanowych53. 
Nie znaczy to, że świat pracy w Baku nie znał hierarchii dzielnicowo-rodowej. 
Wręcz przeciwnie. Ograniczała się ona jednak głównie do rzemieślników w sta
rej części Baku, Igsri §shsr. Każde z tradycyjnych rzemiosł skupione było w innej 
mshslls („dzielnicy”), a jego przedstawiciele swoje produkty wystawiali na baza
rze w pobliżu starego meczetu piątkowego Dżuma-mesdżid (az. Cuma-msscid). 
Najniżej w tej hierarchii stali ludzie parający się „podłymi” rzemiosłami, np. 
garbarze czy farbiarze. W strukturę tę wpisali się jeszcze przed naftowym bo
omem także „Persowie”, czyli Azerbejdżanie z perskiej części Azerbejdżanu, 
wśród nich tkacze z Tebryzu i cieśle okrętowi54. Kolejni imigranci przybywający 
do tej części miasta korzystali oczywiście z „sieci zatrudnienia” tworzonej przez

50 R. G. Suny , The Baku Commune 1917-1918: Class and Nationality in the Russian Revolution, 
Princeton 1972, s. 14; A. L. Altstadt, The Azerbaijani..., op. cit., s. 288-290.
51 R. G. Suny, The Baku C o m m u n e .,  s. 15 n.
52 D. B. Seidzade, Iz istorii azierbajdżanskoj burżuazii w naczale X X  wieka, Baku 1978, s. 81, 99; 
autor przekonuje, że robotnikami „manipulowała” azerbejdżańska burżuazja.
53 A. L. Altstadt, The Azerbaijani..., , s. 46 nn; o początkach emigracji zarobkowej z Persji por. 
N. K. Bielowa, Ob otchotdniczestwie iz siewiero-zapadnogo Irana w konce X IX  wieka „Woprosy 
Istorii”, 1956, 1, s. 15-31.
54 F. A. Tagijew, Istorija goroda Baku w pierwoj połowinie X IX  wieka (1806-1859), Baku 1999, 
s. 109-114; mowa jest oczywiście o sytuacji z połowy XIX wieku, ale nie należy sądzić, że zaszły 
tu jakieś większe zmiany przez kilkadziesiąt lat, posunięcia administracyjne władz rosyjskich nie 
miały na celu rozbicia tradycyjnej struktury społecznej — por. A. L. Altstadt, The Azerbaijani.., 
op. cit., s. 27 n.
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swoich krewnych i nie naruszali w miarę stabilnej struktury. Zupełnie inaczej 
jednak przedstawiała się sytuacja we wschodniej, przemysłowej i zamieszkanej 
głównie przez Rosjan częs'ci miasta. Zaludniający ją stopniowo „muzułmański 
proletariat”, złożony z miejscowych Azerbejdżan, przybyszów z Dagestanu, Ta
tów, Persów i perskich Azerbejdżan oraz Tatarów nadwołżańskich, nie był, rzecz 
jasna, tworem jednorodnym. O poziomie życia i znaczeniu w grupie decydowało 
przede wszystkim to, czy przybysze mieli tu swoich krewnych i czy przyjeżdżali 
sezonowo, czy na stałe. Najniżej stać musieli, rzecz jasna, ci, którzy przyjeżdżali 
z daleka do pracy sezonowej i nie mieli (albo mieli słabe) oparcia w krewnych. 
A więc przede wszystkim „Persowie” i Tatarzy (tych pierwszych znacznie więcej). 
Jesli ok. 80% robotników z północnego Azerbejdżanu utrzymywało gospodar
stwa, to w przypadku imigrantów z Persji robiła to tylko niecała połowa55. Imi
granci z Persji byli najniżej opłacani, otrzymywali niższe wynagrodzenie także 
od miejscowych muzułmanów, wykonywali najgorsze zawody, a pod względem 
więzi społecznych bliżej było perskim Azerbejdżanom do Persów niż do swoich 
ziomków pod panowaniem rosyjskim56. Byli, jednym słowem, potencjalnie naj
bardziej „rewolucyjni”, choć z drugiej strony mieli też najwięcej do stracenia. 
Byli więc nie tyle najlepszymi rewolucjonistami, ile raczej „pseudorewolucjoni- 
stami”, czy też, mówiąc bez owijania w bawełnę, pogromszczikami do wynajęcia. 
Albo przez fabrykantów, albo przez Ochranę.

Niemniej w s'rodowisku muzułmańskiego proletariatu dają się zaobserwować 
tendencje zjednoczeniowe. W 1905 roku pod meczetem Bibi-Hejbet odbył się 
olbrzymi mityng, na którym muzułmańscy robotnicy opowiedzieli się za pełnym 
zjednoczeniem szyitów z sunnitami57. Niewykluczone, że pierwotną formą so
cjalizacji robotników muzułmańskich, wsród których znaczny odsetek stanowili 
pozbawieni rodzin imigranci perscy, były, znane w Iranie Pahlavich zwłaszcza 
wsród wielkomiejskich robotników przybyłych ze wsi, religijne zebrania, tzw. 
hej’aty (az. hsyst). Gromadzili się na nich najczęs'ciej wychodźcy z tej samej miej
scowości, zapraszano na nie mułłów, rouze-chanów i wysłuchiwano opowiadań 
o Imamie Husseinie, dzięki czemu religijnosC uczestników nabierała intensyw
niejszego wymiaru58. We wsiach Półwyspu Apszerońskiego też znane są do dzis 
„kręgi” mężczyzn zbierających się na modlitwę, lekturę Koranu albo wysłucha

55 A. L. Altstadt, The Azerbaijani..., op. cit., s. 32-38.
56 T. Atabaki, Disgruntled Guests: Iranian Subaltern on the Margins o f the Tsarist Empire, 
„International Review of Social History”, Vol. 48, 3 (December 2003), s. 416-426. Por. 
H. Hakimian, Wage Labour and Migration: Persian Workers in Southern Russia, 1880-1914, 
„International Journal of the Middle Eastern Studies”, 17 (1985), s. 446.
57 D. B. Seidzade, Iz  istorii azierbajdzanskoj burzuazii w naczale X X  wieka, Baku 1978, s. 127.
58 R. M ottahedeh, Das Mantel des Propheten oder Das Leben eines persischen Mullah zwischen 
Religion und Politik, M ünchen 1987, s. 303-312. Por. M. Momen, A n  Introduction to Shi’i Islam. 
The History and Doctrines o f Twelver Shi’ism, New Haven-London 1985, s. 238-240.
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nie elegii (mersije, az. marsiya), a także posiłki z udziałem mułłów i mersije-cha- 
nów (sufrd).

Podstawowy wzorzec masowych demonstracji stanowią dla muzułmańskiego 
proletariatu przede wszystkim szyickie procesje aszurowe, przebiegające nieraz 
podobnie do procesji pogrzebowych. W irańskim Azerbejdżanie, skąd musiała 
się wywodzie większość imigrantów, tradycja procesji w ten dzień była tak silna, 
że w 1946 roku członkowie Demokratycznej Partii Azerbejdżanu stojący na cze
le autonomii, mimo swych prokomunistycznych sympatii i reform zmierzających 
do ograniczenia wpływów hierarchii religijnej, znieśli wydany przez szacha zakaz 
urządzania procesji muharramowych i sami w nich uczestniczyli59. Komunista 
Nariman Narimanow opisuje z kolei, jak bolszewicy otworzyli ogień do perskich 
robotników w Bałachanach podczas procesji muharramowej, a do rozejścia się 
namawiał ich perski konsul60. Historycy dostrzegli ostatnio ogromne znaczenie 
rytuałów muharramowych w historii ruchu rewolucyjnego w Azerbejdżanie. 
Drzemie w nich ogromny potencjał „rewolucyjny”, niezwykła pojemność seman
tyczna i podatność na przyswajanie nowych treści politycznych i społecznych61. 
Procesje Aszury często stawały się okazją do starć ludności muzułmańskiej 
z policją, starającą się nie dopuścić, by uczestnicy przekraczali granice dzielnicy 
muzułmańskiej. Tym samym w wieloetnicznym Baku procesja muharramowa 
stwarzała okazję do zamanifestowania muzułmańskiej tożsamości. Tożsamość 
ta zaś mogła czasem pokrywać się z „proletariacką”, jako że bolszewicy i miej
scowi komuniści z partii Hummet, pragnąc zyskać wpływy w środowisku mu
zułmańskim, starali się wykorzystywać elementy miejscowej symboliki religijnej 
i jej emocjonalnego potencjału w propagowaniu swojego ruchu. Organizowa
ny w 1907 roku przez bolszewików (m.in. przez Stalina) pogrzeb miejscowego 
komunisty Chanlara Gasanoglu Safarlijewa (1885-1907), robotnika i potomka 
chłopów spod Gandży, nawiązywał w dużym stopniu do szyickiej obrzędowości 
pasyjnej. Zmarłego pochowano jak męczennika na cmentarzu w pobliżu piru, 
gdzie — zgodnie z miejscową tradycją — modliła się córka siódmego szyickiego 
Imama, naprzeciw meczetu Bibi-Hejbat, a tłum maszerujących ramię w ramię 
i trzymających się za ręce robotników śpiewał tradycyjne elegie lamentacyjne na 
śmierć Imama Husseina (bajaty). To są z kolei religijne podstawy „fanatyzmu” 
muzułmańskiego proletariatu, który mógł łatwo wybuchnąć przy umiejętnej ma
nipulacji. Carska Ochrana miała więc kolejne pole do popisu.

Reasumując: „angażowanie” do pogromów robotników z Persji dowodzi, 
że poziom antagonizmu między miejscowymi Azerbejdżanami a Ormianami

59 T  Atabaki, Azerbaijan. Ethnicity and the struggle for power in Iran, 2000, s. 151.
60 N. Narimanow, Iz  istorii naszej rewolucii w okrainach (pismo J.W. Stalinu), Baku 1990, s. 78 nn.
61 A. D. Smith, The Russian Revolution as a National Revolution. Tragic Deaths and Rituals 
o f Remembrance in Muslim Azerbaijan, „Jahrücher für Geschichte Osteuropas”, Band 49, Heft 
3 (2001), s. 363-388.
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nie był wcale tak wysoki. Obie wspólnoty, mimo wielu napięć, nauczyły się żyć 
ze sobą. Wśród Ormian zresztą to przyjezdni, tureccy Ormianie stanowili ele
ment najbardziej wybuchowy. Perscy imigranci słabo osadzeni w miejscowych 
strukturach byli grupą potencjalnie łatwą do manipulowania. Do tego dochodzi 
jeszcze ich żywiołowa, szyicka religijność pasyjna mogąca w pewnych sytuacjach 
prowadzić do wybuchu zamieszek.

Zakończenie

Najbardziej zacierać ręce mogłaby chyba carska Ochrana, czytając opracowania 
współczesnych historyków. Profesor Tadeusz Świętochowski, uznany autorytet 
w dziedzinie historii Azerbejdżanu, po dość mętnych konstatacjach o „narasta
niu antagonizmu azerbejdżańsko-ormiańskiego” dochodzi do wniosku:

Choć nie ulega wątpliwości, że Rosjanie usiłowali posłużyć się antagonizmem 
etnicznym, brak jest dowodów, że to oni wywołali krwawe starcia. Wystarczająco 
wiele wrogości nagromadziło się między dwiema społecznościami, aby wybuchł 
mógł nastąpić bez strony trzeciej62

Brak dowodów?! Chryste, przecież gołym okiem widać w tym wszystkim 
prowokację! Jakie mają być te dowody? Wyznania skruszonych socjotechników 
z Ochrany? „Tak, staliśmy za tym wszystkim?” Inni z kolei mają czarno na białym 
w źródłach, które cytują, że ów antagoznim był celowo podsycany z określonym 
założeniem, ale wolą snuć rozważania o spisku „dzikich Tatarów” wobec „niewin
nych owieczek” — Ormian63. Są na szczęście tacy, którzy wyciągną wniosek, że

korzeni konfliktu trzeba szukać w historycznych różnicach manipulowanych 
przez dziesięciolecia przez kolonialną politykę caryzmu obliczoną na wywoływa
nie zawiści, może przemocy jako środków kontroli64.

Ciepło, ciepło! Szkoda, że dalej nierozwinięte.
Historia lubi się powtarzać. Za pogromami w Sumgaicie i Baku z 1988 roku 

najprawdopodobniej stało KGB, spadkobierca carskiej Ochrany. Te same dia
belskie socjotechniki. W rozmowach z miejscowymi odnosiłem wrażenie, że są 
tego świadomi. Warto, by i nikt nie mistyfikował rzeczywistości bajaniem o „hi
storycznej wrogości”. Byłby to zaiste pełny triumf KGB i pośrednio Ochrany!

62 T. Świętochowski, Azerbejdżan i Rosja. Kolonializm, islam i narodowość..., s. 53.
63 P. Szechtman, Płamia dawanych pożarow, „Pro Arm enia” (Moskwa), 1992, N° 9-10; 1993, 1, 2, 
dostępne na < http://www.armenianhouse.org>.
64 A. L. Altstadt, TheAzerbaijani..., op. cit., s. 43.
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Aleksander Zarzycki 
[Marianna Szymańczak]

Ormianie i pamięć o Genocydzie 
z 1915 roku

Rozpoczynając badania wśród Ormian przebywających w Polsce, pytałem ich 
najpierw o kulturę, o to jak wygląda u nich pogrzeb, jakie są ich ulubione potra
wy, gdzie spędzają wolny czas itd. Pewne tematy były jednak poruszane samoist
nie przez rozmówców, co zwróciło moją uwagę. Jednym z nich było ludobójstwo 
z 1915 roku. Temat ten pojawiał się z reguły podczas rozmów prywatnych, bez 
użycia dyktafonu. Szczególnie wtedy, gdy pytałem się o terytorium lub rozma
wiałem o pochodzeniu. Oczywiście sama obecność badacza mogła ten temat 
wywołać. Niemniej wydało mi się to wystarczająco istotne, aby się temu bliżej 
przyjrzeć. Może warto tego wysłuchać, skoro chcą nam o tym powiedzieć?

Czym jest Genocyd dla Ormian? — był to problem wyjściowy. Przy próbie 
odpowiedzi na to pytanie wyłaniały się następne zjawiska wymagające zbadania. 
Czy następne pokolenie Ormian zapomni o Genocydzie? Jak zmieni się podej
ście do tego tematu? Jaki to będzie miało wpływ na przyszłe stosunki z Turkami 
(muzułmanami)?

Opowieść Ormianina o Genocydzie

Według Ormian, z którymi rozmawiałem na polskich targowiskach, Genocyd 
wydarzył się w ciągu jednej nocy 1915 roku. Była to straszliwa rzeź. Sprawcą jej 
byli Turcy — muzułmanie1:

1 Genocyd — dosł. ludobójstwo. Polski historyk specjalizujący się w historii Turcji, Dariusz 
Kołodziejczyk, nie używa słowa „Genocyd”, jest raczej skłonny mówić o rzezi. Według niego dys
kusja o tym, czy miało miejsce ludobójstwo Ormian, jest bardzo trudna. Zarówno źródła turec
kie, jak i ormiańskie nie budzą zaufania. Pewną wiedzę, uznaną przez historyków za wiarygodną, 
można zdobyć na podstawie źródeł niemieckich, niemających podstaw do złego przedstawienia 
tureckiego sojusznika. Dzięki nim, według Kołodziejczyka, możemy mieć pewność co do części
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Genocyd to było zaplanowane ludobójstwo ludzi [A.Z. 1].
W ciągu jednej nocy Turki wymordowały 1,5 miliona Ormian [A.Z. 5].

Nie była ogłaszana wojna, a oni tak po prostu zamordowali spokojnych ludzi 
[A.Z. 14].
Nie patrzyli, czy to jest dzieciak, czy to jest kobieta, czy jest w ciąży, wszystkich 
oni pozabijali. Nie zabijali, tylko żywych zakopywali pod ziemią [A.Z. 9].

To było ludobójstwo, a nie kulturalna deportacja. Mój ojciec urodził się w Turcji 
i kiedy tak mówi się kulturalnie „deportowali Ormian” — ojciec był pośród tych 
kulturalnie deportowanych [A.Z. 18].
To była katastrofa. U nas był kompozytor Komitas. Jego żywego zakopali do zie
mi i wpierw oczami kazali mu zobaczyć rzeź Ormian. W ogóle człowiek, który 
takie rzeczy robi, to w ogóle nie jest człowiek [A.Z. 17].

Turcy, według Ormian, zdecydowali się na tak okrutny czyn, gdyż chcieli zdo
być ziemię, Ormianie mieli być muzułmanami. Takie opinie wśród „badanych” 
są najczęstsze, gdy zadaje się pytania o motywację, jaką kierowali się zabójcy* 1 2:

młodoturków, że myśleli o świadomej eksterminacji Ormian. Za wydarzenia z 1915 roku odpo
wiada głównie Talat Pasza i jego młodotureccy współpracownicy. Talat jako minister spraw we
wnętrznych wydał rozkaz przesiedlenia ludności ormiańskiej ze wschodniej Anatolii na południe, 
w kierunku Pustyni Syryjskiej. W wyniku tej decyzji Ormianie masowo ginęli z głodu, chorób
1 napadów plemion koczowniczych. „Umiarkowani” historycy, tzn. niesłużący sprawie ormiańskiej 
czy tureckiej, piszą o 800 tys. ofiar, które zginęły w wyniku przymusowej deportacji. Wcześniej, 
w styczniu 1915 roku, miała miejsce operacja, której celem było wymordowanie ormiańskich żoł
nierzy z armii osmańskiej. Akcja ta odbywała się pod nadzorem młodotureckiego działacza, dok
tora Bahaeddina Sakira (D. Kołodziejczyk, Turcja, Warszawa 2000, s. 74-77).
2 U  Kołodziejczyka w opisie sytuacji wewnętrznej oraz międzynarodowej Imperium Osmańskiego 
możemy znaleźć częściową odpowiedź, dlaczego doszło do rzezi w 1915 roku. W drugiej poło
wie XIX wieku wśród Ormian z zachodniej Armenii (wg Turków wschodniej Anatolii), wtedy 
jeszcze gęsto przez nich zamieszkanej, powstały pomysły zbudowania niezależnego państwa lub 
co najmniej uzyskania szerokiej autonomii. Poparcia dla tej sprawy szukano w Rosji, która to
czyła w latach 1877-78 wojnę z Turcją. Nieco później powstały też organizacje studentów or
miańskich na Zachodzie, które poprzez terror chciały sprowokować władze osmańskie do reakcji, 
w wyniku czego wybuchłoby masowe powstanie (D. Kołodziejczyk, Turcja, op. cit., s. 33). W 1881 
roku Turcja ogłosiła niewypłacalność, a sułtanat stał się zależny od państw zachodnich, te z ko
lei w sposób uprzywilejowany traktowały Ormian. Był to kolejny powód niechęci muzułmanów 
wobec tej mniejszości (ibidem, s. 28). Napięcie we wschodniej Anatolii spotęgowało przybycie 
muzułmańskich uchodźców, którzy w Bułgarii i na Kaukazie doznali prześladowań i upokorzeń 
od powstających tam państw narodowych (ibidem, s. 33). Wrogie wobec Ormian były też rodzące 
się w Imperium Osmańskim idee panislamizmu. Panislamizm, który skupiał poddanych Porty pod 
sztandarem religijnym, w sposób naturalny psuł stosunki z chrześcijanami (ibidem, s. 32). Z  kolei 
powstała też ideologia panturanizmu, która miała na celu połączenie ze sobą wszystkich ludów 
tureckojęzycznych w Anatolii, na Kaukazie i w Azji Centralnej. Na drodze do tego celu stali 
Ormianie. Był to pierwszy krok do podjęcia decyzji o rozwiązaniu „kwestii ormiańskiej” (ibidem, 
s. 72). Na początku XX wieku w wyniku przegranych przez Turcję wojen bałkańskich i towarzy
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Oni chcieli ziemię ormiańską zabrać [A.Z. 19].
Armeńczycy im tam przeszkadzali. To byli kulturalni ludzie, mieliśmy tam bardzo 
dużo pisarzy, byli adwokaci, i to była mniejszość, którą po prostu trzeba było wy
rzucić, zniszczyć i zrównać z ziemią [A.Z. 18].

Tutaj chodzi o wiarę. Bo my jesteśmy chrześcijanie, prawosławni, ale oni byli mu
zułmanie [A.Z. 8].
Im to bardzo dokuczało, że jest taki głupi naród i przyjmuje taką wiarę, bo to psu
je cały świat. Wina była tylko jedna, że Ormianie byli chrześcijanami [A.Z. 2].

Turki, którzy osiedlili się na terytorium Bizancjum, uciszali tereny tak, żeby zrobić 
sobie państwo, bo dla nich Ormianin był straszny, a nie jak Kurdowie, którzy byli dla 
nich mniej straszni. Bo Turcy wiedzieli, że Ormianie są od przyrody mądrzy, pracowi
ci, kochają swoją ziemię, naukowcy, różne rodzaje pracy bardzo dobrze wykonywali. 
W tamtych czasach nie można tego powiedzieć o Turkach, którzy po prostu osiedlili 
się tam, bo oni byli koczownikami. I dlatego trzeba było Ormian po prostu wyrżnąć, 
żeby zdobyć te terytoria. Inaczej po prostu nie dałoby się. I to było zaplanowane. 
Nawet w parlamencie tureckim w 1915 roku byli nasi pisarze, Amanto, Ziban, któ
rzy byli pierwszymi ludźmi po prezydencie tureckim, ale ich też zabili. Każda prawa 
ręka u Turka w tamtych czasach była ormiańskiego pochodzenia. I oni znali dobrze 
swój kraj i wiedzieli, jak zbudować, jak rządzić. Turcy wykorzystali ich umiejętności. 
Ormianie pracujący w parlamencie Tureckim nie wiedzieli, że coś takiego się gotuje. 
Turcy mieszkali razem z Ormianami, najpierw wykorzystali ich, bo potrzebna była im 
wiedza, potem Ormianie nie byli im potrzebni. Turki pojawiły się na terenie „mniej
szej Azji”, między Grekami a Ormianami, zajęli Konstantynopol i zaczęli powolutku 
wypychać Ormian. Turcy wiedzieli, że Ormian nie da się tak trochę oszukać, ich trze
ba było po prostu wyczyścić. Jak nie ma Ormian, nie ma problemu [A.Z. 1].

szących im pogromów dokonywanych przez chrześcijan na muzułmanach znacząco wzrósł poziom 
ksenofobii (ibidem, s. 62). W trakcie tych wojen Rosjanie cały czas grali kartą ormiańską, żądając 
autonomii dla Ormian, czym zyskiwali ich przychylność na Zakaukaziu i we wschodniej Anatolii, 
szykując tym samym fundamenty do przyszłej ofensywy (ibidem, s. 66). Co ciekawe młodoturcy 
(turecki ruch nacjonalistyczny), którzy ponoszą odpowiedzialność za rzeź z 1915 roku, w pewnym 
momencie byli razem z Ormianami we wspólnej opozycji wobec reżimu sułtana Abdulhamida. 
Część młodoturków przyszłe Imperium Osmańskie widziała w formie federacji. Taki pomysł był 
korzystny dla Ormian (ibidem, s. 40). W ruchu młodotureckim wygrała jednak skrajna linia na
cjonalistyczna, głosząca, że w przyszłej Turcji zamieszkiwać będą tylko Turcy (ibidem, s. 72). Na 
początku XX wieku wprowadzili oni ustawę zakazującą działalności organizacji politycznych 
o charakterze etnicznym. Był to pierwszy krok na drodze ku przymusowej asymilacji (ibidem, 
s. 54). Plany młodoturków podczas ofensywy na Zakaukaziu spełzły na niczym między innymi 
przez ormiańską działalność dywersyjną. Pozbycie się Ormian ze „Wschodniej Anatolii” ozna
czałoby rozwiązanie tej drażliwej kwestii i na przyszłość zlikwidowałoby podstawy do ofensywy 
rosyjskiej (ibidem, s. 73, 74). W wyniku rozpoczętej przez Turków akcji mordowania żołnierzy 
ormiańskich 20 kwietnia 1915 wybuchło powstanie w Wan. Ormianie wzięli tam odwet na ludności 
muzułmańskiej. Ostatecznie to powstanie w Wan było bezpośrednią przyczyną deportacji Ormian 
na południe. Istnieją jednak przesłanki, że takie plany istniały już wcześniej (ibidem, s. 75).
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Ani. Historyczna stolica Armenii, obecnie w Turcji. Fot. M. Ząbek

W wypowiedziach większości Ormian przejawiała się niechęć, a nawet nie
nawiść do Turków3. Byli jednak wśród nich tacy, którzy zauważali pozytywne 
przypadki dotyczące ich sąsiadów:

Ja w ogóle nienawidzę Turków. Turki tyle złego zrobiły i jeszcze mam ich lubić? 
[A.Z. 5].

Myślę, że oni nieludzie, po prostu nieludzie [A.Z. 7].
Turek nigdy się nie zmieni. Turek jest Turkiem [A.Z. 5].

Ja z nimi nie chcę mieć w ogóle nic wspólnego. Jakbym spotkał takiego, to chęt
nie bym zabił. Spokojnie bym podciął mu gardło i nawet się nie zastanawiał — 
jakby była wojna. Tak możemy przy stole siedzieć i wódkę pić [A.Z. 4].

Oni, no wiesz, jakby nie wiara i państwo, to oni są dobrzy ludzie. Mogą pomagać, 
mogą być przyjaciółmi, nawet są tacy koledzy, że nawet wśród Ormian nie znaj

3 Po pierwszej wojnie światowej radykalni działacze ormiańscy nie czekali na wyroki sądów czy 
historii. Większość tułających się na emigracji działaczy młodotureckich padła ofiarą zemsty or
miańskich organizacji terrorystycznych. Talat został zasztyletowany na berlińskiej ulicy w 1921 
roku. Kilka miesięcy później zginął w Rzymie były wielki wezyr Said Halim Pasza. W następnym 
roku zemsta dosięgła w Berlinie Bahaeddina Sakira, podczas gdy Cemal Pasza zginął w Tyfilisie. 
Jeszcze w latach 70. obiegła świat seria ormiańskich zamachów terrorystycznych kierowanych prze
ciwko tureckim dyplomatom. Bomba wybuchła też pod domem amerykańskiego historyka, któ
rego książkę poświęconą Imperium Osmańskiemu uznano za antyormiańską (D. Kołodziejczyk, 
Turcja, op. cit., s. 77).
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dziesz takiego. Wiesz, oni są bardzo wierni swojemu państwu, religii. Jak państwo 
powie mu, że masz zrobić tak, to już żadnej dyskusji z nimi nie ma [A.Z. 6].
Są to ludzie, którzy też pomagali, bo nie wszyscy byli tacy sami. Znam kobietę, co 
uciekła stamtąd, to jej Turki pomagali uciec. A są tacy, co nie patrzą, że mieszkali 
tyle lat obok siebie i mordowali. Ale byli też dobrzy ludzie [A.Z. 9].

O ludobójstwie współcześni Ormianie dowiadują się głównie od dziadków, 
następnie od rodziców. Oczywiście szkoła była także źródłem informacji, choć 
nie w okresie stalinizmu, kiedy to ZSRR chciał mieć dobre relacje z Turcją:

Pierwszy raz opowiedziała mi to moja babcia. To było, kiedy miałem osiem lat 
[A.Z. 8].

Już w szkole uczyłem się, że Genocyd był w 1915 roku [A.Z. 6].
Czytało się o tym. Tak samo jak u was, że tam Ruskie w czasie wojny. To tak samo 
nas też uczyli, dlaczego to było. Z książek, z filmów, ja to nie jestem tak stara. My 
nie byliśmy świadkami. My wiedzieliśmy, kto dowodził Turkami. Że powiedział, 
że zostawi tylko jednego Ormianina. Ten Ormianin ma zostać w muzeum, że był 
taki naród [A.Z. 13].

Później się o tym dowiedzieliśmy, bo na historii to wszystko było ukryte. Nawet 
liczba osób była ukryta. Później po troszeczku, kiedy rozmawiać było wolno, wte
dy zmieniły się te wszystkie liczby. Najpierw mówili, że dwieście tysięcy, a później 
jak zaczęli mówić, to doszło do dwóch milionów [A.Z. 15].
Babcia zawsze w domu tak mówiła, bo akurat dziadek mojej babci pochodził 
z tamtych terenów. Babcia pochodziła z Muszy, w tej chwili to turecki teren, 
a dziadek z Karsu. I zawsze się o tym u nas w domu mówiło, bo się pochodzeniem 
interesowało [A.Z. 14].

To bardzo, bardzo było przeżywane. Całe bogactwo, dom zostało tam zostawione, 
no i uciekli. Babcia bardzo się cieszyła, myśląc o tym, że kiedyś tam wróci i weź
mie bogactwo, które ma tam pochowane. Byli bardzo bogaci, to można to prze
żywać całe życie. Ale w swoim umyśle wie, że jeszcze coś ma, ale nie może tego 
sięgnąć. Babcia nie powiedziała, że Turków trzeba mordować. To moja historia, 
trzeba znać po prostu [A.Z. 8].
Wiesz, każdy zna, co się wtedy stało, ale mężczyźni rozmawiają na ten temat 
w inny sposób. Kobiety nie mogą po prostu opowiadać o tych morderstwach, bo 
przecież tam mordowano kobiety w ciąży. Ja chciałam po prostu powiedzieć, że 
mężczyźni opowiadają innym sposobem, a kobiety innym. Kobieta nie może tego 
po prostu namalować słowami [A.Z. 8].

Mój dziadek po prostu nie chciał o tym mówić. Mówił: „A nie ma już co o tym 
mówić, taki mamy los” [A.Z. 3].

Hołd ofiarom Genocydu oddaje się 24 kwietnia (święto narodowe). Także na 
emigracji, w tym w Polsce, Ormianie obchodzą ten dzień:

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



252 Aleksander Zarzycki [Marianna Szymańczak]

24 kwietnia jest święto Genocydu ormiańskiego. I wtedy schodzą się wszyscy 
Ormianie, nawet diaspora ormiańska, nawet z Anglii i Ameryki. Każdy, kto ma 
możliwość, przyjeżdża do Armenii [A.Z. 1].
Wszyscy przychodzą, jest tam w Jerewaniu pomnik. Tam i kwiaty się stawia [A.Z. 5].

My zawsze ten dzień pamiętamy i staramy się, żeby nie było takiej wesołej muzyki 
w ten dzień. To ma być zwykły, spokojny dzień. Gdzie jest choćby dwóch Or
mian, ten dzień jest pamiętany. Nawet jeżeli ktoś jest sam, to kupi sobie pół litra 
i będzie sobie przypominał. Idą do kościoła, stawiają świeczki, modlą się za nich 
i spotykają się tam, i piją kieliszek za pokój ich duszy [A.Z. 1].

Temat Genocydu jest ciągle aktualny i ważny. Rozmawia się o nim przy róż
nych okazjach:

Cały czas ten temat jest ważny, nieważne gdzie pojedziesz, czym się zajmujesz. 
Ten temat jest taką nacjonalną sprawą, że od razu bije po sercu [A.Z. 4].
Dla wszystkich Ormian to bardzo ważne. Nie ma takiego Ormianina w Armenii 
i w ogóle nie ma w całym świecie albo w Afryce, albo w Las Vegas, albo w Polsce, 
albo nie wiem gdzie, żeby go to nie interesowało, żeby nie bolało, żeby nie było 
rany w serce [A.Z. 8].

O Genocydzie dużo rozmawiało się, kiedy była wojna z Turkami, Azerbejdżań- 
cami, przy Karabachu. Wtedy przy takich sytuacjach przypominamy sobie. To są 
takie życiowe czarne stronice, że nie można o tym zapomnieć [A.Z. 5].
Jak coś złego dzieje się, to wtedy zaczyna się o tym rozmawiać. Na co dzień to my 
nie rozmawiamy, bo i tak mamy dużo do myślenia. My nie jesteśmy taki naród, 
żeby codziennie o tym mówić. Ale zdarza się. Albo jak siadamy przy stole, zawsze 
jak pijemy, to pamiętamy o zmarłych [A.Z. 9].

Teraz cały czas o tym mówimy, bo jest taka możliwość, bo Ormianie, którzy miesz
kają za granicą, bardzo się starają, żeby liczyć ten Genocyd, żeby krew ludzi nie 
zginęła po prostu. Żeby chociaż ziemię oddali z powrotem [A.Z. 2].
Dużo państw nie uznało Genocydu. Najpierw uznała Francja. Teraz Rosja przy
znała Genocyd. Izrael przyznał. Dużo państw przyznało. Ameryka też już prawie 
przyznała. Teraz akurat zaczyna się to, ze bardzo dużo państw zaczyna widzieć 
terroryzmy i łatwiej im to przyznać, bo to była pierwsza zbrodnia ludobójstwa XX 
wieku. Kiedy Niemcy napadli na Polskę, Hitler powiedział tak: „kto teraz pamię
ta, że Turki zabiły Ormian, nikt nie pamięta, możecie robić wszystko, co chcecie, 
zabijajcie, mordujcie Polaków”. Czyli gdyby wtedy cywilizowana Europa popa
trzyła na Genocyd, może już Hitler nie zrobiłby tej drugiej zbrodni4 [A.Z. 1].

4 Hitler w przemówieniu do dowódców W ehrmachtu 22 sierpnia 1939 roku miał m.in. powie
dzieć: „Nasza siła bierze się z naszej szybkości i brutalności. Dżyngis Chan prowadził miliony 
kobiet i dzieci na rzeź z premedytacją i lekkim sercem. Jednak historia pokazuje go jako wiel
kiego twórcę państwa. (...) A  zatem (...) wydałem rozkaz zabicia bez litości wszystkich mężczyzn,
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Utracone terytorium zachodniej Armenii (wschodniej Anatolii) Ormianie 
chcieliby odzyskać. Uważają jednak, że jest to obecnie niemożliwe:

Odzyskać te tereny, ja myślę, że to niemożliwe. Ja bardzo chcę, ale to nie jest taka 
prosta sprawa, że od razu będą dawać [A.Z. 6].
My chcieliśmy od Turków kupić te ziemie, ale Turcy nie zgodzili się. Łapówkę dać 
też nie [A.Z. 17].

Ja nie chciałbym po prostu wojny. Teraz są takie bronie, wtedy takich nie było. 
Jeśli chodzi o ziemię, to bardzo chciałbym, żeby to było nasze. Ja po prostu wiem, 
że to nasze ziemie, ale to już niemożliwe. Teraz, jeżeli będzie wojna, to będzie 
surowa wojna. Po stronie Turcji jest Ameryka [A.Z. 8].
Genocyd to jest jak gra polityczna. Kręcą, jak mogą, każdy parlament o tym wie. 
Same Turki też o tym wiedzą. Tylko im bardzo ciężko jest się przyznać. Wyobraża 
sobie Pan, żeby teraz Turki wstały i powiedziały, że przyznają się do Genocydu?
Jak ich młodzież będzie reagowała na to, że ich pradziadkowie zrobili taką zbrod
nię. Ale oni powinni się przyznać, żeby oczyścić się od tego zarzutu, tak jak to 
zrobili Niemcy [A.Z. 1].

Ormianie wciąż mają poczucie zagrożenia ze strony Turcji i islamu5. To silnie 
wpływa na ich percepcję otaczającego świata i prowadzoną politykę:

Zagrożenie mamy straszne. Jesteśmy w samym środku muzułmańskich państw 
i nigdy nie wiadomo, co strzeli im do głowy. A my na przykład stoimy między Tur
cją a Rosją i między innymi krajami muzułmańskimi. I my przeszkadzamy Turkom, 
terytorialnie. Bo oni by chcieli dojść do Czeczenii, Astrachani i wziąć muzułmań
skie państwa w Azji. I właśnie na tej drodze Armenia jest przeszkodą [A.Z. 1].

Boję się. Bardzo się boję, nie chciałabym, żeby coś takiego się stało. Bo po co? 
Tyle się napatrzyłam, u nas w tygodniu nie było takiego dnia, żeby nie było po
grzebu. Młodzi chłopcy, tyle ich zginęło na wojnie w 1988, nie chciałabym, żeby 
tak samo było [A.Z. 13].

Wszyscy Ormianie deklarują, że nigdy nie zapomną o ludobójstwie dokona
nym na ich narodzie:

kobiet i dzieci polskiej rasy i języka. Tylko w ten sposób zyskamy przestrzeń życiową, której tak 
nam trzeba. Kto dziś mówi o eksterminacji Orm ian?” Powyższa wypowiedź, przytaczana w różnej 
formie, znana jest dzisiaj jako tzw. „cytat armeński” Hitlera. Autentyczność cytatu, a zwłaszcza 
jego ostatniego zdania, budzi jednak dziś wątpliwości wielu historyków. Hitler prawdopodobnie 
tak nie powiedział. Wydaje się, że ktoś sprytnie zmienił treść jego wypowiedzi. Mimo że dotyczy 
Polaków, w Polsce nie jest powszechnie znana. Ormianie natomiast przytaczają ją bardzo często 
i chyba nie ma wśród nich nikogo, kto by jej nie znał. Jest ona dla nich koronnym argumentem 
w każdej dyskusji na tem at Genocydu; zob. G. Lewy, The Armenian Massacres In Ottoman Turkey: 
A  Disputed Genocide, University of U tah Press, Salt Lake City 2005, s. 264-265.
5 Podczas wojny Armenii z Azerbejdżanem Turcja zablokowała granicę z Armenią.
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Nie wiem, czy to prawda, że do 100 lat będą liczyć Genocyd... Ale my nigdy nie 
zapomnimy, to rzecz niemożliwa. Niemożliwe pomyśleć, że Ormianin kiedykol
wiek mógłby o tym zapomnieć [A.Z. 8].
Wiesz, co to trauma u wszystkich ludzi na sercu. Kiedy rano wstajesz i patrzysz 
na górę Ararat, i czujesz, że to twoje i nie twoje, to trauma. Z której strony byś 
nie patrzył w Armenii, to widzisz górę Ararat. Tak bliziutko, ale to jest trauma. 
Z całego świata ludzie przyjeżdżają, żeby zobaczyć Górę Ararat [A.Z. 15].

Ormiański historyk o Genocydzie

W 2005 roku Ormiańska Akademia Nauk wraz z Muzeum Genocydu opubli
kowała książkę The Genocide of the Armenian people in the Ottoman Empire6. 
Autor, Hayk Ghazarian, od 50 lat zajmuje się pracą badawczą, a jego najwięk
sze zainteresowanie wzbudza historia „zachodniej Armenii” od początku XVIII 
wieku do pierwszych dwóch dziesięcioleci wieku XX. Ghazarian ma tytuł dokto
ra historii, jest autorem licznych artykułów i kilku książek. Znany jest w środo
wisku ormiańskiej diaspory, a także w Rosji. To jemu właśnie przypadł zaszczyt 
wydania książki w dziewięćdziesiątą rocznicę Genocydu.

Według Ghazariana zbrodnia ludobójstwa zdefiniowana dopiero w konwencji 
ONZ o ludobójstwie w roku 19457, rozpoczęła się już na początku lat 90. XIX 
wieku, a zakończyła w 1922 roku. Odpowiedzialność za tę zbrodnie ponosi w ca
łości Turcja, na czele której w tych latach stał sułtan Abdulhamid8, oraz liderzy

6 H. Ghazarian, The Genocide o f the Armenian people in the Ottoman Empire, Yerevan 2005. Jest 
to jedno z ostatnich opracowań na tem at ormiańskiego Genocydu. Bibliografia prac na ten temat, 
przeważnie autorów ormiańskich, jest oczywiście bardzo obfita. Czytelnikowi polskiemu możemy 
polecić książkę, która niedawno ukazała się w języku polskim, zawierającą obszerną bibliografię 
na ten temat: Y. Ternon, Ormianie. Historia zapomnianego ludobójstwa, Kraków 2005.
7 W 1967 roku po raz pierwszy Komisja Praw Człowieka ONZ zajęła się zbrodniami na 
Orm ianach z 1915 roku. Dopiero jednak w 1973 roku określono je jako pierwszą zbrodnię 
ludobójstwa XX wieku. Więcej patrz: Y. Ternon, Ormianie. Historia zapomnianego..., op. cit., 
s. 305 (przyp. red.).
8 Abdulhamid II (1842-1918), 1876-1909 sułtan osmański, po dwóch latach rządów parla
mentarnych zawiesił konstytucję, zmuszony do jej przywrócenia przez rewolucje młodoturec- 
ką (1908), ostatecznie zdetronizowany w kwietniu 1909 po nieudanej próbie kontrrewolucji 
(D. Kołodziejczyk, Turcja, op. cit., s. 313). „Czarną legendę sułtana zapoczątkowała ponura 
śmierć M idhata Paszy, a ugruntowały relacje o rzeziach Orm ian” (ibidem, s. 29). Rzezie doko
nane za panowania Abdulhamida wymykają się próbom rzetelnego wyjaśnienia (ibidem, s. 31). 
Przykładem rzezi za panowania tego władcy jest rok 1894, kiedy to oddziały Hamidiye wspoma
gane przez okolicznych Kurdów dokonały masakry Ormian w ponad 20 wsiach okręgu Sasun. 
Problematyczna jest jednak ocena tych zdarzeń, gdy w ich kontekst wpiszemy działalność terro
rystyczną Ormian (ibidem, s. 33).
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ruchu młodotureckiego9. Do bezpośred
nich winowajców Ormianie zaliczają 
także Kurdów, choć zwykle tłumaczą 
ich, że byli tylko narzędziem w rękach tu
reckich. Ludobójstwo zostało dokonane 
na terenach „zachodniej Armenii” oraz 
„Armenii Cylicji”10 11, zamieszkałych przez 
Ormian11. Tych właśnie terytoriów Gha- 
zarian domaga się od Turcji, której oby
watele powinni poczuwać się do moralnej 
odpowiedzialności za czyny przodków.

We wspomnianej wyżej pracy histo
ryk ormiański pisze m.in., że Ormianie 
są jedną z najstarszych narodowości na 
świecie, a ich rdzenne terytorium zwane 
„Górami Armenii” rozciąga się pomię
dzy Wyżyną Azji Mniejszej a Wyżyną 
Irańską i zajmuje ponad 300 tys. kilome
trów kwadratowych. Podstawę etniczną 
narodu ormiańskiego stworzyły plemio
na Hyasa-Azzi (od niego Ormianie na
zywają Armenię Hayastanem). W ciągu 
wieków tereny zamieszkałe przez Or
mian były obiektem „zainteresowań” sąsiadów, w wyniku czego nie byli oni w sta
nie stworzyć stałego organizmu państwowego. W 1555 roku Iran i Turcja podzie
liły pomiędzy siebie Armenię. Mimo to jedność Armenii była niezmienna12.

Ormiański chaczkar. Fot. L. Mróz

9 We Francji w połowie lat 90. XIX wieku stara i nowa emigracja z Turcji utworzyła organizację 
pod nazwą Komitet Jedności i Postępu. Z  czasem do tej grupy przylgnęła nazwa — młodoturcy (ibi
dem, s. 39). Młodoturcy byli wewnętrznie podzieleni, łączyła ich chęć ratunku imperium: „Część, 
nazwana później liberalnymi federalistami, zmierzała do jak najdalszej decentralizacji imperium 
i przeobrażenia go w federację wolnych i równych ludów, nie odrzucając też myśli o wezwaniu in
terwencji mocarstw w celu obalenia tyrańskiej władzy sułtana. Druga grupa kategorycznie sprzeci
wiała się obcej interwencji i decentralizacji, widząc w elemencie turecko-muzułmańskim czynnik 
spajający, na którym oprzeć się będzie można w dziele reformy imperium” (ibidem, s. 40). Po 
wojnach bałkańskich w ruchu młodotureckim kurs nacjonalistyczny przejął dominującą rolę. Taka 
kolej rzeczy była tragiczna dla Ormian (ibidem, s. 72).
10 D. Kołodziejczyk nie używa określeń „Armenia zachodnia”, „Armenia Cylicja”. Tereny te na
zywa, podobnie jak Turcy, odpowiednio wschodnią Anatolią oraz Cylicją.
11 „Ormianie zamieszkiwali niemal całą wschodnią Anatolię, z najgęstszymi skupiskami w Cylicji 
oraz między miastami Erzurum, Wan, Kars. Zgodnie z szacunkami historyków nawet tam nie 
stanowili większości bezwzględnej, będąc za to najliczniejszą grupą etniczną przed Turkami 
i Kurdami” (ibidem, s. 33).
12 H. Ghazarian, The Genocide..., op. cit., s. 23-25.
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W roku 1828 w wyniku wojny Rosji z Turcją i Persją wschodnia Armenia 
została przyłączona do Rosji. „Zachodnia Armenia” zaś nadal pozostawała pod 
władzą Osmanów. Współpraca z caratem tylko przez krótki czas była owocna, 
potem także po stronie rosyjskiej pojawiły się tendencje do dyskryminacji kul
tury ormiańskiej. Po stronie tureckiej w XIX wieku prześladowania były jednak 
znacznie większe, a w latach 80. według Ghazariana:

Imperium, zamiast ucisku narodu i próby jego częściowej asymilacji, zaczęło pro
wadzić politykę eksterminacji13.

Krzywdzony naród ormiański w latach 50., 60. i 70. XIX wieku na terenach 
„zachodniej Armenii” i „Armenii Cylicji” próbował stawiać opór zbrojny, ale 
według wspomnianego autora miał on tylko charakter samoobrony.

Przyczyn okrutnego zachowania Turków Ghazarian szuka w ideologii pan- 
islamizmu i panturkizmu oraz sytuacji polityczno-gospodarczej Turcji. W mo
mencie, gdy Turcja zaczęła tracić swoje terytoria w Europie, kwestia ormiańska 
stawała się coraz bardziej problematyczna. Ormianie — chrześcijanie, zaczęli 
być postrzegani przez Turków jako wewnętrzne zagrożenie w przypadku ponow
nego konfliktu z Rosją.

Zdaniem historyka ormiańskiego:
według najbardziej konserwatywnych szacunków, w latach 1894-1922 Turcy zgła
dzili około 2 mln Ormian. To był pierwszy Genocyd w historii ludzkości o takim
zasięgu14.

Sultan Abdulhamid jest według wspomnianego wyżej historyka odpowie
dzialny za zamordowanie 300 tys. Ormian w latach 1894-1896 oraz sprowa
dzenie Kurdów na tereny Armenii w celu skłócenia obu narodowości. Według 
Ghazariana masakra kontynuowana była w latach 1900-1908, a następnie wraz 
z dojściem do władzy w 1909 roku młodoturków.

Prawdziwe apogeum nastąpiło jednak dopiero podczas I wojny światowej, 
gdy w latach 1915-1918 zginęło 1,5 mln ludzi. Datą końca Genocydu, jaką wy
znaczył Ghazarian, jest rok 1922. Wtedy to we wrześniu zginęli w Zatoce Izmir- 
skiej ostatni mieszkańcy „Armenii Zachodniej”15.

Czytając The Genocide of the Armenian People in the Ottoman Empire, mia
łem wrażenie, jakbym już słyszał (a nie czytał) niektóre fragmenty tej historii. 
Faktycznie były one niemalże identyczne z tymi wypowiedziami, które usłysza- 13 14 15

13 Ibidem, s. 27.
14 Ibidem, s. 35.
15 D. Kołodziejczyk w przeciwieństwie do Ghazariana wydarzenia w Izmirze opisuje w kontek
ście wojny turecko-greckiej: „Podczas gdy wycofująca się armia grecka pozostawiała po sobie 
zgliszcza i trupy pomordowanych muzułmanów, nadejściu Turków towarzyszyły pogromy Greków 
i Ormian oraz wielki pożar Izmiru, o wywołanie którego obie strony obwiniały się wzajemnie”; 
D. Kołodziejczyk, Turcja, op. cit., s. 110.
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łem z ust kupców ormiańskich. Kiedy mówi się o Genocydzie, ciekawe jest po
dobieństwo w zaangażowaniu emocjonalnym. W książce tej często odnajdujemy 
takie sformułowania, które w Europie w pracy tej rangi byłyby nie do pomyśl e
nia. Np.: „Turek pozostanie Turkiem”16, „Te dzikie i barbarzyńskie plemiona 
przyniosły ‘parskające konie’ i ‘szable pokryte krwią’, wypróbowane na podbi
tych narodach”17. A o spotkaniu na szczytach władzy tureckiej: „To było spotka
nie kryminalistów, zabójców, i ‘wybranych’ wrogów Ormian”18.

Ghazarian mający kształtować świadomość narodową Ormian nie przebierał 
w słowach, dając się ponieść emocjom wyzwalającym ciąg stereotypów. Zwraca 
zwłaszcza uwagę stała opozycja: Ormianie, chrześcijanie, cywilizacja — Turcy, 
islam, barbarzyństwo widoczna zarówno u Ghazariana, jak i wśród zwykłych 
osób, z którymi przeprowadziłem wywiady. Na ten temat m.in. czytamy:

„To było bez cienia wątpliwości przez kulturę i tradycję, Ormianie byli bar
dziej rozwinięci niż rządząca rasa turecka i uprzywilejowane muzułmańskie wła- 
dze”19. Albo:

Do początku XX wieku, Turcy pozostawali ‘lekko żyjącym społeczeństwem’; bę
dącym niezdolnym do pracy i tworzenia, żyli na koszt chrześcijan, zabierając nie 
tylko przychody z ich ciężkiej pracy, ale także ich talenty, światło geniuszu wi
doczne w myśli, naturalnej piękności, ich umiejętności do budowy i odbudowy. 
Turcy są rasy ciemnej, ta włochata rasa przemocą zmieniła formę i esencję mał
żeństwa, kradnąc chrześcijańskie żony i córki, udało im się zmienić powierzchow
ny wygląd, ale nie ich okrutną wewnętrzną naturę i żądny krwi charakter20.

Mitologizujący charakter tej pracy widoczny jest już od pierwszej strony, 
gdzie znajdujemy wytłumaczenie symboliki góry Ararat: „Góra Ararat jest sym
bolem ducha i wytrwałości Ormian, i to jest powód, dla którego reprezentowana 
jest ona na godle Armenii”21.

Podobne poglądy wygłaszają zarówno Ormianie mieszkający w Polsce, jak 
i u siebie w kraju. Poza samym Genocydem stale wspominali także o tym, czym 
jest dla nich góra Ararat, że są najstarszym narodem chrześcijańskim, i o tym, 
że mają własny alfabet.

Między ormiańskim historykiem a zwykłymi Ormianami największa różnica 
dotyczyła tylko tego, że Ghazarian kładł duży nacisk na to, aby cały okres od 
1894 do 1915 roku uznać za Genocyd i aby cały świat to uznał. Natomiast zwykli 
ludzie, z którymi rozmawiałem, ograniczali jego czas zwykle do roku 1915. Nie
którzy tylko dodawali do niego wojnę o Górski Karabach jako kontynuację roku 16 17 18 19 20 21

16 H. Ghazarian, The Genocide. . . , op. cit., s. 52.
17 Ibidem, s. 51.
18 Ibidem, s. 44.
19 Ibidem, s. 51.
20 Ibidem, s. 51-52.
21 Ibidem, s. 23.
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1915. Tylko pojedyncze osoby, i to bardzo lakonicznie, wspominały o mordach 
sprzed 1915 roku.

Związki Genocydu z kulturą posttraumatyczną

Podczas rozmów na temat Genocydu zdarzały się sytuacje, w których nie wie
działem, jak się zachować. Jednej kobiecie głos zaczął się łamać, przechodząc 
w ton płaczliwy. Czy należy przerwać wywiad? — zastanawiałem się. Może za
dać jakieś' pytanie, żeby wybić ją z tego „transu” — czy nie będzie jednak potrak
towane to jako lekceważenie, brak należytej empatii? Kolejny raz słyszałem hi
storię o tym, jak Turcy mordowali kobiety w ciąży: „Jak oni mogli zabić kobiety, 
które były w ciąży, i dzieci?” [A.Z. 16] — pytała retorycznie jedna z Ormianek.

Słuchanie opowieści o mordowanych nienarodzonych dzieciach było przy
gnębiające, wewnątrz mnie narastało oburzenie. Rozmówca będący na granicy 
płaczu wywoływał u mnie współczucie, starałem się go zrozumieć, okazać sza
cunek. Przy następnych wywiadach znowu pojawiały się wątki o mordowanych 
kobietach w ciąży. Wewnątrz mnie narastało poczucie zmęczenia, nie mogłem 
już tego słuchać. „Dlaczego oni wszyscy o tym mówią?” — myślałem. Nie by
łem w stanie zdobyć się na okazanie współczucia przy następnych wywiadach. 
Przecież to jest historia z początku XX wieku? Co ci ludzie mają wspólnego 
z tamtymi wydarzeniami — chciałem odpowiedzieć sobie, że nic, ale czy miał
bym rację?

W rozważaniach na ten temat pomogła mi książka Dominicka LaCapry Wri
ting History, Writing Trauma22 oraz artykuł Joanny Tokarskiej-Bakir Jedwabne 
— historia jako fetysz23. LaCapra pisze o tzw. kulturze posttraumatycznej, tłu
macząc na przykładzie Holocaustu, czym ona jest. Według niego społeczeństwa, 
które doznały w przeszłości traumatycznych przeżyć, inaczej patrzą na wyda
rzenia historyczne, w innych kategoriach oceniają teraźniejsze. Poczucie straty 
mimo braku bezpośredniego doświadczenia cierpienia — według LaCapry — 
jest charakterystyczne dla tego typu kultury. Autor zwraca uwagę, że nie ma róż
nicy między ofiarami traumatycznej historii a osobami, które nie doświadczyły 
tego bezpośrednio24.

Żydzi dramatycznej przeszłości nie oddzielają od teraźniejszości, a wielu 
z nich, których przodkowie w czasie II wojny światowej przebywali na terenie 
Stanów Zjednoczonych, także uważa się za ofiary Holocaustu. Mając ich na 
myśli, LaCapra pisze: „Każdy w post-holocaustycznym kontekście jest urato

22 D. LaCapra, Writing history, writing trauma, Baltimore 2000.
23 J. Tokarska-Bakir, Jedwabne jako fetysz, „Gazeta Wyborcza”, 16 luty 2003, s. 5-7.
24 D. LaCapra, Writing..., op. cit., s. 1.
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wanym”25. Poczucie straty przywłaszczane jest przez całą grupę społeczną, a wy
darzenia z przeszłości ciągle powracają jako dokuczliwe upiory traumatycznych 
wydarzeń, które w całości nie należą do jednej osoby, ale jednocześnie w różny 
sposób dotykają każdego. Podobne do Żydów odczucie historii mają Palestyń
czycy. Na czym to nieoddzielanie przeszłości od teraźniejszości polega? Przed 
II wojną światową antysemityzm rozpowszechniony w Europie doprowadził do 
ludobójstwa zrealizowanego przez nazistowskie Niemcy. To wydarzenie ze zro
zumiałych względów było dla Żydów traumatyczne. Od tej pory każdy akt nie
chęci wobec osób będących Żydami lub żydowskiego pochodzenia jest trakto
wany jako antysemityzm. Śmierć milionów rodaków spowodowała, że jest to 
temat cały czas aktualny. Wciąż powstają muzea, wydawane są książki, kręcone 
są filmy przypominające o tych wydarzeniach. Świat nie może o tym zapomnieć! 
Świat musi współczuć! Ale komu, ofiarom, czy ich potomkom? — nasuwa się 
pytanie26.

Tokarska-Bakir wykorzystuje z kolei te myśli w rozważaniach nad Jedwab- 
nem, zastanawiając się nad fenomenem postpamięci. Pisząc, że jest cechą do
świadczenia tych, którzy wzrastali w cieniu opowieści o zdarzeniach, które ro
zegrały się przed ich narodzeniem. Ich własne wspomnienia musiały ustąpić 
miejsca historiom poprzednich pokoleń, ukształtowanych w traumatycznych 
okolicznościach, które nigdy nie zostały do końca zrozumiane ani odtworzone. 
Tym, co naprawdę uruchamia to zjawisko, jest stopniowe odchodzenie „praw
dziwych” ofiar traumy. Zjawiska takie jak Holocaust w amerykańskim życiu pu
blicznym wskazują, że w grę wchodzi tu osobliwy, mitotwórczy żywioł27.

Widoczne są pewne podobieństwa między Żydami, Palestyńczykami i Or
mianami. Wspominanie wydarzeń z 1915 roku jest wśród Ormian powszechne, 
diaspora walczy o uznanie Genocydu, powstają pomniki upamiętniające to wy
darzenie (jeden z nich powstał w Krakowie, a w najbliższym czasie ma powstać 
drugi w Warszawie). Uchwycenie kontekstu, w jakim patrzy się teraz na Ge- 
nocyd, jest zadaniem karkołomnym, niemalże niemożliwym. Dlatego pozostaje 
jedynie próba przybliżenia się do niego.

Dzisiaj Armenia jest krajem niepodległym28. W czasach ZSRR wiedza na te
mat ludobójstwa, jakiego dokonali Turcy, była ograniczona do minimum. Jeden 
z rozmówców tak to skomentował:

Nie wolno w ogóle było rozmawiać o takich rzeczach, nawet facet, który śpiewał 
o Genocydzie, musiał uciekać. Długi czas zbierał to, co ma śpiewać o Genocy
dzie, i potem uciekł do Ameryki, bo inaczej wsadziliby go do więzienia. Wtedy

25 Ibidem, s. 2.
26 Ibidem, s. 3.
27 J. Tokarska-Bakir, Jedwabne..., op. cit., s. 3.
28 Armenia uzyskała niepodległość w 1991 roku w związku z rozpadem ZSRR. Potwierdziło to 
referendum z 21 września tego samego roku.
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był Związek Radziecki i on akurat śpiewał w takim momencie, że wszystkie głowy 
państw były w tym czasie. I jak była przerwa, to uciekł po prostu [A.Z. 14].

Moskwa wiedziała, że Ormianie nie zapomną o roku 1915 — wymazać tego 
z ich pamięci się nie dało — starała się więc w podręcznikach szkolnych jak naj
bardziej zniekształcić historię. Genocyd przedstawiany był jako zwykła wojna, 
w której naprzeciw siebie stanęły dwie armie. Przedstawienie historii w ten spo
sób leżało jak najbardziej w interesie ZSRR, wszystkie republiki miały być jed
nością. Ormianie pałający chęcią zemstą na Turkach — muzułmanach, mogliby 
swoją nienawiść przelać na sąsiedni muzułmański Azerbejdżan — silnie z Turcją 
powiązany. Może więc wolna Armenia poszukuje po prostu prawdy — tak jak 
Polacy o powstaniu warszawskim po roku 1989?

Analogia nie jest jednak tak prosta. Na przełomie lat 80. i 90. toczyła się bo
wiem wojna z Azerbejdżanem o Górski Karabach, a od tego wydarzenia dzieli 
nas zaledwie kilkanaście lat. W tym czasie zginęło wielu żołnierzy ormiańskich. 
Byli oni czyimiś braćmi, ojcami i kuzynami. Ich śmierć była dopiero początkiem 
cierpień ich rodzin. W trakcie zmagań wojennych ludność cywilna musiała ra
dzić sobie z brakiem prądu, wody i pożywienia. W społeczeństwie do dziś krą
żą opowieści o okrucieństwach, jakich doznali Ormianie od Azerów. Zachodzi 
więc prawdopodobieństwo, że to ta wojna sprawiła, iż historia Genocydu z 1915 
roku ponownie stała się aktualna jak nigdy dotąd.

Ambicją Turcji jest przyłączenie się do Unii Europejskiej. Diaspora ormiań
ska pyta: „Jak do Unii Europejskiej może wejść państwo, które nie przyznało 
się do ludobójstwa?”. Starają się zmusić Turcję, aby przyznała się do Genocydu, 
w konsekwencji czego będzie można walczyć o odszkodowania. Czy społeczeń
stwo przypomniało sobie o Genocydzie dopiero przy tej okazji?

Moim zdaniem na kontekst wspomnień z roku 1915 składają się zarówno 
sposób traktowania tego tematu w okresie ZSRR, ostatnia wojna z Azerbejdża
nem oraz chęć przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej. Każdy z tych punktów 
wymaga jednak dodatkowego omówienia.

W okresie istnienia ZSRR, pomimo że, jak wspomniałem, oficjalna historia 
wypadków z 1915 roku była inna od tej, którą pamiętali Ormianie, to w domach 
rodzinnych przekazywano jednak opowieści o okrucieństwie Turków. Na pyta
nie: „czy w szkole mówiło się coś o ludobójstwie?” otrzymywałem zwykle odpo
wiedź: „Proszę pana, to był temat tabu, nie można było. Mieliśmy na przykład 
historię ZSRR, to tam była tylko jedna linijka o tym”. [A.Z. 18]. „To skąd pani 
o tym wie?”— zapytałem moją rozmówczynię. — „Od ojca”. Zapytana, czy pa
mięta moment, w którym się tego dowiedziała, odpowiedziała:

Tak, pamiętam. Siedziałam na podłodze i patrzyłam, jak opowiadał swoim ko
legom i sąsiadom. Cały czas, kiedy to opowiadał, to płakał, bo o swoim dziadku 
ze strony ojca nie wiemy nic, proszę pana. Bo babcia zabrała dzieci i uciekła, 
a o dziadku nie wiemy nic. On powiedział: „weź dzieci, uciekaj, ja wszystko za
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bezpieczę i podążę za wami”. I nic nie wiemy. Gdzie jest? Gdzie jego kości? Nie 
mamy zielonego pojęcia, po prostu nic nie wiemy. Po prostu to jest dla mnie 
taki temat, że ja nie mogę rozmawiać. Przepraszam, ja już się trzęsę, ja to znowu 
przeżywam, bo mój ojciec to wszystko widział i przeżył. Nie to, że jakieś bajki 
słyszałam, to był fakt, to było oczywiste [A.Z. 18].

To właśnie dzięki takim opowieściom dziadków i rodziców zawdzięczać moż
na szczególną pamięć o Genocydzie u współczesnych Ormian. Temat Genocydu 
nie wyłonił się więc wraz z odzyskaniem niepodległości politycznej przez Arme
nię. Mówiło się o nim także w latach wcześniejszych. Różnica między czasami 
sowieckimi a współczesnymi jest widoczna przede wszystkim w telewizji, radiu, 
prasie, gdzie od odzyskania niepodległości publicznie się o tym mówi. Jeden 
z rozmówców na potwierdzenie tego powiedział:

Wie pan, o co chodzi, wczoraj czy przedwczoraj oglądałem na kanale ormiań
skim, jak taki historyk mówił, że nam chodzi o to, że nasze półtora miliona ludzi 
nie zostało pochowanych [A.Z. 13].

Wcześniej od matki tego rozmówcy usłyszałem:

Wie pan, to była taka religia, to był temat dla nas zakryty. W latach 80. i 90., jak ja 
miałam jakieś 25 lat, dopiero zaczęło się mówić o Genocydzie [A.Z. 13].

Ormianie pamiętali o Genocydzie cały czas, nie jest więc prawdą, że temat 
wrócił głównie pod wpływem wojny z Azerbejdżanem. Istnieją jednak związki 
między tymi wydarzeniami. Po pierwsze, według większości Ormian, nie ma róż
nicy między Turcją a Azerbejdżanem:

Jedno gówno w różnych garnkach. Znaczy Azerbejdżańcy to takie niemowlaki, 
wcześniej takiego narodu nie było [A.Z. 4].

Dla niektórych wojna o Górski Karabach była bezpośrednio wojną z Turcją: 
„Jak wybuchła wojna z Karabachem to... To z Turcją mieliśmy, bo oni tam miesz
kali. To była wojna z Turcją”. Na pytanie o różnicę między Turcją a Azerbejdża
nem uzyskuję odpowiedź:

Myślę, że nie ma różnicy, też muzułmanie [A.Z. 16].

Nie tylko więc język, ale i islam jest powodem, że rozmówcy ormiańscy nie 
widzą między tymi narodami różnicy.

Opowieści o okrucieństwach tureckich i azerskich są bardzo podobne — 
ofiarami są głównie kobiety i dzieci, mordowane w bestialski sposób. Niektórzy 
Ormianie gotowi są uznać ostatnią wojnę z Azerbejdżanem za drugi Genocyd. 
Większość jednak nie podziela ich opinii, według nich nieporównywalna jest 
skala obu tych wydarzeń. Niemniej wojna o Górski Karabach miała wpływ na 
intensywność wspomnień o rzezi z 1915 roku. Ciężko jednak zmierzyć, jaki. 
Stwierdzić można jedynie, że niedecydujący.
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Chęć doszukiwania się aktualności tematyki Genocydu u współczesnych Or
mian w celu wymuszenia na Turcji odszkodowań jest także w małym stopniu 
słuszna. W tym kontekście raczej można przytoczyć opinię Tokarskiej-Bakir, 
która pisząc o kulturze posttraumatycznej, jest zdania, że: „Formacja ta nie chce 
wyleczenia, raczej spełnia się w obsesyjnym wpatrywaniu w niegojącą się ranę”. 
Zastanawia się jednak:

Postpamięć zrozumiała jest w rodzinach, obciążonych traumatyczną przeszłością.
Dlaczego jednak wyrywa się dziś poza grono bezpośrednich napiętnowanych?29.

Podobnie jest z Ormianami. Według nich trzeba dyskutować o Genocydzie, 
gdyż cały świat musi go uznać, a w szczególności Turcja (wiązałoby się to z od
szkodowaniami). Ormianie nie mogą o tym zapomnieć. Opowiadając o Genocy- 
dzie, mówią bardzo często o Azerbejdżanie, Turcji blokującej granicę, o wrogim 
świecie muzułmańskim. O świecie, od którego doznali bezpośredniego cierpie
nia. Wyciągając wnioski z tekstów Tokarskiej-Bakir oraz LaCapry, widać, że nie 
można też bagatelizować wydarzeń z 1915 roku, które mają wpływ na współcze
sną kulturę ormiańską, na tożsamość narodu ormiańskiego.

Genocyd a tożsamość

W trakcie badań zastanowiło mnie, czy Ormianie, podobnie jak mnie, opowia
dają o ludobójstwie z 1915 roku każdej nowo poznanej osobie? Zapytałem o to 
samych rozmówców. Odpowiadając, twierdzili, że to zwykle Polacy są inicjato
rami takich dyskusji: „Rozmawiałam i bardzo dużo osób o tym wie”. — „Kto 
zaczął ten temat ”— pytam. —„ Oni. Tak, bo byli w Armenii, i tam dowiedzieli 
się. I tutaj nawet wiedzieli, że mały naród, ale miał swój Genocyd” [A.Z. 17].

Zastanowiła mnie jedna rzecz. Skoro nie mówią Polakom o ludobójstwie, 
dlaczego ja nieustannie od nich o tym słyszę? Czyżby wprowadzali mnie w błąd? 
Najlepiej było to sprawdzić, pytając się Polaków, czy słyszeli o Genocydzie. Za
cząłem od handlarzy pracujących obok Ormian. Tylko nieliczni coś o tym wie
dzieli. Dowiadywali się podczas rozmów z Ormianami dotyczących Armenii 
(a nie są one częste). Następnie pytałem się o to samo ich stałych klientów. Ci 
w większości nigdy nie słyszeli o wydarzeniach z roku 1915. Polacy, którzy już 
słyszeli o Genocydzie ormiańskim, wiedzieli to nie od handlujących Ormian, ale 
z historii, telewizji i radia. Zbieżność relacji Ormian z wypowiedziami Polaków 
świadczyła o zasadności pytania: „dlaczego mi opowiadali o Genocydzie, a są
siadującym z nimi kupcom z bazaru nie?” Doszedłem do wniosku, że Ormia
nin handlujący na bazarze występuje w innej roli społecznej podczas rozmowy

29 J. Tokarska-Bakir, Jedwabne..., op. cit., s. 2-3.
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Pomnik Genocydu Ormian. Fot. L. Mróz

Wieczny ogień we wnętrzu pomnika Genocydu. Fot. L. Mróz
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ze studentem etnologii, a w innej z klientem czy sąsiadującym z nim polskim 
kupcem. Wymiana informacji między sprzedawcami jest w pewien sposób ogra
niczona. Podobnie zresztą jak między handlowcami a klientami. Bariery te zwią
zane są z sytuacją społeczną, w jakiej znajdują się te osoby. Kiedy rozmawia się 
z klientem, występuje się w roli sprzedawcy, a nie Ormianina czy Polaka. Gdy 
istnieje ryzyko zamknięcia bazaru, wszyscy kupcy jednoczą się ze sobą, występu
je wtedy intensyfikacja poczucia więzi zawodowej. Człowiek, jak pisze Antonina 
Kłoskowska, ma wiele tożsamości w zależności od tego, w jakiej roli społecznej 
występuje30. W momencie kontaktu ze studentem etnologii rola społeczna, jaką 
zwykle odgrywał rozmówca, zmienia się. Mimowolnie to ja się do tego przyczy
niłem. Chociażby poprzez rodzaj zadawanych pytań. Informując, że interesu
ję się kulturą Armenii, stworzyłem opozycję ja (Polak) — wy (Ormianie). Tak 
samo się dzieje, gdy pytamy się o zwyczaje i zachowania. Sprzedawca w tym 
momencie zamienia się w Ormianina. Właśnie w tym należy doszukiwać się wy
jaśnienia, dlaczego byłem stale informowany o ludobójstwie, a nie rozmawiano 
o tym z innymi osobami z bazaru. Genocyd jest bowiem jednym z elementów 
współczesnej tożsamości narodowej Ormian.

Przytoczę tu jeszcze jedną osobistą historię, która mi się przytrafiła. Wraca
jąc pewnego razu z Berlina, poznałem młode małżeństwo kanadyjsko-australij- 
skie. Początkowo dyskutowaliśmy o ich zawodzie, zainteresowaniach, polityce 
zagranicznej USA pod rządami Georga Busha. Po pewnym czasie tematy się 
wyczerpały — zapanowała cisza. Gdy znaleźliśmy się na granicy, zostałem zapy
tany o sprawy polskie. Odpowiadałem na różne pytania związane z ekonomią, 
historią, położeniem geograficznym. Nie wiem, dlaczego uznałem za istotne, 
aby opowiedzieć im o powstaniu warszawskim, podkreślając bohaterstwo żoł
nierzy i ludności cywilnej. Wydaje mi się, że jest to dosyć dobra analogia, w celu 
wyjaśnienia procesu, przy którym dochodzi do opowieści o Genocydzie. Z  po
czątku rozmowy nawet nie przyszło mi do głowy, by wspominać o powstaniu 
warszawskim.

Powszechna wiedza o ludobójstwie z 1915 roku świadczy o dużym znaczeniu 
tych wydarzeń w procesie samoidentyfikacji narodowej:

Dla wszystkich Ormian to bardzo ważne. Jak nie? Jak może być tak? Nie ma 
takiego Ormianina w Armenii i w ogóle nie ma w całym świecie albo w Afryce, 
albo w Las Vegas, albo w Polsce, albo nie wiem gdzie, żeby go to nie interesowało, 
żeby nie bolało, żeby nie było rany w serce [A.Z. 8].

Jeśli jesteś Ormianinem, musisz o tym wiedzieć:
Młodzież cały czas powinna wiedzieć. Chcę, czy nie chcę — o tym muszę znać, 
powinienem znać [A.Z. 6].

30 A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 121-122.
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Trzeba pamiętać o tym, że Ormianie mieszkający w Polsce — bez społecz
nego nacisku — 24 kwietnia czczą pamięć ofiar ludobójstwa. Kłoskowska pisa
ła, że na tożsamosC narodową składają się różne tres'ci. W przypadku Ormian 
jedną z nich jest Genocyd. Każda osoba dokonuje wyboru, które tres'ci są dla 
niej ważne. Genocyd spos'ród nich wybierany jest bardzo często. Świadczyć to 
może o dużym znaczeniu tego własnie symbolu w szeroko pojętej tożsamosci 
narodowej Ormian. Naszą samoidentyfikację według Kłoskowskiej zdobywamy 
dzięki „odźwiernym”. Można zapytać: jacy „odźwierni” mówią o Genocydzie 
z 1915 roku? W okresie ZSRR była to przede wszystkim rodzina. Obecnie jest 
to: prasa, telewizja, szkoła, filmy, publikacje popularne i naukowe oraz w dal
szym ciągu rodzina.

Poszczególne elementy tożsamosci mają oczywiscie na siebie wpływ. Geno- 
cyd — według mnie — wchodzi w silne relacje z poczuciem „jestem Ormiani
nem, gdyż należę do Kos'cioła chrześcijańskiego”, „jestem Ormianinem, które
go państwo rozciągało się kiedyś' od morza do morza” itp.

W wyniku rzezi dokonanej przez Turków w s'wiadomos'ci Ormian odcisnę
ła się jeszcze silniej niż dotychczas opozycja: Ormianie, chrzescijanie — Turcy, 
muzułmanie, i kompleks oblężonej twierdzy: „Armenia w morzu muzułmań
skim”. Żeby bronić swojego istnienia, należy bronić swojej religii, choćby dla
tego nie można się jej wyrzec. Chrzes'cijaństwo niewątpliwie jest bardzo silnym 
elementem samoidentyfikacji Ormian. Czy byłoby ono wciąż tak istotne, gdyby 
nie Genocyd? Być może nie, zwłaszcza że Ormianie podobnie jak inni miesz
kańcy ZSRR poddani byli przymusowej ateizacji. W każdym razie ludobójstwo 
z 1915 roku rzutuje na chrzes'cijaństwo Ormian jako składnik ich tożsamos'ci 
narodowej.

Podsumowując, Genocyd jest dla współczesnych Ormian jedną z najważniej
szych tresci składających się na ich tożsamosć narodową i ma wpływ na inne 
czynniki ją tworzące. Świadczy też o tym jego rola ws'ród młodzieży i w ormiań
skiej kulturze popularnej (patrz niżej: Marianna Szymańczak, O Genocydzie 
w ormiańskiej kulturze popularnej i eadem, „Moje wewnętrzne bogactwo”. Stosu
nek młodych Ormian do Genocydu).

Marianna Szymańczak
O Genocydzie we współczesnej ormiańskiej kulturze popularnej

W Erewanie jest uliczka znana z doskonałych restauracji. To tam chodzi się wieczorami 
z przyjaciółmi, aby „dobrze zjeść" i posłuchać muzyki. W ciepły październikowy wieczór 
byłam w jednej z restauracji, gdy na scenie występowała gwiazda ormiańskiej estrady — 
Brdo z zespołem. Goście jedli szaszłyki, pili wino i koniak, głośno się śmiali, a niektórzy 
tańczyli. W pewnym momencie ktoś z moich ormiańskich towarzyszy spytał:
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Znasz tę historię? O tym jak Salomon Teilirian w 1921 roku zabił w Berlinie na ulicy 
Talata Paszę — przywódcę młodoturków odpowiedzialnych za Genocyd, a później został 
osądzony i uniewinniony przez niemiecki sąd? Bo wiesz, Brdo właśnie o tym śpiewa....

Nie była to bynajmniej jakaś podniosła piosenka, raczej ckliwa, słuchając jej, myślałam, 
że mówi ona o miłości do dziewczyny... Scena, w której uczestniczyłam, nie była jednak 
tylko odosobnionym „incydentem", była, jak pisze Adorno, „pociechą i katharsis" umożli
wiającą Ormianom pogodzenie się z tragedią Genocydu:

„Muzyka uczuciowa staje się wyobrażeniem matki mówiącej: „Chodź, popłacz moje 
dziecko". Jest ona katharsis dla mas, ale katharsis utrzymujących ich tym bardziej w po
rządku... Muzyka, która pozwala słuchaczom na wyznanie własnych nieszczęść, godzi ich, 
za pomocą tego oderwania się, z ich społecznym uzależnieniem1.

Pytałam moich ormiańskich rozmówców o artystów, którzy w swojej twórczości przy
wołują Genocyd. Na 29 pytanych osób zaledwie jedna nie wymieniła żadnego nazwiska! 
Większość wymieniała kompozytora Komitasa, malarzy Ajwazowskiego i Arszila Gorkiego, 
pisarza Werfla, reżysera Egoyana, piosenkarza Aznavoura. Pojawiały się jednak również 
nazwiska niewiele mi mówiące... Gdy postanowiłam czegoś się o nich dowiedzieć, okazało 
się, że w większości są to popularni poeci, piosenkarze i zespoły muzyczne. Jednym z nich 
była amerykańska grupa rockowa „System of a Down", którą tworzą Ormianie z amery
kańskiej diaspory. O czym śpiewa ten zespół? Na przykład w utworze PL.U.C.K. z albumu 
Self-Titled wokalista Serj Tankian wykrzykuje:

Powstał plan pod nazwą Genocyd 
Nie chcę cię tu więcej widzieć,

Zabrał nam dzieci, śmierć sprowadził na nas,
Nie chcę cię tu więcej widzieć,

Ci, co przeżyli, zaginęli bez śladu,
Nie chcę cię tu więcej widzieć,

Systematyczna zagłada, zagłada...

W jednym z wywiadów artysta przyznał, że temat ludobójstwa podejmują od początku 
istnienia zespołu. Jeden z krytyków muzycznych pisze z kolei o zespole:

Zaangażowanie zespołu „System of a Down" w batalię o uznanie wydarzeń z 1915 
roku za ludobójstwo zaowocowało charytatywnym koncertem, który odbył się 24 kwiet
nia w Los Angeles, w dniu upamiętniającym śmierć 1,5 miliona Ormian zamordowanych 
w Otomańskiej Turcji. Koncert Souls Benefit miał uświadomić fanom rozmiar tamtej trage
dii. Dochody z koncertu przekazano Armeńskiemu Narodowemu Komitetowi w Ameryce 
oraz innym emigranckim grupom, które wspierały naciski na rząd USA, by uznać masowe 
mordy za ludobójstwo.

Twórczość „System of a Down" pełni zapewne inną funkcję w odniesieniu do słuchaczy 
amerykańskich, inną zaś wobec ormiańskich (szczególnie w ojczyźnie), nie zmienia to jed
nak faktu, że jest czymś unikatowym.

Innym wokalistą wspominanym przez moich rozmówców był Harout Pambukjian. Nie 
tak dawno nagrał on album zatytułowany po angielsku In memory o f those who gave 
their lives, w całości poświęcony Genocydowi. Na płycie Pambukjian śpiewa wiersze poety 
Muszega Iszchana:

1 D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998, s. 63.
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Oni zginęli w niekończących się męczarniach,
Zranieni z pieśnią na ustach, a wiosna wtedy pachniała,

Mieli nadzieję i wiarę,
A jednak odeszli w ciszy, na zawsze 

Choć mieli ziemię i ojczyznę,
Oni zginęli w osamotnieniu,

Wciąż serce mnie boli
za nieskończone cierpienia tamtych dawnych Ormian 

Oni zginęli, lecz nie są przez nas zapomnieni,
Żyją wiecznie mając świętą wiarę w sobie,

Tę moją pieśń ormiańską słowami Masztoca,
Śpiewam od serca dla mojego narodu i ojczyzny...

Aby sprzedać się publiczności, jak pisze Strinati, kultura masowa musiała stworzyć ła
godne i standardowe formuły mogące apelować do każdego...2. W przypadku ormiańskiej 
współczesnej kultury popularnej jedną z takich formuł nieoczekiwanie okazuje się tragedia 
Genocydu.

Szczególną rolę w ormiańskiej kulturze masowej, zarówno w Armenii, jak i w diaspo
rze odgrywa oczywiście Charles Aznavour. Urodził się on w 1924 roku w Paryżu z ojca 
Miszy Aznavouriana (urodzonego w Gruzji) i matki Knary Bagdassarian (urodzonej w Tur
cji). Występował początkowo pod ormiańskim nazwiskiem rodowym, później skrócił je na 
Aznavour, brzmiące bardziej „po francusku", nigdy jednak nie zapomniał o tym, że jest 
z pochodzenia Ormianinem. We Francji i na całym świecie odniósł niebywały sukces, a nie
które jego role filmowe i teatralne, a przede wszystkim piosenki, weszły na trwałe do ka
nonu najwybitniejszych osiągnięć artystycznych XX wieku. W Armenii, mimo że niezwykle 
rzadko śpiewa w języku ojczystym, otoczony jest swoistym kultem. Wszędzie można kupić 
jego płyty, są ulice jego imienia, ustawiane są jego popiersia, a w erewańskich zakładach 
produkujących słynny koniak „Ararat" ma swoją aleję i kolekcję ofiarowanych mu naj
przedniejszych trunków. Pod jego imieniem działają też ormiańskie fundacje i organizacje 
społeczne. Na osobiste zaproszenie prezydenta Armenii podczas pielgrzymki Jana Pawła II 
przy erewańskim pomniku Genocydu odśpiewał Ave Maria. Powtarzane są plotki — czemu 
zawsze stanowczo zaprzecza — o jego finansowym wsparciu dla Armenii podczas wojny 
z Azerbejdżanem o Górski Karabach, z dumą natomiast mówi się o jego rzeczywistym 
zaangażowaniu na rzecz ofiar tragicznego trzęsienia ziemi z 1988 roku. W 2003 roku we 
Francji (w 2005 roku w Polsce) ukazała się jego autobiografia, która obszernie i w interesu
jący sposób porusza obecność Genocydu w życiu i twórczości artysty3. Pisze w niej m.in.:

Młodzi marzą o swojej przyszłości, ja, moją przyszłość skonsumowawszy już w znacz
nym stopniu, szukam natchnienia, zanurzając się w mojej przeszłości — powinienem był 
powiedzieć: w naszej przeszłości, ponieważ przeszłość nigdy nie jest jednostkowa, wręcz 
przeciwnie, jest zawsze zbiorowa, szczególnie jeśli ma dotyczyć rodziny ormiańskiej4 (...). 
Marzę sobie i myślę, że równie dobrze mógłbym nigdy jej nie dojrzeć, tej mojej gwiazdy. 
Mógłbym pozostać roztopiony w spermie mojego ojca, cierpiącego, spoconego, walczą
cego o przetrwanie w długim marszu, w czasie tego piekielnego przejścia przez pustynię 
między Istambułem a Damaszkiem... Albo inaczej — mogła mnie matka poronić, zostawić

2 Ibidem, s. 23.
3 Ch. Aznavour, Kiedyś... . Wspomnienia, Warszawa 2005, passim.
4 Ibidem, s. 3.
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jako plamę krwi na piasku pustyni i kontynuować swój marsz ku śmierci, z okrwawionymi 
kolanami, eliminując mnie w ten sposób ze świata, w którym rząd „Młodej Turcji" tak chęt
nie widziałby zagładę nas wszystkich. Wyeliminować, unicestwić tych Ormian, z Bogiem, 
a raczej do diabła z nimi, zacznijmy akcję: rozwiązanie końcowe!5. (...) Urodziłem się u kre
su tej podróży z piekła rodem, tam gdzie zaczyna się raj nazywany emigracją. Przebyte nie
szczęścia zajęły tyle miejsca w pamięci tych, którym udało się przeżyć ludobójstwo, w tym 
moich rodziców, że większość z nich unikała rozmów o swoich przodkach bądź mówili tak 
niewiele...6. (...) Rozwiązanie końcowe? Nie udało się wam, łajdacy, nie dopadliście mnie.
I jestem tu, choćby się to niektórym miało nie podobać, pamiętam i świadczę7.

Artysta, choć urodzony już we Francji, pamięta zbiorową pamięcią swojego narodu, 
zaświadcza swoim autorytetem i jest w tym tak bardzo „ormiański": emocjonalny, przywo
łujący drastyczne epizody ludobójstwa, wprost wskazujący tureckich oprawców:

Zginęli nie bardzo wiedząc, dlaczego 
Mężczyźni, kobiety i dzieci — chcieli tylko żyć 

Z przerażeniem otwierali oczy, gdy ich oprawcy 
Jak pijani dokonywali rzezi, masakrowali, okaleczali 

Padli wszyscy przywołując swojego Boga 
Na progu swojego Kościoła lub w swoich domach 

Stada na pustyni opadające z sił, potykające się 
Dziesiątkowani pragnieniem, głodem, ogniem i żelazem"8.

Aznavour, choć daleki od propagowania postaw antytureckich, to jednak w owej pa
mięci o Genocydzie i w świadectwie o nim widzi swoje życiowe posłannictwo:

Dlaczego stałem się tym, kim jestem? Mam wewnętrzne przekonanie, że potrzebny był 
głos przypominający o tym, że naród ormiański wciąż istnieje, pomimo wszystkiego, co 
przeżył, co musiał przecierpieć.... Wierzę, że to ja jestem tym głosem9.

W Armenii niezwykłą też popularnością cieszy się kanadyjski film pt. Ararat w reżyserii 
Atoma Egoyana. Reżyser tak charakteryzuje swój film:

Ararat mówi o traumie kilku pokoleń Ormian żyjących w diasporze. Zbrodnia, która ro
zegrała się ponad 100 lat temu, nie tylko odebrała życie setkom tysięcy ludzi. Jej destruk
cyjny wpływ polega na zachwianiu poczuciem tożsamości całego narodu. Na odebraniu 
tym, którzy przeżyli duchowej siły, na złamaniu ich wiary w człowieczeństwo. W tym 
sensie jest to film współczesny, a nie tylko historyczny... Nie o rekonstrukcję zdarzeń 
chodziło, tylko o wpływ przeszłości na świadomość i zachowania współczesnych10.

Podkreśla zatem, że jego film może pełnić istotną funkcję wobec współczesnych Or
mian. Może pomóc w kształtowaniu się tożsamości narodowej zachwianej przez Genocyd. 
Generalizując jego słowa, można by zatem powiedzieć, że mówienie o Genocydzie, śpie
wanie o nim, pokazywanie go w formie filmowej dla współczesnych Ormian pełnić może

5 Ibidem, s. 4.
6 Ibidem, s. 6.
7 Ibidem, s. 4.
8 Ibidem, s. 5.
9 Ibidem, s. 264.
10 J. Wróblewski, Rana pamięci. Rozmowa z  Atomem Egoyanem, reżyserem „ „Polityka", nr 28, 2002.
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funkcję adornowskiego „społecznego spoiwa" — to „dzięki" Genocydowi bez względu na 
to gdzie mieszkamy, w kraju czy na obczyźnie, jesteśmy Ormianami...

W oczywisty sposób Genocyd jest też, a nawet przede wszystkim, znaczącym tematem 
w ormiańskiej sztuce w ogóle.

Na temat Genocydu tworzyli ci, co go przeżyli, ci, co byli jego świadkami (nie tylko 
zresztą Ormianie), ci, którzy o nim słyszeli od rodziców i dziadków, ci wreszcie, którym 
serce podpowiada, że nie wolno zapominać niewinnych ofiar — bez względu na to gdzie 
i kiedy tragedia miała miejsce.... W pewnym sensie jest to więc optymistyczne, że ormiań
ski „jęk zmarłych z otchłani Metz Yeghern" został artystycznie przedstawiony i nie jest on 
zapomniany — i w Erewaniu, i w Paryżu, i w Warszawie, bo — jak napisał ongiś poeta 
K. Danijeljan — „choć ból umęczonej ojczyzny jest nieskończony, to żyje ona w duszy każ
dego Ormianina i żyć będzie dopóty dopóki żyje ormiański naród11:

Zielony maju, piękny maju,
Jakże mam dzisiaj cię opiewać,

Gdy krew rozlałeś w naszym kraju,
A płacząc nie potrafię śpiewać....

Matko Armenio! W mroku chmury 
Twojego dziś nie widzę lica,

Słyszę twój płacz, twój płacz ponury,
I mękom, mękom nie ma końca11 12.

Ból
Rzeź

Pożarów czerwona ściana 
W krwi serca ludzkie 

A była wiosna
Przeszkodzić? Po co? Niech tak będzie! 

Była wiosna
Do letnich dni na ziemię spadł nieboskłon 

Śnieg spadł na głowy ludzi 
Śnieg parzący jak ogień 

Wiosna! A śnieg wokół13.

Od tamtej pory każdej nocy 
Jestem skazany miotać się bredzić 

— Już wiosna, a śnieg pada — 
Śpiewa szaleństwo Komitasa 

W tej pieśni jest smutek śpiewu żurawia 
I ból, i krwawiąca krzywda 
A ja ze wszystkimi jestem 

Nieznaną ofiarą Genocydu14.

11 Ormianskij wopros, Jerewan 1991, s. 14.
12 A. Caturjan: Pieśń, tłum. P Kuncewicz, w: Poezja armeńska. Antologia, wybór A. Szymański i P Kuncewicz, Łódź 
1984, s. 243.
13 P Sewak, Niemilknąca dzwonnica. Tłum. robocze Marianny Szymańczak z jęz. rosyjskiego (Ormianskij..., op. cit., s. 297).
14 M. Matusowski, Pomnik na górze Cycernakaberd. Tłum. robocze z jęz. rosyjskiego (Ormianskij..., op. cit., s. 140).
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Marianna Szymańczak
„Moje wewnętrzne bogactwo". Stosunek młodych Ormian

do Genocydu

Pytałam moich ormiańskich rozmówców o najważniejsze wydarzenia z historii narodu 
ormiańskiego. Najczęściej wymieniano: przyjęcie przez Armenię jako pierwsze państwo 
w świecie chrześcijaństwa, uzyskanie przez Armenię niepodległości w 1918 i w 1991 roku, 
powstanie alfabetu ormiańskiego w 405 roku, bitwę z Persami pod Awarajrem w 451 roku, 
rządy Tigrana Wielkiego (w latach 95-56 p.n.e.), ostatnią wojnę karabaską oraz Genocyd 
z 1915 roku. Wymieniano, co jest zrozumiałe, prawie wyłącznie wydarzenia, które stano
wić mogą dla Ormian powód do dumy (i okresy świetności Armenii). Jedyny dramat, który 
był wymieniany, to właśnie Genocyd z 1915 roku. Zastanawiające, że nikt z rozmówców 
nie wymienił na przykład tragicznego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Armenię w 1988 
roku, a jest wielce prawdopodobne, że dotknęło ono osobiście również ich rodziny. Tłuma
czy to być może myśl wybitnego filozofa Paula Ricoeura:

Obowiązek pamięci nie ogranicza się do zachowania materialnego śladu, pisanego 
lub innego, odbytych już faktów, ale żywi poczucie obowiązku wobec tych 'innych', 
o których powiemy dalej, że nie istnieją już, ale istnieli. Powiemy więc, że spłacić 
dług oznacza także dokonać przeglądu spuścizny1.

Okazuje się zatem, że w owym „przeglądzie spuścizny" tylko tragedia Genocydu znala
zła „uprzywilejowane" miejsce. Czy jest ona wszakże przez moich rozmówców rozumiana 
rzeczywiście jako tragedia? Ricoeur pisze:

Te same wydarzenia oznaczają... dla jednych chwałę, dla innych upokorzenie. Świę
tu jednych odpowiada żałoba drugich. W ten oto sposób gromadzą się w archi
wach zbiorowej pamięci rzeczywiste i symboliczne rany1 2.

Moich rozmówców zapytałam wprost: dlaczego to Genocyd jest tak ważny? Wśród 
wielu „oczywistych" wypowiedzi znalazły się jednak i takie:

Pamięć o Genocydzie pomaga zjednoczyć wszystkich Ormian na świecie... pozwala 
zachować ormiańskość i chroni przed asymilacją [M.Sz. 29].

To zjednoczyło naród. To pobudza, żeby przetrwać, nie być ofiarą [M.Sz. 21].

Bo Turcy zrobili bardzo złe rzeczy z zawiści, bo my jesteśmy dobrzy, mądrzejsi... 
Armenia, chociaż mała, to nadal bardzo się rozwija [M.Sz. 22].

Nie myślę, abyśmy my i nasi rodzice powinni oskarżać nowe tureckie pokolenia o to, 
co ich przodkowie zrobili naszym dziadkom, nie powinniśmy być pchani do niena
widzenia ich, przecież nie wszyscy Turcy są wrogami, nie wszyscy są źli [M.Sz. 44].

1 P. Ricoeur, Nadużycia pamięci naturalnej: pamięć powstrzymywana, pamięć manipulowana, pamięć narzucona, 
„Konteksty", nr 1-2, 2003, s. 51.
2 Ibidem, s. 48.
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Dzięki Genocydowi rozumiem, że... każda osoba powinna w swoim życiu robić 
wszystko co możliwe, aby szanować tożsamość innych [M.Sz. 31].

Jest ważny, bo już miał swoją kontynuację — Holocaust żydowski [M.Sz. 43].

Każdy genocyd nieuznany i niepotępiony przyniesie nowe zbrodnie. Jest to bardzo 
ważne po pierwsze dla mojego narodu, po drugie dla całego świata [M.Sz. 41].

To jest bogactwo narodowe. Nie mając świadomości, że istnieje zło na świecie, nie 
można zapobiec większemu złu [M.Sz. 30].

Przytoczone wyżej wypowiedzi po pierwsze odbiegają od tendencji rozumienia Ge- 
nocydu wyłącznie w kategoriach tragedii, której doświadczył naród ormiański. Zdaniem 
rozmówców Genocyd Ormian ma znaczenie dla całego świata: ze względu na nieuznanie 
go przez społeczność międzynarodową już się powtórzył (Holocaust), a pojawić się mogą 
i nowe podobne zbrodnie (np. ludobójstwo w Rwandzie w 1994 roku). W tym sensie 
Ormianie są narodem szczególnie „wartościowym", a Genocyd wydarzeniem nie tyle upo
karzającym, ile chwalebnym, „narodowym bogactwem". Po drugie, wskazują na funkcje, 
które Genocyd sprzed 100 lat pełni wobec współczesnych Ormian, pozwalając na zachowa
nie własnej ormiańskiej tożsamości, szczególnie w diasporze i szczególnie w sytuacji, gdy 
wyznawane chrześcijaństwo nie odgrywa już takiej integracyjnej roli3. Po trzecie wreszcie, 
Genocyd wpływa na jednostkowe życie Ormian i przekłada się na swoiste przesłanie — być 
silnym, by przetrwać, szanować tożsamość innych i unikać nienawiści.

Pytałam moich rozmówców też o to, jakie osobiste znaczenie ma dla nich tragedia 
Genocydu? W odpowiedzi wszyscy jednoznacznie stwierdzali, że ma on dla nich istotne 
znaczenie! Obok odpowiedzi o współodczuwaniu bólu po śmierci rodaków czy o krzyw
dzie narodu, znalazła się jednak i taka:

Mam więź emocjonalną z tym, co się wtedy zdarzyło, czuję się odpowiedzialny za 
to, żeby nie stracić tożsamości narodowej, chronić to, co oni swoją ofiarą przekazali 
mi... Czuję się dumny, że jestem Ormianinem, znając historię, bohaterstwo. Dzięki 
temu mam jakieś wewnętrzne bogactwo [M.Sz. 21].

Niektórzy rozmówcy mówili więc o „bogactwie", które symbolicznie przyniósł Geno
cyd! Koresponduje to z myślą cytowanego już Ricoeura twierdzącego, że „wśród tych, wo
bec których jesteśmy dłużni, moralne pierwszeństwo mają ofiary" oraz, że „idea długu jest 
nierozerwalnie związana z ideą spuścizny. Jesteśmy dłużnikami tych, którzy nas poprzedzili 
i winniśmy im część nas samych"4.

Więcej wątpliwości mieli natomiast moi rozmówcy przy odpowiedzi na pytanie, czy 
tragedia Genocydu ma ciągle wpływ na młodych Ormian? Twierdzili, że generalnie tak, 
ale nie tak bezwzględnie, jak wówczas, gdy rozmówcy mówili o sobie samych. Uważano, 
że wpływ taki „zależy od osoby" lub istnieje, ale tylko „w pewnym zakresie". Wydaje się,

3 J. Wiszniewicz w badaniach nad tożsamością żydowską dowiodła, że w procesie rozpoznawania i określania wła
snej tożsamości główną, a czasami jedyną podstawą identyfikacji z Żydami, była wiedza o Holocauście. Ponadto, że 
znaczenie Holocaustu w przekazywaniu dzieciom jego pamięci jest dużo większe w rodzinach emigrantów żydow
skich mieszkających w USA, niż w rodzinach żydowskich mieszkających w Polsce, czyli tam, gdzie ich przodkowie; 
J. Wiszniewicz, Pierwsze pokolenie polskich Żydów. Rodzicielski przekaz pamięci Holocaustu a tożsamość żydowska, 
„Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", nr 3, 1999.
4 P Ricoeur, Nadużycia..., op. cit., s. 51.
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że moi rozmówcy tragedię Genocydu i jej możliwe konsekwencje traktują bardzo osobi
ście. Wszyscy oni pamiętali, że pierwszy raz słyszeli o Genocydzie już we wczesnym dzie
ciństwie. Przyznawali także, że bardzo lub dość często rozmawiają o tym z przyjaciółmi. 
Wszyscy twierdzili, że będą opowiadać o nim swoim dzieciom:

Będę tak tłumaczył, żeby zrozumieli, żeby miało to dla nich znaczenie, żeby znali swo
ją historię i pochodzenie, a dzięki temu, żeby wiedzieli do czego dążyć [M.Sz. 21].

Wszyscy deklarowali też, że osobiście uczestniczyli/uczestniczą w obchodach rocznicy 
Genocydu na Cycernakaberd5:

Tłumy ludzi idą szeregami jak na pogrzebie, powoli, do pomnika... Kładą kwiaty 
przy wiecznym ogniu, który jest w środku pomnika [M.Sz. 21].

Wszyscy rozmówcy także z polskiej diaspory celebrują rocznicę Genocydu w gronie ro
dzinnym i przyjacielskim:

W ten dzień ludzie chodzą na cmentarz, szukają ormiańskich grobów i tam skła
dają kwiaty. I na bazarze — piją za pamięć tych, co zginęli, organizują jakby stypę 
[M.Sz. 21].

Opis ten współbrzmi z rozważaniami LaCapry dotyczącymi kultury posttraumatycznej: 
„Poprzez żałobę, albo symboliczny akt pogrzebu, człowiek próbuje asystować w zwra
caniu ofiarom godności, która była im odebrana przez oprawców (...). Przeszłość jest 
przeżywana na nowo jakby była całkowicie teraźniejsza, a nie reprezentowana na nowo 
w pamięci"6. Każdy nieznany ormiański grób jest dla nich grobem ofiary Genocydu, czyli 
każdy Ormianin — symbolicznie — był, jest i będzie taką ofiarą. Jakże trafna okazuje 
się zatem poetycka wizja Michaiła Matusowskiego, że wszyscy jesteśmy nieznanymi jego 
ofiarami7.

Wiemy już, że jednym z najważniejszych elementów „pamięci historycznej" badanych 
Ormian jest Genocyd. Dla moich rozmówców bycie Ormianinem w pierwszym rzędzie zna
czyło bycie kimś, kto pamięta o Genocydzie. I kimś, dla kogo nie jest to bynajmniej odległa 
przeszłość, ale osobiste i wzbogacające doświadczenie z archiwum zbiorowej pamięci. 
Skłania to mnie to do generalnego wniosku, że Genocyd Ormian z początku XX wieku jest 
głównym czynnikiem kształtującym tożsamość narodową współczesnych młodych Ormian 
bez względu na kraj zamieszkania8. Owo „wzbogacające doświadczenie" ma wszakże dość 
specyficzny i wyłącznie duchowy charakter.

W kontekście wpływu Genocydu na sytuację gospodarczą Armenii, w odpowiedziach 
większości rozmówców Armenia jawi się jako naród zdziesiątkowany liczebnie przez ma
sakry, pozbawiony swojego historycznego terytorium, dorobku materialnego, naród zapo
mniany lub niesprawiedliwie traktowany przez świat i ciągle otoczony przez wrogi islam. 
Kraj, który do dziś nie może „dojść do siebie" mimo kilkakrotnie wspominanej z wdzięcz
nością finansowej pomocy diaspory. Kraj, który po prostu „nie ma szczęścia" [M.Sz. 24].

5 Cycernakaberd — wzgórze w Erewaniu, gdzie znajduje się pomnik i muzeum ofiar Genocydu.
6 D. LaCapra, Writing..., op. cit., s. 49.
7 Ormianskij..., op. cit., s. 140.
8 Jak pisze LaCapra: „Wirtualne doświadczenie zawarte w empatii zostaje zastąpione pośrednio doznawanym czu
ciem się ofiarą, empatia z ofiarami zaczyna być tożsamością"; idem, W riting ., op. cit., s. 47.
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Genocyd a stereotypy

Pytając Ormian o cechy Turków i muzułmanów, otrzymywałem odpowiedzi 
świadczące o ich negatywnym postrzeganiu przez rozmówców. W rozmowach
0 Genocydzie Ormianie niejako przy okazji starali mi się wytłumaczyć, kim są 
Turcy i czym jest islam. Przy czym źródła cech związane są bezpośrednio z wy
darzeniami roku 1915, a wojna o Górski Karabach jest ich potwierdzeniem. 
W obu przypadkach otrzymywałem taki sam obraz Turków — muzułmanów, co 
pozwala domniemywać, że: pamięć o Genocydzie silnie naładowana emocjami 
tworzy i utrzymuje stereotypy. Pytam: —„Jakie według pani są cechy charakte
ru Turków?” — „Nie wiem, ale powiedziałabym raczej nie tylko o Turkach, ale 
raczej o muzułmanach, że są bardzo solidarni miedzy sobą” [A.Z. 13].

Według moich rozmówców Turcy są bezgranicznie wierni swemu państwu
1 religii. Od zawsze walczą przeciwko Armenii. Zabójstwo dla nich nie stano
wi problemu, są nieprzewidywalni. Ludobójstwa dokonali Turcy. Praktycznie 
nikt z Ormian nie wyobraża sobie, aby mógł zawrzeć z kimkolwiek spośród nich 
związek małżeński. Turcy to przede wszystkim muzułmanie, odwieczni wrogo
wie narodu ormiańskiego. Według Ormian — muzułmanie chcą opanować cały 
świat, islam ma być jedyną religią:

Muzułmanie lubią krew. Dla nich krew to jest czymś świętym. O, tak to powiem.
Turcy to Muzułmanie [A.Z. 4].

Kiedy mówi się o muzułmanach, występuje bardzo szybko skojarzenie ich 
z Turkami. Takie porównanie świadczy o dużej niechęci do wyznawców tej reli
gii. Ormianie, chcąc wytłumaczyć swoje stanowisko, dają za przykład ludobój
stwo z 1915 roku. Cechy przypisywane Turkom przez Ormian wiążą się jednak 
z czynami dokonywanymi przez ich przodków wiele lat temu. Pytam więc: czy 
obecnie Turcy zmienili się? W odpowiedzi słyszę:

Nie. Turek nigdy się nie zmieni. Turek jest Turkiem [A.Z. 5].
Ten naród nigdy się nie zmieni [A.Z. 9].

Myślę, że nie, bo dla nich najpierw jest religia [A.Z. 8].
Ja nie wiem, jak teraz Turki myślą. Ja wiem jedno, że religia to taka rzecz, że oni
bardzo pilnują swoją religię. Oni są bardzo posłuszni swojej religii, Ormianie nie
są tak posłuszni. Oni bardzo taki religijny naród [A.Z. 6].

Źródłem podtrzymującym te stereotypy jest pamięć o Genocydzie. Na pod
stawie tego wydarzenia — inne są tylko jakby potwierdzeniem — muzułmanom 
i Turkom przyporządkowany jest pewien zestaw cech, które wrzuca się do wspól
nego worka klasyfikacyjnego. Turcy i Azerowie są muzułmanami, więc Turcy 
i Azerowie to jedno. Na pytanie, kto mordował Ormian w 1915 roku, otrzymuję 
odpowiedź, że byli to muzułmanie, a na kolejne, jakiej byli oni narodowości, do
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wiaduję się, że byli to Azerowie. Tego typu odpowiedzi nie są pomyłkami. Mię
dzy innymi w wyniku myślenia stereotypowego Turcy utożsamiani są z Azerami, 
ale i odwrotnie. Azerowie są muzułmanami, a muzułmanie to Turcy. Myślenie 
stereotypowe wiąże się także z niedostrzeganiem faktów łamiących stereotypy. 
Mężczyzna ok. 60-letni na moje pytanie: „jaki jest pana stosunek do Turków?”, 
odpowiada, „Będziesz ich lubił, jeżeli twojej ojczyźnie ziemię zabrali, jeżeli two
ich ludzi zabili. Jak ty będziesz o takich myślał, tak i ja będę” [A.Z. 17]. W dal
szej części rozmowy próbuję się od niego dowiedzieć, jak w Polsce układają się 
stosunki między Turkami a Ormianami i dowiaduję się, że robią u siebie zakupy: 
„Nie wiesz, czy Turek, czy Azerowie, bo u nich zakupy robisz. Taki zwykły naród 
to nic, ważna głowa” [A.Z. 17]. Dopytuję się, czy to oznacza, że nie lubi tylko rzą
du tureckiego, nie mając nic przeciwko zwykłym Turkom. W odpowiedzi słyszę:

No. Jak to powiedzieć? Turek zostaje Turkiem. Jest książka taka, która o tym
mówi... Wy muzułmanów nie znacie [A.Z. 17].

Niejasność pozostaje. Ostatnie zdanie mojego rozmówcy nie świadczy bynaj
mniej o totalnej niechęci do muzułmanów, gdyż dalej usłyszałem jeszcze:

Człowiek jest człowiekiem. To co, że muzułmanin czy buddysta, to to samo. Jeżeli
człowiek jest człowiekiem, to nie ma sprawy [A.Z. 17].

Bardzo często Ormianie tłumaczyli mi, że nie od narodowości ani od religii 
zależy, jaką się jest osobą. Najważniejsze: „aby człowiek był człowiekiem”. Zin
terpretować to można w ten sposób: Jeżeli Turek/muzułmanin jest człowiekiem, 
czyli nie jest Turkiem ani muzułmaninem, to nie ma problemu. Inny młody męż
czyzna zagadnięty o swój stosunek do islamu w kontekście tego, że zarówno 
Azerowie, jak i Turcy są muzułmanami, odpowiedział:

Dla mnie to żadna różnica, aby tylko człowiek był człowiekiem [A.Z. 4].

Pytany jednak o to, dlaczego Turcy dokonali rzezi Ormian, stwierdził:

A to trzeba pytać Turków, bo muzułmanie lubią krew. Dla nich krew to jest czymś
świętym [A.Z. 4].

Kolejnym stereotypem, którego źródła należy szukać w Genocydzie, jest ormiań
skie przekonanie, że „Armenia leży w morzu muzułmanów”. „Morze muzułmanów” 
wyraźnie sugeruje grozę sytuacji. Powstaje w ten sposób autostereotyp Armenii jako 
wyspy chrześcijańskiej broniącej cywilizowanego świata przed barbarzyńcami. Jest 
on jednocześnie jednym z elementów ormiańskiej tożsamości narodowej.

„Niepraktyczna” niechęć do Turków

Rzeź, ludobójstwo, tragedia — takie określenia padają w odpowiedzi na py
tanie, czym był Genocyd. Nie tylko z ust osób starszych, których rodzice mo
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gli być jeszcze ofiarami tych wydarzeń, ale także od młodych. Wspominanie 
Genocydu jest dla Ormian czymś' niezwykle istotnym i poważnym. Takiego 
podejs'cia nie zauważyłem nigdy w postawach Polaków przy wspominaniu 
II wojny światowej. Genocyd jest dla Ormian czymś niemalże świętym, czego 
nie można sprofanować poprzez zapomnienie lub lekkie potraktowanie. Kiedy 
słyszę opowieść o Genocydzie, atmosfera robi się poważna, twarz rozmówcy 
się zmienia, tak jakbyśmy prowadzili dyskusje o „życiu i śmierci”. Towarzyszą 
temu, jak już wspomniałem, deklaracje nienawiści do Turków/muzułmanów. 
Jest to naród, który według nich nie zmieni się nigdy. Są zdania, że gdyby sy
tuacja międzynarodowa pozwoliła Turcji na zaatakowanie Armenii, zrobiłaby 
to ona bez wahania:

W jednej sekundzie, od razu by to zrobili. Jeżeli będzie jakaś możliwość, to oni 
to zrobią [A.Z. 8].

Wypowiedzi świadczące o skrajnej niemalże nienawiści do Turków dają 
dużo do myślenia. W Warszawie mieszka wielu Turków. Część z nich prowadzi 
popularne bary zwane potocznie „kebabami”. Są też tacy, co handlują na tych 
samych bazarach, co Ormianie. Nasuwa się pytanie: czy dochodzi do jakiś kon
fliktów między reprezentantami tych dwóch narodów?

Sposób spędzania czasu przez Ormian nie daje im możliwości bliższych kon
taktów z Turkami. Po pracy idą zwykle do domów odpoczywać. Sobota zwykle 
też jest dniem roboczym. Niektóre osoby, zwłaszcza z wyższym wykształceniem, 
starają się jakoś zorganizować sobie popołudnia, np. poprzez wyjścia do teatru. 
Na bazarach zawierane są znajomości głównie z Polakami. Trudno jest więc za
obserwować, jak nienawiść do potomków społeczeństwa odpowiedzialnego za 
Genocyd wygląda w praktyce. Tylko nieliczni handlarze z Armenii mówią o ja
kichkolwiek relacjach z tą narodowością. Wszyscy wyrażają podobne nacecho
wane negatywnymi emocjami opinie:

Ja nienawidzę Turków. Turki tyle złego zrobiły i jeszcze mam ich lubić. Ja po 
prostu ich nienawidzę [A.Z. 5].

A mimo to ich deklarowana nienawiść w stosunku do Turków wygląda mi na 
„niepraktyczną”, czysto werbalną, a nie rzeczywistą. Jeden z moich rozmówców 
tak się wypowiedział: „Jakbym spotkał Turka, to chętnie bym go zabił. Spokoj
nie bym uciął gardło i nawet się nie zastanawiał. Jakby była wojna”. Zaraz jed
nak dodał: „Tak możemy przy stole siedzieć i nawet wódkę pić”.

Ta postawa nie jest odosobniona. Mimo „nienawiści” jest możliwość poko
jowego współżycia między narodami. Nierzadko Ormianie tłumaczą zabójców 
z 1915 roku w ten sposób:

Oni byli żołnierzami, rozkaz trzeba spełnić. Jeżeli będziesz żołnierzem i powie
dzą ci, żebyś zabijał, to będziesz zabijał. Jeżeli nie będziesz zabijał, to ciebie ubiją.
Tak czy nie? [A.Z. 17].
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Wina leży po stronie państwa, ale nie ludzi. Część osób dodaje jeszcze, że 
oprócz państwa wpływ na zachowanie ma także religia. Muzułmanie chcą rzą
dzić całym światem, stąd agresja u wyznawców Allaha. Na jednym biegunie 
mamy więc islam, na drugim państwo, i to na nich, zdaniem moich rozmówców 
z Armenii, ciąży odpowiedzialność za Genocyd:

Przecież turecki naród nie jest winny temu, co zrobili ich prezydenci. Ale to zu
pełnie inna sprawa, ludzie między sobą mogą żyć. Ale to, co było, powinni przy
znać [A.Z. 1].

Ormianie wiedzę na temat roku 1915 przekazują sobie z pokolenia na poko
lenie. Sposób, w jaki to robią, jest istotny dla obecnych stosunków między tymi 
dwiema grupami. Młode osoby słyszały od swoich ojców czy dziadków stwier
dzenia świadczące o ich niechęci do Turków. Ważnym elementem w tych opo
wieściach jest jednak to, że nikt (a przynajmniej większość) nie wpaja raczej 
swoim dzieciom nienawiści. Jej deklaracje są efektem powielania stereotypów, 
a nie wychowania w tym duchu. Jest to, jak się wydaje, jedna z przyczyn jej „nie- 
praktyczności”. Poza tym kontekst emigracyjny, gdy jedni i drudzy mają status 
cudzoziemca, wiele zmienia we wzajemnych postawach:

Tutaj (w Polsce) w tej chwili Turki to obcokrajowcy i ja też jestem obcokrajow
cem. Nie jestem tutaj, żeby walczyć za swój kraj, z nienawiścią do Turków. Mamy 
kolegów Turków też [A.Z. 14].

Warszawa nie jest terenem do toczenia sporów. Inicjatywa wybudowania po
mnika w Krakowie upamiętniającego Genocyd nie jest ze strony Ormian pro
wokacją, raczej walką o utrzymanie tożsamości na obczyźnie. Nikt z rozmówców 
nie obawiał się, żeby mogła z tego wyniknąć jakaś niezgoda.

Ormianie podkreślają często, że są chrześcijanami. Taka deklaracja podawa
na jest niekiedy za powód, dla którego nie zamierzają mścić się za ludobójstwo 
z początku XX wieku. Osoby pytane o relacje ormiańsko-tureckie w Polsce mó
wią:

W Polsce moje dzieci mają bardzo dużo kolegów z Turcji. I my do nich przycho
dzimy i oni przychodzą do nas [A.Z. 1].

Dobrze jest [A.Z. 5].

Czasami dobre stosunki z Turkami są specjalnie podkreślane. Spotkałem się 
kiedyś z bardzo zabawną sytuacją — o której warto wspomnieć. Pewna Ormian- 
ka przekonywała mnie jak bardzo nie lubi Turków: „Od nich trzeba się trzymać 
jak najdalej — mówiła — wszystko, co z nimi związane, jest nieczyste”. W pew
nym momencie podszedł klient — ja w takiej sytuacji wycofuję się, żeby nie 
przeszkadzać w handlu. Już miał odejść nieusatysfakcjonowany, gdy Ormianka 
poprosiła go, żeby poczekał. „Ta koszula jest piękna” — wskazała palcem, klient 
nie zareagował. „Turecka!” — spojrzała zalotnie.
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Dystans wobec Turków w praktyce przejawia się tylko w przypadku norm, jakie 
obowiązują, jeśl i chodzi o zawieranie małżeństw. Nie spotkałem w Polsce rodzin 
turecko-ormiańskich. Ale przyczyną może być przecież stosunkowo niewielka 
liczba Turków mieszkających w Polsce.

Armenia pod lupą

Jadąc do ojczyzny moich rozmówców, chciałem dowiedzieć się, czy z rozmowa
mi na temat Genocydu spotkam się tu równie często, jak w Polsce. Już w tak
sówce z lotniska do Erewania usłyszałem:

Widzisz ten pomnik, to jak Turki zrobiły na Ormianach Genocyd w 1915 roku. 
Turki, Turki [A.Z. 21].

Po tym zdarzeniu spodziewałem się słyszeć o Genocydzie na każdym kroku. 
Tak się jednak nie stało. Okazało się, że w Armenii intensyfikacja, z jaką się 
mówi o ludobójstwie, jest mniejsza niż w Polsce. Potwierdzali to znajomi Polacy 
lub inni cudzoziemcy przebywający długo w tym kraju:

0  Genocydzie praktycznie z nikim nie rozmawiałem, poza tym co mnie intere
sowało (Kościół). Wszyscy mówili o współczesnej historii — głównie o wojnie
1 sytuacji w Karabachu [A.Z 22].

Wydaje mi się, że to jest coś ważniejszego dla diaspory, ale tutaj to też jest ważne, 
wspominanie o tym jest w jakiś sposób związane z nacjonalizmem. Zresztą tutaj 
ludzie mają inne problemy, zastanawiają się raczej nad tym, co jest teraźniejsze 
[A.Z. 23].

Wydaje się, że dla diaspory pamięć o Genocydzie ma większe znaczenie niż 
dla Ormian żyjących w Armenii. Sam odniosłem podobne wrażenie. Temat Ge
nocydu pojawiał się tylko czasami przy okazji opowieści o wojnie w Górskim Ka- 
rabachu, a także góry Ararat (widocznej z Erewania, ale leżącej już po stronie 
tureckiej) przypominającej o historii.

Niejednokrotnie słyszałem opinie, że po odłączeniu się od ZSRR w Arme
nii powstało wiele ruchów nacjonalistycznych. Telewizja publiczna w Armenii 
emituje wiele programów o treści patriotycznej mających podkreślać i utrwa
lać tożsamość narodową. W telewizji często można zobaczyć: narodowe tańce, 
granie na duduku (rodzaj fleta prostego), historie ważnych dla narodu świątyń, 
uroczystości religijne, czy też programy poświęcone winu i słynnemu ormiań
skiemu koniakowi. Również Ormianie, których spotykałem, starali się właśnie 
te aspekty swej kultury zaprezentować. Niemniej pojawiały się też programy 
poświęcone Genocydowi, choć poza kwietniem, w którym to miesiącu obchodzi 
się pamięć pomordowanych, nie są one zbyt częste. Zdaniem ambasadora RP, 
pamięć o Genocydzie jest w Armenii ciągle ważna:
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Corocznie jest wielka rocznica, jest ona obchodzona tutaj bardzo szeroko, tysiące 
ludzi biorą udział, składają kwiaty przy pomniku upamiętniającym ludobójstwo 
Ormian. Ta sprawa ciągle jest żywa, o tym się mówi. To są te ciągłe pretensje 
wobec Turcji, żeby przyznała się do tego, co zrobiła. Także jest to sprawa, o któ
rej się mówi, wspomina, obchodzi, są przecież seminaria naukowe temu poświę
cone, spotkania. Jednym słowem ta sprawa żyje w takiej pamięci historycznej 
[A.Z. 24].

W samej Armenii stereotyp Turka jest taki sam, jak na emigracji w Polsce. 
Negatywny, ale z podkreśleniem, że turystom z tego kraju rozmówca nie zrobił
by krzywdy. Złe cechy przypisuje się islamowi, ale z drugiej strony mniejszość 
irańska w Erewaniu bez kłopotów wybudowała tam meczet. Jednak wobec Aze- 
rów utożsamianych z Turkami widoczna jest otwarta wrogość:

Z Azerbejdżanu nikt tutaj nie przyjedzie. I odwrotnie. My tam też nie pojedzie- 
my. Jakby ktoś tu przyjechał, to byśmy go zamordowali [A.Z. 25].

To, co związane z Turcją, zawsze jest gorsze:

Ararat od strony Armenii jest piękny, nie tak jak ze strony tureckiej, gdzie jest 
brzydki, ja sama nie widziałam, ale tak mi opowiadano [A.Z. 27].
Turki brali nasze kobiety, bo one piękne, nie tak jak w Turcji [A.Z. 27].

Przypadki zachorowań na „ptasią grypę”, o których mówiło się wtedy, kiedy 
przebywałem w Armenii Ormianie ze śmiechem komentowali:

Ty słyszał w Turcji ptasia grypa. Ptaki leciały do nich przez Armenię, a u nas nie 
ma problemu. Widzisz, jakie te Turki [A.Z. 26].

W Polsce wielu rozmówców opowiadało mi, że w ich ojczyźnie trzyma się 
książki, filmy poświęcone wydarzeniom z 1915 roku. I rzeczywiście tak było. 
Pewnego razu zostałem zaproszony na film Ararat. Przez blisko półtorej godzi
ny można było zobaczyć bestialstwo tureckie i losy ormiańskich uciekinierów. 
W niektórych momentach widziałem łzy w oczach siedzących obok Ormian. 
Kiedyś byłem świadkiem sytuacji, gdy w restauracji dwie Ormianki z wielkim 
przejęciem tłumaczyły mojemu znajomemu, Brytyjczykowi, w znany mi już 
z Polski sposób, okrucieństwo Turków:

Ty rozumiesz, oni wzięli kobietę, która była w ciąży, przecięli jej brzuch i wyjęli 
dziecko. Śmieli się, bo w ten sposób chcieli sprawdzić, czy to będzie chłopiec, czy 
dziewczynka.

Z kolei jeden z biskupów Kościoła ormiańskiego tak mówił o ludobójstwie 
z 1915 roku:

Genocyd jest najważniejszym faktem w historii Armenii i my ciągle cierpimy jego 
konsekwencje. My jako Kościół nie doszliśmy jeszcze do siebie po skutkach Geno- 
cydu, to tłumaczy wszystko. Ja osobiście nie cierpiałem z powodu Genocydu, ale
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w mojej rodzinie 89 osób zginęło. I dlatego to we mnie siedzi, bo nikt nie powiedział: 
przepraszam, bo przeze mnie nie widziałeś nigdy swoich dziadków [A.Z. 28].

Dla Ormian zarówno mieszkających w Armenii, jak na emigracji jest ważne, 
aby cały świat wiedział o ich tragedii:

Ty wiesz, dlaczego my lubimy Polskę. Bo Polska przyznała, że był Genocyd 
[A.Z. 29].

W Polsce, moim zdaniem, historia Genocydu ma dla Ormian większe zna
czenie w procesie samoidentyfikacji. Częściej się przypomina, że także Rzecz
pospolita walczyła przeciwko Turkom. Poza tym nie ma większych różnic w opo
wieściach na ten temat.

Najbliższa przyszłość

Czy następne pokolenie Ormian zapomni o Genocydzie? Czy zmieni się podej
ście do tego tematu? Jaki będzie to miało wpływ na ich relacje z Turkami?

Moja odpowiedź może być tylko intuicyjna. Wydaje się jednak, że kolejne 
pokolenia nie zapomną szybko tej tragedii. Najmłodsi moi rozmówcy (17-24 
lata) wypowiadali się niemalże identyczne jak ich rodzice. Na wszystkie zadane 
przeze mnie pytania odpowiadają, prezentując tę samą wiedzę i poglądy. Po
nadto Ormianie mieszkający w Polsce nawet 12 lat mówią o Genocydzie tak 
samo jak ich rodacy w Armenii.

W każdym pokoleniu widać jednak pewne różnice. Najstarsi rozmówcy bar
dziej to przeżywają. Częste są gesty zaciskania zębów czy pięści, wskazujące na 
duże zaangażowanie emocjonalne. Czterdziesto- i pięćdziesięciolatkowie nie re
agują już w ten sposób. Nie można jednak powiedzieć, żeby traktowali to w spo
sób chłodny. Na ile ma to związek z niedawnymi wydarzeniami w Górskim Ka- 
rabachu? Trudno powiedzieć. U najmłodszych pokoleń widać jednak już pewne 
różnice w postawie wobec Genocydu i Turków. Częściej można od nich usłyszeć 
rosyjskie przysłowie, że „nie ma wiecznych wrogów” czy wypowiedzi typu:

Babcia nie powiedziała, że Turków trzeba mordować. To moja historia, trzeba
znać po prostu [A.Z. 8].

Z czasem wypadki z 1915 roku powinny być jednak traktowane coraz bardziej 
jako może i bolesna historia, ale nie jako wydarzenia odpowiedzialne za aktualne 
krzywdy. Zależeć to będzie jednak od bieżących stosunków Armenii z Azerbej
dżanem i Turcją. Nowa wojna mogłaby rany z 1915 roku szybko odnowić. Ste
reotyp Turka i muzułmanów też szybko nie ulegnie zmianie, co nie oznacza, że 
praktyczne zachowanie wobec nich będzie wrogie. A gdyby Turcy pod wpływem 
Unii Europejskiej przeprosili jednak Ormian? Być może wzajemne postawy tych 
dwóch w końcu bliskich sobie kulturowo narodów stałyby się całkiem poprawne.
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Diana Zadura

Naród w tygrysiej skórze1. 
Tozsamosc narodowa Gruzinów 

w dobie „rewolucji róZ”

W trakcie badań wśród Gruzinów przebywających w Polsce, a następnie już 
w samej Gruzji, dotyczących początkowo szerszego obszaru związanego z kul
turą gruzińską, szczególnie moją uwagę zwrócił sposób, w jaki Gruzini mówili 
(bez wstydu i negacji) o uczuciach związanych z ich ojczyzną, kulturą i narodem. 
Skłoniło mnie to do zajęcia się problemem tożsamości narodowej Gruzinów 
w szerszym kontekście.

Rola religii w kulturze gruzińskiej

Na tereny dzisiejszej Gruzji chrześcijaństwo zaczęło przenikać już w I wieku n.e. 
Królestwo Iberii było drugim po Armenii państwem na świecie, które oficjalnie 
przyjęło to wyznanie jako religię państwową. Stało się to w 337 roku za panowa
nia króla Miriana (Mirwana) dzięki działalności misyjnej św. Nino z Kapadocji, 
której kult wśród Gruzinów jest żywy do dnia dzisiejszego1 2.

Od ponad 16 wieków Gruzja jest więc krajem ortodoksyjnie chrześcijań
skim, co nie wyklucza wpływu nań lokalnych, jeszcze przedchrześcijańskich tra
dycji. Nie niesie to jednak w opinii Gruzinów żadnych sprzeczności: „Taka jest 
tradycja, a tradycji trzeba przestrzegać” — tak można by streścić ich postawę

1 Tytuł ten nawiązuje do gruzińskiego eposu narodowego autorstwa Szoty Rustawelego pt. Rycerz w ty
grysiej skórze (Wepchis Tkaosani), tłum. J. Zagórski, Kraków 1983 (wcześniej w tłum. I. Sikiryckiego, 
Witeź w tygrysiej skórze, Kraków 1976). Pochodzi z okresu, kiedy Gruzja przeżywała swój renesans 
kulturalny (od poł. XI do XIII wieku) i zarazem stanowiła największą na Kaukazie potęgę terytorialną. 
Zanim został spisany, przez ok. 200 lat funkcjonował w formie ustnej. Treść utworu, do którego Gruzini 
mają bardzo szczególny stosunek, określa się jako poetyckie ujęcie ich „charakteru narodowego”, hi
storii i najważniejszych dla nich wartości.
2 Nawrócenie Kartlii (Mokcewaj Kartlisaj), tłum. D. Kolbaja ze starogruzińskiego, Warszawa 1995.
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wobec swej religii. Na Kaukazie bowiem tradycja wydaje się równie ważna jak 
dogmaty wiary. Podobnie jest u gregoriańskich Ormian, Abchazów czy mu
zułmańskich Czeczenów. Na Kaukazie przedchrześcijańska tradycja jest wciąż 
żywa i między innymi w tym tkwi lokalna specyfika tych kultur, ich koloryt 
i unikatowość3.

Najwyraźniejsze pozostałości dawnych wierzeń zachowały się w górskich re
gionach północno-wschodniej Gruzji, głównie w Chewsuretii, gdzie chrześci
jaństwo do dziś wydaje się na tyle powierzchowne, że nie jest uznawane przez 
Gruzińską Cerkiew Prawosławną, która w tym regionie od dziesięcioleci nie 
prowadzi stałej działalności misyjnej4.

Lokalny koloryt wyraża się w ofiarach ze zwierząt, symbolice ornamentów, 
czy przywiązywaniu skrawków materiału, oznaczających prośby, na drzewach 
w pobliżu miejsc świętych. W całej Gruzji, w jej pejzażu kulturowym, do dziś 
obecne są motywy solarne, np. na banknotach czy dokumentach osobistych. 
Symbole te, obecne w okresie ZSRR w charakterze motywów ludowych, urosły 
do rangi narodowych, jednak nie towarzyszy im odwołanie do pogańskiej prze
szłości. Mimo wykorzystywania ich w nowych charakterze raczej nie są to przy
kłady „tradycji wynalezionej”5. Gruzini, jak się wydaje, nie muszą szczególnie 
„tworzyć” historii dla podkreślenia starożytnego rodowodu swej kultury. Mimo 
to w publicznym dyskursie silnie obecna jest tematyka narodowa i dający się 
zauważyć szczególny stosunek do kultury ludowej.

*

Kościół gruziński, jak przyznają sami Gruzini, pod względem dogmatów nie 
różni się od rosyjskiej Cerkwi prawosławnej. Podkreślają oni jednak różnice 
w architekturze i wystroju wnętrz kościołów, a przede wszystkim w języku litur
gii. Długa tradycja autokefalii i wynikające z autonomicznego rozwoju różnice 
wytworzyły specyficzne poczucie przywiązania do Kościoła, któremu Gruzini 
dawali wyraz, sprzeciwiając się uzależnieniu od Cerkwi rosyjskiej na począt
ku XIX wieku. Utrata autokefalii, podporządkowanie Kościoła gruzińskiego 
strukturom imperialnym i zmiana języka liturgii prowadziły do jego osłabienia 
i odejścia wielu wiernych od religii6. Po upadku komunizmu i odzyskaniu nie
podległości, dzięki pomocy władz państwowych Kościół zdołał odbudować swe 
struktury. Nie utracił on całkowicie swej pozycji w społeczeństwie dzięki temu,

3 A. D. Smith, The Ethnic Origins o f Nations, Oxford & Cambridge 1986, s. 159.
4 Dzieje się tak częściowo ze względu na znaczne wyludnienie tego regionu. Zob.: P. Borawski, 
Wierzenia religijne Chewsurów, „Etnografia Polska”, T  46, 2002, z. 1-2, s. 119-141.
5 E. Hobsbawm i T  Hanger, Tradycja wynaleziona, Kraków 2008.
6 A. Furier, Znaczenie relacji między Kościołem a władzami państwowymi dla kształtowania się 
państwa i narodu gruzińskiego, w: A. Pozern-Zieliński (red.), Etniczność a religia, Poznań 2000, 
s. 154.
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Błogosławienie przed katedrą w Mcchecie. Fot. L. Mróz

że Gruzini swe przywiązanie do niego opierali na świadomości jego roli jako 
strażnika tradycji narodowej. Być może dlatego dziś większość moich rozmów
ców okreSlała się jako ludzie religijni, co jednak nie zawsze oznacza regularne 
praktykowanie. Utożsamienie z religią nie musi przekładać się na sferę obrzę
dową7. Chrystianizm gruziński, jak podkreSla Andrzej Furier, odnosi się raczej 
do sfery kulturowej i oznacza świadomość przynależności do okreSlonego kręgu 
cywilizacyjnego8. Religia ta od początku była głównym, obok wspólnoty obycza
jów, języka i terytorium, czynnikiem jednoczącym ludy kartwelskie w procesie 
kształtowania się narodu gruzińskiego.

We współczesnej Gruzji, po okresie komunizmu, chrześcijaństwo wydaje 
się być w stanie „odrodzenia”. Ciężka sytuacja wewnętrzna Gruzji — jak wska
zywali moi rozmówcy — ma niejako potęgować religijność Gruzinów. Kościół 
ma przyciągać zmęczonych biedą ludzi, być ostoją, dodawać sił pozbawionym 
nadziei na lepszą przyszłość. W latach 90. XX wieku zaczęto budować nowe 
kościoły, do szkół wprowadzono katechezę, religia wyszła z podziemia i zaczę
ła rozkwitać. Należy jednak wziąć poprawkę na skutki komunistycznej ateiza-

7 A. Furier, Świadomość narodowo-historyczna środowiska akademickiego w Tbilisi, „Sprawy 
Narodowościowe (Seria nowa)”, T. 2, 1993, s. 171-182.
8 Idem, Droga Gruzji..., op. cit.
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cji. Religijność gruzińską cechuje swego rodzaju luka w strukturze wiekowej. 
W przeciwieństwie do wielu krajów zachodnich, w Gruzji to młodzież stanowi 
dziś podstawową siłę gruzińskiego Kościoła. Najmniej praktykujących spotyka 
się wśród dzisiejszych 50-60-latków.

Opinie na temat wpływu ideologii materialistycznej na religijność są roz
bieżne. Niektórzy z rozmówców twierdzili, że wpływ ten jest wyolbrzymiony, że 
wprawdzie było dużo zakazów, ale nikt się do nich nie stosował. Gruzini chrzcili 
swoje dzieci w domu, obchodzili święta i praktykowali w ukryciu, pomimo ryzy
ka symboliczne znaczenie przywiązywano do noszenia krzyżyków, a kontrolo
wano głównie członków partii. Z drugiej strony Gruzini przyznają, że kościoły 
były zamykane i służyły jako magazyny czy hale sportowe. Wielu ludzi przyjęło 
chrzest dopiero w latach 90., a znajomość dogmatów religijnych i obrzędów jest 
znacznie lepsza wśród młodzieży niż osób starszych. Młodzi ludzie nie pamięta
ją już tak dobrze prześladowań po bolszewizacji Gruzji, okres komunizmu nie 
miał na nich bezpośredniego wpływu i nie jest żywy w ich pamięci. Na dzisiejszą 
świadomość realiów tego okresu wpływa fakt, że sytuacja Kościoła w okresie 
komunizmu przez długi czas nie była tematem chętnie podejmowanym przez 
historyków9.

Postawy prawosławnych Gruzinów wobec rodaków 
wyznających islam i inne religie

Mimo wspomnianego wyżej znaczenia religii chrześcijańskiej dla Gruzinów, 
w wyniku najazdów Turków i Persów, okresowo okupujących ziemie gruzińskie, 
część Gruzinów zmuszona była przejść na islam. Niektórzy z nich w wyniku 
zajęcia gruzińskich „kresów” przez te muzułmańskie mocarstwa i przesiedleń 
znaleźli się na stałe na ich terytorium (dzisiejszej Turcji, Iranu, Azerbejdżanu). 
Zmiana wiary nie zawsze wiązała się jednak z utratą gruzińskiej tożsamości. 
Dlatego współcześni Gruzini wykazują zazwyczaj pełne zrozumienie dla roda
ków wyznających islam, podkreślając, że niezależnie od religii są jednym naro
dem. Ogólne stosunki z muzułmanami w Gruzji układają się stosunkowo dobrze. 
Wpływ na to ma fakt, że muzułmanie nie prowadzą na terenie Gruzji działal
ności misyjnej, a dodatkowo to, że Adżarowie (największa grupa gruzińskich 
muzułmanów) w ostatnich latach często przechodzili na prawosławie10. Nie bez

9 Idem, Znaczenie..., op. cit., s. 154.
10 Konwersje muzułmanów na chrześcijaństwo są w przeciwieństwie do sytuacji odwrotnej stosun
kowo rzadkie. W przypadku Adżarów moi rozmówcy, wyjaśniając to, podkreślali, że islam wśród 
nich istniał w formie silnie zlaicyzowanej, a zresztą Gruzinów łączyły ich silne tradycje kulturowe, 
co więcej, Adżarowie jako muzułmanie czuli się niepełnowartościowymi Gruzinami.
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znaczenia jest też aktualna prointegracyjna polityka prezydenta, nawołujące
go do zjednoczenia się Gruzinów ponad podziałami. Muzułmanom gruzińskim, 
którzy mogli się niekiedy czuć wykluczeni, hasła o jedności ponad podziałami 
bardzo odpowiadają. Po upadku komunizmu i otwarciu granic, rozwijać się za
częła współpraca i kontakty z Lazami, mieszkającymi na historycznie gruziń
skich ziemiach (Lazeti, Tao-Klardżeti), dziś w granicach Turcji. Popularnością 
cieszą się wycieczki do tych rejonów, spotkania z muzułmańskimi rodakami przy 
okazji festiwali folklorystycznych, a w telewizji emituje się programy edukacyj
ne — ukazujące współczesną kulturę muzułmańskich Gruzinów na obczyźnie. 
Odrodzeniu kontaktów nie towarzyszą jednak roszczenia do ziem gruzińskich 
utraconych na rzecz muzułmańskich sąsiadów.

*

Znacznie większe niepokoje i protesty niż muzułmanie budzą w Gruzji przed
stawiciele innych odłamów chrześcijaństwa: świadkowie Jehowy, baptyści, czy 
zielonoświątkowcy, którzy pojawili się Gruzji w latach 90. W latach 1998-2003 
dochodziło do częstych napadów na ich świątynie, pogromów i niszczenia litera
tury. Ze strony prawosławnych radykałów podnoszą się głosy żądające wypędze
nia „sekt” oraz ograniczenia wolności religijnej. Gruziński Kościół prawosławny 
co prawda odcina się od nadmiernego radykalizmu, ale też nie kryje swego ne-

Główna świątynia przy Patriarchacie w Tbilisi. Fot. L. Mróz
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gatywnego stosunku do innych wyznań w Gruzji (łącznie z katolickim). Postrze
ga się je jako szkodliwe i zagrażające religijnej tożsamości narodu. Podobne sta
nowisko zajmowali też moi gruzińscy rozmówcy, choć jednocześnie wielu z nich 
unikało rozmowy na ten temat, jakby wstydząc się nietolerancji radykałów:

Chcemy żyć z nimi w pokoju, myślę, że większość myśli jak ja. Nie są w porządku ci, 
którzy zachowują się jak inkwizycja. To kłóci się samo w sobie, żeby chrześcijanie, 
kiedyś prześladowani, teraz sami prześladowali. To dla mnie paradoks [D.Z. 20].

Jednocześnie często też potępiali same „sekty” za nachalność i przekupstwo 
w trakcie pozyskiwania nowych wyznawców w Gruzji, tym bardziej że ugrupo
wania te prowadzą działalność charytatywną, która postrzegana jest jako pre
tekst do prozelityzmu.

Konstytucja Gruzji zapewnia co prawda wolność wyznania, ale wspólnoty reli
gijne napotykają wiele trudności w funkcjonowaniu. Brak jest też szczegółowych 
rozwiązań prawnych, w związku z czym władze często przymykały oko na dys
kryminację mniejszości religijnych. Zażegnaniu konfliktu nie sprzyjała też dez
informacja społeczeństwa na temat innych wspólnot religijnych i ekumenizmu, 
które są demonizowane i przedstawiane w kategoriach zagrożenia narodowego. 
Po „rewolucji róż” jednak sytuacja w tym względzie znacznie się poprawiła.

*

Z dość tolerancyjnej postawy Gruzinów wobec muzułmanów można by sądzić, że 
religia nie jest dla Gruzinów podstawowym czynnikiem tożsamości. Stosunek do 
„sekt” unaocznia jednak symboliczne znaczenie gruzińskiego prawosławia, bez 
względu na zróżnicowanie stopnia religijności Gruzinów. Wydaje się, że przy
należność do Kościoła narodowego jest w Gruzji w dużej mierze narzędziem 
służącym ciągłości trwania „wartości etnicznych/ kulturowych”, które sięgają 
w przeszłość głębiej niż chrześcijaństwo. Pytania o religię i narodowość ujawniły 
bardzo różne opinie wśród moich rozmówców. Przytoczmy dwie z nich:

Nie ma narodowości bez religii i nie ma religii bez narodowości [D.Z. 9].

Nie jestem religijny i nie chodzę do cerkwi, dla mnie ważniejsza jest narodowość.
U nas po 1991 roku pojawiło się dużo sekt z Europy. Jeżeli ktoś zmieniał wiarę, 
to dla reszty już nie był Gruzinem. Nieważne, że może zmieniał swoje życie na 
lepsze, po prostu przestawał być Gruzinem. Cerkiew wobec tych ruchów prowa
dziła politykę sowiecką, stała się instytutem narodowościowym. Chodzenie do 
cerkwi stało się aktem politycznym, na pokaz. Ten boom religijności wiązał się 
z nacjonalizmem [D.Z. Gruzin, student — czasowo w Polsce].

Ogólnie rzecz biorąc, opinie moich rozmówców uświadamiają nam, że o ile 
wyznawanie islamu wiąże się zawsze w świadomości Gruzinów z przymusową 
islamizacją w przeszłości, zatem z tego względu nie podlega potępieniu, to na 
dobrowolne odejście od prawosławia nie znajdują już żadnego usprawiedliwie
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nia. Sugerują też wpływ nauki Kościoła gruzińskiego na stosunek do członków 
sekt oraz odgórne, polityczne źródła religijnego odrodzenia w Gruzji.

Pamięć historyczna Gruzinów11

Gruzja ma bardzo stare tradycje własnej państwowości sięgające, jeśli wierzyć 
źródłom asyryjskim, nawet XII wieku p.n.e., jednak w okresie nowożytnym hi
storia jej niepodległości przed rozpadem ZSRR była bardzo krótka, związana 
wyłącznie z istniejącą w latach 1918-1921 republiką mienszewicką11 12. Wcześniej, 
od połowy XV wieku, Gruzja przeżywała okres długiego rozbicia na liczne księ
stwa uzależnione przeważnie od Turcji osmańskiej lub Persji, aby w końcu po 
1810 roku w całości zostać wchłonięta przez Imperium Rosyjskie13.

Gruzini są dumni z całej swojej historii stawiania oporu kolejnym najeźdź
com, zaciekłej obrony wiary i języka. Najczęściej jednak w rozmowie z cudzo
ziemcami przywołują okres największego rozkwitu państwa, za czasów Dawida 
Budowniczego (Agmaszenebeli) i jego prawnuczki królowej Tamary (XI-XIII 
wiek)14. Postaci te mają rangę kultowych bohaterów, którym wznosi się monu
mentalne pomniki i wspomina podczas specjalnie im poświęconych świąt (Da- 
witoba, Tamaroba). Dzięki nim wydają się one wiecznie żywe w pamięci ludzi. 
Duma i symboliczne odwoływanie się do historycznych korzeni są szczególnie 
ważne dzisiaj, w okresie budowania nowego państwa i problemów z separaty
stami. Odwołanie się bowiem do Dawida Budowniczego oznacza opowiedzenie 
się za istnieniem silnej i zjednoczonej Gruzji. Słysząc niejednokrotnie od Gru
zinów przywoływane wydarzenia z zamierzchłej przeszłości, ma się wrażenie, 
że w Gruzji czas się zatrzymał. W każdym razie widoczne jest, że wydarzenia te 
kreują współczesną świadomość historyczną Gruzinów.

Przez 70 lat (1921-1991) Gruzja wchodziła w skład ZSRR na zasadzie funk
cjonowania jako tzw. republika związkowa. Niepodległość, po nieoczekiwanym 
rozpadzie tego imperium, nie przyniosła jednak Gruzji stabilizacji i szybkiej po
prawy bytu. Przeciwnie: wojnę domową, konflikty zbrojne z separatystami i kry

11 Rozumiem ją tu w znaczeniu, jakie Barbara Szacka nadała tzw. „pamięci społecznej”. Według 
niej jest to świadomość trwania grupy w czasie oraz zespół wyobrażeń o jej przeszłości w najroz
maitszy sposób upamiętniany. Formy owego upamiętnienia również stanowią element pamięci 
społecznej. Wskazują one na świadomość wspólnej przeszłości— jako na jeden z najbardziej pod
stawowych elementów identyfikacji narodowej, który kształtuje we wspólnocie poczucie odręb
ności; B. Szacka, Pamięć społeczna a identyfikacja narodowa, w: A. Jasińska-Kania (red.), Trudne 
sąsiedztwa, Warszawa 2001, s. 38-41.
12 W. Materski, Gruzja, Warszawa 2000, s. 60-106.
13 B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Gruzji, op. cit., s. 90-138.
14 Państwo gruzińskie obejmowało wówczas cały obszar Kaukazu Południowego i znaczne obszary 
Azji Mniejszej na wybrzeżu Morza Czarnego (tzw. cesarstwo Trapezuntu); ibidem, s. 55-56.
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zys ekonomiczny, powiązany z niesprawnym funkcjonowaniem rządu, szczególnie 
w czasie prezydentury Eduarda Szewardnadzego. Z tego okresu historii najczę
ściej wspominane jest stłumienie przez wojsko sowieckie pokojowej demonstracji 
9 kwietnia 1989 (niedługo po zażądaniu przez władze Abchazji przyjęcia w skład 
ZSRR), kiedy to kilkanaście osób zginęło, a w wyniku użycia gazów bojowych 
wielu ludzi uległo zatruciu. Ta tragiczna data stała się symbolem walki o niepod
ległość i wzmocniła tylko antyrosyjskie nastroje. Drugim silnie utrwalonym w pa
mięci Gruzinów wydarzeniem była wojna domowa zwolenników i przeciwników 
pierwszego prezydenta niepodległej Gruzji Zwiada Gamsachurdii, zakończona 
jego obaleniem15. Gruzińscy rozmówcy mieli na ten temat jedno zdanie: „To 
wstyd, że swój zabijał swego”. Sformułowanie to padało często i zawsze wspo
mnienie to wywoływało zamyślenie i autentyczny smutek. Ówczesną wojnę do
mową moi rozmówcy określali jako „złą lekcję”, z której jednak należy się uczyć, 
wyrażając przy tym nadzieję, że historia ta się nie powtórzy.

Czasy kryzysu nie zdołały jednak złamać narodowej dumy Gruzinów marzą
cych o powrocie do silnej i sławnej Gruzji. W listopadzie 2003 roku masowy 
protest wobec wyborów sfałszowanych na rzecz ugrupowania Eduarda Szeward- 
nadzego16 przerodził się w pokojową tzw. „rewolucję róż”17, zakończoną jego 
obaleniem i przejęciem władzy przez dotychczasową opozycję z Micheilem Sa- 
akaszwilim na czele. Wielotysięczne demonstracje na ulicach Tbilisi w dużym 
stopniu zjednoczyły społeczeństwo gruzińskie we wspólnym celu, aktywizując 
postawę obywatelską i tożsamość narodową.

Głównym motorem rewolucji byli studenci zrzeszeni w organizacji Kmara 
oraz młode pokolenie artystów, którzy swoim autorytetem zachęcali społeczeń
stwo do poparcia przemian. Poparcie opozycji przez telewizję Rustavi2 po
zwoliło ponownie rozbudzić wśród Gruzinów nadzieję na polepszenie sytuacji 
w kraju, uwierzyć w siebie i podbudować zachwiane notorycznym kryzysem po
czucie własnej wartości. Zmianie tej towarzyszyło przywrócenie flagi narodowej 
z krzyżem św. Jerzego na białym tle, pochodzącej z czasów największego roz
kwitu państwa gruzińskiego. „Rewolucja róż” z dzisiejszej perspektywy wydaje 
się drugim w kolejności po rozpadzie ZSRR silnym impulsem do mobilizacji 
gruzińskiej tożsamości narodowej18.

15 Zwiad Gamsachurdia (1939-1993), filolog, językoznawca i tłumacz. Od lat 50. w opozycji an
tykomunistycznej, w latach 1977-1979 więziony. W 1990 roku organizator bloku „Okrągły Stół 
— Wolna Gruzja”. Od maja 1991 prezydent, w styczniu 1992 roku obalony. We wrześniu 1993 
roku podjął nieudaną próbę zbrojnego odzyskania władzy, prawdopodobnie zginął śmiercią sa
mobójczą; zob. W. Materski, Gruzja, op. cit., s. 336.
16 Eduard Szewardnadze (ur. 1928), historyk, działacz Biura Politycznego KC KPZR, pierwszy sekre
tarz KC KP Gruzji (1972-1985), minister spraw zagranicznych ZSRR (1985-1990), od marca 1992 do 
listopada 2003 roku prezydent niepodległej Gruzji; zob. W. Materski, Gruzja, op. cit., s. 352.
17 Wydarzenie wzięło swoją nazwę od róż niesionych w rękach demonstrantów.
18 Trzecim była wojna z Rosją latem 2008 roku.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Naród w tygrysiej skórze. Tożsamość narodowa Gruzinów w dobie „rewolucji róż' 289

Jednym z przejawów tej tożsamości jest szczególne przywiązanie współczes
nych Gruzinów do legend i mitów, choćby takich, jak ta złotym runie i Kol
chidzie, Amiranie (odpowiedniku Prometeusza) przykutym do skał Kaukazu, 
czy o założeniu miasta Tbilisi. Moi rozmówcy najczęściej przytaczali mityczną 
opowieść o powstaniu Gruzji:

Na naradę, na której Bóg rozdawał ziemię, Gruzini zjawili się z wielkim opóźnie
niem, gdy wszystkie zakątki świata miały już swoich władców. Zapytani, dlaczego 
nie stawili się na czas, odpowiedzieli, że pili toast za zdrowie i długowieczność 
Pana naszego! Bóg z jednej strony był uradowany z takiej odpowiedzi, a z drugiej 
chciał ich ukarać za brak punktualności, i dał im to, co mu pozostało. Był to ma- 
lenki, ale najpiękniejszy kawałek świata, który Bóg chciał zatrzymać dla siebie.

Mit ten uświadamia nam, że ziemia dla Gruzinów jest boskim darem, a oni 
sami jawią się tu jako naród wyróżniony przez Boga, choć jednocześnie mit kry
tycznie wskazuje na niedoskonałość ich charakteru narodowego, objawiającą się 
niefrasobliwością i brakiem punktualności niezależnie od powagi sprawy. Ak
centuje on jednak, że ziemia jest darem najwyższej wartości, którego nie można 
zbezcześcić czy zaprzepaścić, a za wszelką cenę trzeba go strzec.

Opowiadania o zwycięstwach w prawdziwych wojnach, w których stosunek 
sił, jak pisze M. Pirveli, przemawiał raczej za ich klęską, są również przekazy
wane z pokolenia na pokolenie, kształtując świadomość i tożsamość Gruzinów. 
Dzięki temu teraźniejsza rzeczywistość rozumiana jest jako trudna i groźna co
dzienność, która w razie osłabienia czujności może poskutkować utratą ziemi 
ojczystej. Podczas gdy przeszłość to w świadomości Gruzinów niezliczona ilość 
bohaterskich czynów, które pozwoliły im przetrwać, zachować ziemię i tożsa
mość, a czasami nawet wyniosły ich na piedestał zwycięstwa. Przyszłość zaś to 
nadzieja, że chlubna przeszłość powróci19.

Moim zdaniem pewna tendencja do idealizacji i mityzacji przeszłości, bardzo 
widoczna w wypowiedziach Gruzinów na temat swej przeszłości, nie musi ozna
czać utraty poczucia rzeczywistości. Gruzini dzięki burzliwej przeszłości również 
i dziś zdają sobie sprawę z możliwych zagrożeń. W szczególności spontaniczna, ale 
i skuteczna, „rewolucja róż” dała im nadzieję na udany „powrót do dawnej prze
szłości” i zrealizowanie wielkiego marzenia o Sakartwelo (nazwa własna Gruzji).

Stosunek do Stalina i komunistycznej przeszłości

We współczesnej Gruzji nadal można się spotkać z przejawami kultywowanej 
pamięci o Josifie Dżugaszwilim — Gruzinie szerzej znanym jako Józef Stalin, 
którego imię w pewnym sensie rozsławiło (czy raczej z zniesławiło) Gruzję.

19 M. Pirveli, Potencjalne walory turystyczne Gruzji, „Turyzm”, T. 10, 2000, z. 2, s. 5-30.
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Szczególnie jest to widoczne w jego rodzinnym mieście Gori ze znajdującym się 
w nim pomnikiem i muzeum mu poświęconym. W prywatnych domach można 
spotkać gadżety w postaci gipsowych figurek czy portretów wodza.

Ogólnie jednak stosunek Gruzinów do Stalina można określić jako ambi
walentny. Oceniają jego rolę, jak twierdzą, tylko z perspektywy historii — jako 
wielkiego, choć złego, przywódcy i imperialisty. Kwestia popełnionych zbrodni 
wydaje się w ich świadomości zepchnięta na dalszy plan. Wyraźnie widoczne 
jest w wypowiedziach staranie wyważenia sądów i niewysuwania nazbyt rady
kalnych ocen, chęć pogodzenia argumentów swych dziadków z ideałami demo
kracji. Stalin wydaje się przynależeć do kategorii „reliktu przeszłości”, który 
trzeba uszanować bez względu na budzące moralny sprzeciw konotacje. Jedni 
szanują pamięć o nim bardziej, inni mniej, ale większość do sprawy podchodzi 
bez większych emocji. Uznają za swój obowiązek przyznać Stalinowi wielkość 
umysłu, spryt czy rzekomo mu należny szacunek za stworzenie „tak wielkiego 
imperium”, aby do pewnego chociaż stopnia obronić dobre imię swego narodu 
— z którego historii są przecież bardzo dumni:

Był w ielk im  człow iekiem  —  ale nie d la  G ruzji. Był gen iuszem  polityki, ale d la  
G ruzji nic nie zrob ił [D .Z . 18].

Pomijając niektórych jego najbardziej zagorzałych czcicieli, wielu Gruzinom 
obecnie ciąży jednak zła opinia o Stalinie. Zwłaszcza młodzi ludzie starają się 
być bardziej wobec niego krytyczni i mniej wybiórczo spoglądać na całokształt 
dokonań najsławniejszego w końcu w świecie Gruzina. Zaznaczają często, iż 
sam Stalin nie uważał się za Gruzina, a za członka narodu sowieckiego — któ
rego mit sam stworzył. Wspominają też o represjach i mordach na gruzińskiej 
inteligencji oraz o polityce narodowościowej, która dała początek wielu konflik
tom etnicznym na Kaukazie.

Moi rozmówcy często przyznawali, że okres komunizmu miał negatywny 
wpływ na kulturę gruzińską:

K om un izm  złam ał życie w ielu  ludziom , n a ro d o m , zm ienił m en talność , 70 la t to  
długo, k iedy  ciągle słyszysz, że je s te ś  nikim , indyw idualizm  um iera , a  gdy u m ie ra  
indyw idualizm  —  u m ie ra  n a ró d  [D .Z . 24].

K om un izm  m ia ł n a  nas zły wpływ. T eraz jeszcze je s t to  s ta re  p o k o len ie , k tó re 
m u kom u n izm  siedzi w e krwi. Jeszcze te ra z  są ci, k tó rzy  się  sp rzedali, daj im  
B óg zdrow ie i długie życie, ale o n i n igdy n ie n au czą  się, co to  znaczy życie n a  
w olności. W idać te n  zły wpływ po  różnych  zachow aniach , bo  z n a tu ry  G ru z in i są 
zupe łn ie  innym i ludźm i. D la  R o s jan  kom u n izm  był jak  cy tryna z h e rb a tą , to  była 
sym bioza, a G ru z in i są  inn i, d la  n ich  k o m u n izm  był jak  cy tryna w  w inie, k iśnie... 
[D .Z . 16].

Wspominali też o propagandzie, braku wolności słowa, ateizacji, uczuciu 
podporządkowania, ale według nich władzom nie udało się wykorzenić ich
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charakteru narodowego i stworzyć z Gruzinów homo sovieticus. Na potwier
dzenie tej opinii podają przykład manifestacji przeciwko zrównaniu w pra
wach języka rosyjskiego z gruzińskim w 1978 roku20 oraz fakt, że nigdy nie 
zapomniano o własnych tradycjach, takich jak „gruziński stół”, które najsilniej 
wyrażają narodową kulturę, a w sytuacji zagrożenia tożsamości stają się jej 
ostoją i emanacją.

Wielu Gruzinów, podobnie jak wszystkie społeczności postkomunistyczne 
będące w kryzysie, odwołuje się do tego okresu symbolizującego dla nich szczę
ście i dobrobyt, kiedy to nie było problemów z prądem, wodą, ludzie mieli pracę 
i wiedli spokojne życie. Młode pokolenie Gruzinów coraz częściej zdaje sobie 
jednak sprawę z pozornego charakteru tego dobrobytu, a szczególnie z braku 
możliwości decydowania o sobie i ucisku religii:

To była iluzja dobrego życia. Pokoleniu moich rodziców ciężko było adaptować 
się do nowych warunków. Ci ludzie, którzy mieli dobrze za socjalizmu, a w czasie 
przemian zbiednieli, mogą być niezadowoleni — bo oni wychowali się w socjali
zmie i nie widzieli niczego innego, młodsi ludzie już inaczej podchodzą [D.Z. 17].

Nostalgia za komunizmem nie jest więc „dziedziczna”, tym bardziej że więk
szość młodzieży słabo pamięta tamte czasy, a największy wpływ na kształtowa
nie ich świadomości miał okres niepodległości.

Problem regionalnych różnic kulturowych

Gruzja jest krajem, w którym wewnętrzne różnice regionalne (etnograficz
ne21) są do dziś silnie widoczne. Jej poszczególne części mniej lub bardziej róż
nią się historią, typem gospodarki, dialektem i ludowymi tradycjami. Sprzyja 
temu geografia kraju, w tym wyraźnie urozmaicony klimat i ukształtowanie 
powierzchni. Tak np. w trudno dostępnych dolinach Kaukazu wykształciło się 
szereg wyraźnie odrębnych grup etnograficznych, jak np. Swanowie, Chewsu- 
rzy czy Pszawowie. Większość jednak wspomnianych różnic wynika przeważnie 
z przyczyn historycznych i sięga czasów istnienia plemion gruzińskich (m.in.

20 A. Furier, Droga Gruzji..., s. 141.
21 Grupy etnograficzne wyróżniane są na podstawie odrębnych, obiektywnych cech kulturowych, 
choć nie zawsze świadomości odrębności grupowej. Stanowią zazwyczaj część grup i wspólnot et
nicznych lub występują na ich pograniczu; zob. hasło grupa etniczna, w: Z. Staszczak (red.), Słownik 
etnologiczny, terminy ogólne, Warszawa-Poznań 1987, s. 147-149. W przypadku Gruzji wymie
nia się zazwyczaj 18-19 regionów historyczno-etnograficznych: Megrelię, Swanetię, Leczchumi, 
Raczę, Imeretię, Gurię, Meschetię, Dżawachetię, Kartlię Wewnętrzną i Dolną, Kachetię, Chewi, 
Mtiuletię, Chewsuretię, Pszawetię i Tuszetię, a ponadto Adżarię i Abchazję, które mają status 
republik autonomicznych, oraz obwód autonomiczny Osetii Południowej, która stanowiła część 
historycznej Kartlii Wewnętrznej (przypis red.).
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Kartwelów, Megrelów i Swanów) zjednoczonych jeszcze przed naszą erą. Poza 
tym przez długi okres istniały dwa państwa gruzińskie: na wschodzie — Iberia 
(potem nazywana Kartlią) oraz na zachodzie — Kolchida. Podział na państwo 
zachodnie i wschodnie, który do dziś' obecny jest w s'wiadomos'ci Gruzinów, ma 
również związek z dwoma kierunkami przyjścia chrześcijaństwa (do zachodniej 
Gruzji z Bizancjum, a do wschodniej z Syrii i Palestyny) oraz strefami oddziały
wania potężnych sąsiadów (w zachodniej części większe wpływy miała Grecja, 
Cesarstwo Bizantyjskie, a potem Imperium Osmańskie, we wschodniej zaś Per
sja)22. Do tej pory widoczne są skutki tego sąsiedztwa w postaci orientalnych 
elementów architektury czy obecności gruzińskich muzułmanów. Dodatkowo 
Gruzja w XV-XVIII wieku przeżywała rozbicie dzielnicowe na liczne nieza
leżne księstwa. Na utrwalenie wspomnianego podziału miało również wpływ 
rozbicie jedności Kościoła gruzińskiego w tymże okresie. Podziały te w czasach 
współczesnych widoczne były w okresie wojny domowej między zwolennikami 
prezydenta Gamsachurdii z zachodniej Gruzji a jego przeciwnikami ze wscho
du kraju23.

Gruzini, podkreślając często różnorodność etnograficzną swojego kraju, 
mają na myśli swego rodzaju bogactwo kulturowe, jednocześnie bowiem ak
centują silnie narodową jedność24. Przynależność regionalna, za wyjątkiem, jak 
się okazało, Abchazji i Osetii Południowej, nie ma dziś większego politycznego 
znaczenia. W przypadku Adżarów o ich poczuciu przynależności do wspólno
ty narodowej zdają się świadczyć wybory parlamentarne z czerwca 2004 roku, 
w których udzielili poparcia Saakaszwilemu, oraz poprzedzające je masowe de
monstracje przeciwko Aslanowi Abaszydzemu — dotychczasowemu liderowi 
o dążeniach separatystycznych.

Moi rozmówcy pytani o różnice między Gruzinami z różnych regionów w od
powiedzi najczęściej wskazywali na różnice w obyczajach (np. kuchnia, taniec), 
szczegółach języka, oraz krążących stereotypach o mieszkańcach poszczegól
nych regionów:

— „Tak na poziomie dowcipnym u nas się mówi, że każdy region ma jakąś swoją 
cechę, o Kartlijcach się mówi, że są bardzo skąpi, o Megrelach, że są bardzo cwa
ni, Gurijcy bardzo szybko mówią, i takie szybkie są, biegają, na odwrót — w Ra
czy są bardzo powolni, o Swanach mówią, że są ciężkie do zrozumienia”.

22 J. Kawtaradze, Gruzja w zarysie historycznym, Warszawa 1929, passim.
23 A. Furier, Znaczenie..., op. cit., s. 151.
24 A. Furier wspomina, że gdy trakcie swych badań wśród Gruzinów zamieścił w ankietach pytanie 
o stosunek do narodowości zamieszkujących Gruzję, wśród których podał również — jak to określił: 
„dziewięć gruzińskich narodowości” (zgodnie z oficjalnym podziałem kraju na regiony), wywołało to 
emocjonalne reakcje respondentów. Wyrażały się one w  dopiskach typu: „wszyscy oni są Gruzinami”, 
„pytanie źle sformułowane”. Zdaniem autora dowodzi to dużego uwrażliwienia ankietowanych na pró
bę podzielenia ich narodu; A. Furier, Świadomość narodowo-historyczna..., op. cit., s. 178.
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—„Czy to ma związek z rzeczywistością?”
— „Ma, jak się wydaje, na jakimś poziomie, tak że to przez ludzi zostało zauwa
żone” [D.Z. 8].

Wskazywali także, że niektóre końcówki nazwisk są charakterystyczne tylko 
dla konkretnych regionów, np. końcówki: „-ia”, „-wa” są typowe są dla Me- 
grelii i wskazują na pochodzenie lub przynajmniej dawne miejsce zamieszkania 
przodków danej osoby.

PodkreSlali jednak, że wymieniane różnice nie przybierają kształtu cech dzie
lących naród, ale są traktowane jako elementy większej całości, które stanowią 
o kulturowym bogactwie Gruzji. Zapytanie rodaka o region pochodzenia we
dług moich rozmówców ma charakter czysto porządkujący:

To jest wewnętrzna sprawa, to jest bogactwo, różnica regionalna. To jest najpięk
niejsza rzecz. Wszystkie te malutkie regiony tworzą razem całą Gruzję. To jest 
zbiór kolorów takich, że jeżeli jeden odejmiesz, nie będzie Gruzji takiej bogatej, 
jaką teraz jest. [D.Z.15].

Muszę jednak wziąć pod uwagę, że rozmawiałam głównie z mieszkańcami 
centralnych obszarów Gruzji, gdzie ludność jest znacznie przemieszana (rodzice 
moich rozmówców wywodzili się z różnych regionów). Wydaje się, że przemie
szanie ludności związane z migracjami, jakie na większą skalę było wynikiem
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industrializacji w okresie ZSRR, miało wpływ na wewnętrzną integrację Gruzi
nów ponad regionalnymi podziałami, która zresztą postępowała od czasu włą
czenia całości ziem gruzińskich do carskiej Rosji25. Działo się to poniekąd wbrew 
oficjalnym zamiarom władz, które usiłowały rozbić poczucie jedności poprzez 
pogłębienie różnic regionalnych26. Pamięć tych wydarzeń, która przetrwała do 
dzisiaj, jest traktowana jako przestroga i umacnia wśród Gruzinów poczucie hi
storycznej wspólnoty. Jednocześnie, jak wskazuje Furier, Gruzini wykazują duże 
przywiązanie do „ojczyzny prywatnej”, kojarzonej ze stronami rodzinnymi.

Postawy wobec Rosji i separatystów

Gruzini zwykle postrzegają Rosję przez pryzmat historii i jej aktualnej polityki 
wobec ich kraju wyrażającej się w popieraniu lokalnych separatystów i obecności 
jej wojsk na gruzińskim terytorium. W przypadku separatystów w zasadzie każdy 
z moich gruzińskich rozmówców dowodził, że problem Abchazji i Osetii Południo
wej został sztucznie wywołany przez Rosję i ma polityczne, a nie kulturowe pod
łoże. Wskazywali oni, że przed wojną z lat 1992-93 Gruzini w Abchazji domino
wali liczebnie nad Abchazami i nie było między nimi niesnasek i antagonizmów27. 
Dopiero wojna miała wywołać konflikt między nimi, a wątek etniczny i religijny 
(część Abchazów wyznaje islam) zaczął stanowić wygodny dla niej pretekst28. Mó
wili też o instytucjach, które jeszcze przed rozpadem ZSRR miały pracować nad 
wywołaniem konfliktu w regionie, szukając punktów zapalnych, które uruchomio
no w momencie, kiedy pozycja imperium została zagrożona. W ich wypowiedziach 
przewijało się przekonanie, że Abchazja i Osetia Południowa traktowane są przez 
Rosję jako „karty przetargowe”, a kwestia ich separatystycznych dążeń ma dostar
czać światowej opinii dowodu na utopijność niezależnego bytu Gruzji i nieodzow- 
ność rosyjskiego protektoratu. Rosji ma, według ich opinii, zależeć na kreowaniu 
wrażenia, że „jej obecność jest niezbędna dla utrzymania pokoju”. W tej sytuacji 
kwestia utrzymania jedności państwa stała się kluczowa dla polityki nowych władz 
po „rewolucji róż”, jako jeden z głównych czynników utrzymujących gruzińską 
tożsamość w stanie mobilizacji. A, jak stwierdził jeden uświadomiony Gruzin:

25 A. Woźniak, Struktura etniczna współczesnej Gruzji i jej historyczne uwarunkowania, „Etnografia 
Polska”, T. 15, 1971, z. 1, s. 285-303.
26 B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Gruzji, op. cit., s. 166; A. Furier, Znaczenie relacji...,
op. cit., s. 188.
27 Zdaniem Abchazów obecność Gruzinów w Abchazji zaczęła się dopiero po jej zajęciu przez 
bolszewików i rozpoczęcia planowej kolonizacji; zob. W. Górecki, Abchaskie elity wobec niepodle
głości, Warszawa 1996, s. 10; S. Szynkiewicz, Suwerenność dla Kolchidy, „Sprawy Narodowościowe 
(Seria nowa)”, T. 2, 1993, z. 2 (3) s. 152.
28 S. Szynkiewicz, Konflikt tożsamości, tożsamość w konflikcie, w: I. Kabzińska-Stawarz, S. Szynkie
wicz (red.), Konflikty etniczne. Źródła — typy — sposoby rozstrzygania, Warszawa 1996, s. 16.
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Teraz, aby stawić czoło wewnętrznym problemom i budować silne państwo naj
bardziej potrzebna jest konsolidacja narodu.
Rozmówcy przyznawali, że Abchazowie i Osetyjczycy posiadają odrębny ję

zyk, kulturę oraz niekartwelskie pochodzenie, ale różnice kulturowe nie sta
nowią legitymizacji dla ruchów separatystycznych, gdyż na tej podstawie każdy 
region etnograficzny Gruzji mógłby dążyć do secesji:

Nie można pozwolić na odcięcie się republik autonomicznych, to są historyczne 
gruzińskie ziemie, tam są Gruzini, jesteśmy jednym narodem! [D.Z. 6].

Swoje prawo do tych regionów Gruzini opierają na historycznej przynależności 
tych ziem do Gruzji29. Przy czym Abchazja jest nazwą historyczną dawnego księ
stwa gruzińskiego i nie pochodzi od zamieszkującego je ludu, a Osetia Południowa 
jest historyczną częścią regionu Szida Kartlii, obecną nazwę zaś uzyskała dopiero 
w początkach rządów bolszewickich. Ta sztucznie nadana polityczna nazwa, jak 
wskazują rozmówcy, sugeruje dziś opinii publicznej naturalność zjednoczenia tego, 
co podzielone. Dla Gruzinów jest to jeszcze jeden przykład planowej polityki Rosji, 
dążącej do zdezintegrowania (i osłabienia) Gruzji w celu odzyskania swej dawnej 
strefy wpływów, co zdają się potwierdzać powiązania separatystów z Rosją30.

Ponadto, biorąc pod uwagę 200 lat panowania carskiej Rosji, a potem ZSRR, 
naturalne jest, że hasła niepodległościowe łączą się dla Gruzinów z antyrosyj- 
skimi31. Tym bardziej, biorąc pod uwagę kontynuację imperialnej polityki przez 
Federację Rosyjską, oczywisty staje się fakt, że Gruzini sprawę niepodległości 
uznają za wciąż aktualną, rozstrzygającą się stale wobec ciągłych przetasowań 
geopolitycznych. Wydaje się wręcz, że o ile tożsamość „my” jest w dużej mierze 
budowana przez odniesienie do „innych”, to tym „innym” dla Gruzinów jest 
przede wszystkim Rosja. Niepodległość Gruzji jest niezależnością od Rosji, co 
widoczne było zwłaszcza zarówno w nieustępliwości władz gruzińskich co do 
daty wycofania wojsk rosyjskich32, jak i w zintensyfikowaniu stosunków ze Stana
mi Zjednoczonymi. Szczególnym wyrazem tej ostatniej była pierwsza w historii 
Gruzji — wręcz manifestacyjna — wizyta w Tbilisi w maju 2005 amerykańskiego 
prezydenta Georga Busha.

29 Na marginesie można jednak dodać, że w przypadku innych utraconych historycznych teryto
riów gruzińskich należących obecnie do Turcji, Azerbejdżanu i Armenii nie spotkałam się z takimi 
oznakami pretensji i chęci odzyskania tych ziem.
30 W. Górecki, Abchazja, Osetia Południowa, „Prace OSW”, 2003, nr 9, Konflikty Zbrojne na ob
szarze postradzieckim, s. 20-26.
31 G. Nodia, Nationalism and Subnationalism in Georgia, < www.socrates.berkley.com> (8.11.2004).
32 W trakcie prowadzenia przeze mnie badań na terenie Gruzji ciągle jeszcze stacjonowały wojska 
Federacji Rosyjskiej, które miały jej ułatwiać wywieranie na nią wpływu. Eva Thompson określiła 
wojskową obecność Rosji na terenie podbitym jako formę samopotwierdzenia swej imperialnej 
tożsamości; E. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, Kraków 2000.
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Antyrosyjskość Gruzinów jest również w pewnym stopniu odpowiedzią na 
utrwalony w rosyjskiej literaturze obraz podboju Kaukazu i jego stereotyp jako 
prymitywnej krainy ludów dzikich i niezdolnych do decydowania o sobie. Takie 
wyrażające ignorancję i poczucie wyższości podejście było typowe dla kolonialnej 
retoryki w Rosji zarówno w okresie carskim, jak i sowieckim. Ludy kaukaskie, 
najbardziej niepokorne i dumne, stworzyły w oczach Rosjan odrębną kategorię 
„podbitych”, o których pogardliwie mówili: „lico kawkaskoj nacjonalnosti”. Tym 
bardziej że Gruzini, zachowując w społecznej pamięci starożytność swojej kultu
ry i historii, bynajmniej nie wykazywali wobec kolonizatorów poczucia niższości, 
a wręcz przeciwnie, manifestowali swój nacjonalizm, który — jak pisze Furier 
— miał charakter obronny, jako odpowiedź na agresywną polityką Rosji33:

Rosyjski nac jonalizm  w iąże się m ocno  z im perializm em . O n i n ie  p o tra fią  uznać 
G ruzji jak o  n iepod leg łego  państw a. M ów ią: „O so b a  narodow ości kau k ask ie j” . 
M ów ią: „Jeszcze poprosicie , żeby R o sja  w as przy ję ła z pow ro tem , jeśli chcecie 
m ieć p okój w  k raju , chodźcie, inaczej będziecie m ieć P alestynę/ Iz ra e l”—  tak  m ó 
w ią otw arcie. C o do  w ydarzeń  w  B iesłanie, to  ta m  chcieli doszukać się G ruzinów  
w śród te rro rystów , do  tego  stopnia... [D .Z . 19].

R osja ciągle trak tu je  k raje  byłego Z S R R  jako  swoje ziem ie, k tó re  należałoby w cześ
niej czy później odzyskać. Zaw sze tak  było, że ile razy G ruzja  m iała szansę wycią
gnąć się spod wpływów rosyjskich, jakiś k raj m usiał naw alić (Francja, A nglia). N a  
razie S tany nie zawalają. A  sam a G ruzja  nie będzie m ogła się przeciw staw ić Rosji. 
Jeśli inne k raje  zam kną oczy, to  z G ruzją  zrob ią  to  sam o co z C zeczenią [D .Z. 13].

Należy jednak przy tym podkreślić, na co zwracali uwagę sami Gruzini, że 
ich antyrosyjskość nie oznacza nienawiści do zwykłych ludzi (Rosjan), tylko do 
ich państwa i władz. Wykazują jednak potrzebę potwierdzenia swej tożsamości 
poprzez odcięcie się od Rosji. Zerwanie kolonialnych z nią zależności. Mając 
do wyboru tylko dwie orientacje polityczno-kulturowe: Rosja albo Zachód, tym 
razem większość Gruzinów — popierając „rewolucję róż” — postawiła na Za
chód, mimo że geografia polityczna skazuje ją raczej na Rosję albo, co najwyżej, 
na balansowanie „pomiędzy wpływami”.

Tradycje kulturowe i wartości

Szacunek dla starszych i rodziny, wzory gościnności, przywiązanie do własnego 
języka czy kult wykształcenia to jedne z podstawowych wartości podzielanych 
przez wszystkich Gruzinów, stanowiących element dziedzictwa narodowego, 
z których są szczególnie dumni.

33 A. Furier , Droga Gruzji..., op. cit., s. 176-177.
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Szczególny szacunek do starszych (rodziców, dziadków zarówno swoich, jak 
obcych), to jeden z podstawowych rysów gruzińskiej i kaukaskiej obyczajowo
ści, często obserwowany przez cudzoziemców. Starsi ludzie są obecni w życiu 
rodziny, nie spycha się ich na drugi plan, rodzina liczy się z ich zdaniem, czują 
się kochani i potrzebni, odgrywają ważną rolę w wychowaniu swych wnuków. 
Szacunek ten symbolicznie wyraża tradycja wznoszenia toastów, wśród których 
obowiązkowym jest toast za rodziców:

Wypijmy za rodziców, aby Bóg dał im zdrowie i długie życie, i aby mieli z was 
radość, żeby byli z was dumni, żebyście ich nie zawiedli i okazywali im należny 
szacunek. Swoim rodzicom zawdzięczacie życie i wszystko, co posiadacie.

Do obowiązków należy też pamięć o tych, którzy już odeszli, o przodkach:
Wypijmy za tych, których już nie ma między nami, którzy odeszli, za nasze korze
nie, za tych, którzy sprawili, że jesteśmy tym, kim jesteśmy34.

Innym sposobem wyrażenia tegoż szacunku i poczucia jedności z przodkami 
jest zwyczaj nadawania imienia dziadka pierworodnemu synowi, a imienia wuj
ka, czyli brata matki, jednemu z młodszych dzieci35.

W relacjach wszystkich podróżników, zarówno tych XIX-wiecznych, jak 
i współczesnych znajdujemy też uznanie i zachwyt dla kaukaskich tradycji go
ścinności. Zwyczaj przyjmowania obcego przybysza z wielką gościnnością, a nie
rzadko z przepychem, jest tu rodzajem działania magicznego, zgodnie z którym 
ktoś, kto został wspaniale ugoszczony, z potencjalnego wroga przeobraża się 
w przyjaciela. Nieustanne zaś wojny, najazdy, napady, jakie zdarzały się w ciągu 
całej historii Gruzji, powodowały, że życie w tym kraju nie należało do najbez
pieczniejszych. Wspominają o tym sami Gruzini36. Zapytywani o tradycję gościn
ności, przywołują często jej symbol, którym jest znajdujący się w Tbilisi pomnik 
matki Gruzji (Kartlis Deda), trzymającej w prawej dłoni miecz przeznaczony dla 
wroga, a w lewej czarę wina, którą wita przyjaciół.

Gość według mitów jest wysłańcem Boga, dla gościa można zrobić bardzo 
dużo. W każdym razie trzeba zadbać, aby przyjemnie spędził czas, a przede 
wszystkim uraczyć go tradycyjną biesiadą z narodowymi potrawami, winem 
i toastami. Stare gruzińskie powiedzenie mówi, że „stół jest akademią życia”. 
Podczas tradycyjnej biesiady gruzińskiej przy stole za sprawą szczególnego ro
dzaju toastów jesteśmy świadkami przekazu zarówno tradycji i historii, jak i wy
miany poglądów na temat współczesnych zdarzeń i świata. Toast niesie ze sobą 
ładunek emocjonalny, odnosi się do tego, co stanowi esencję życia, ma służyć

34 M. Prosińska, Gruzińska biesiada A.D. 1997, „Pro Georgia”, 1999, nr 8, s. 14-21.
35 P. Prześlakiewicz, Wpływ kultury gruzińskiej na potomków Polaków w Gruzji południowej, „Pro 
Georgia”, 1999, nr 8, s. 57.
36 Tejmuraz Czikowani (za P. Prześlakiewicz, ibidem, s. 54).
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umocnieniu relacji międzyludzkich, ale też społecznemu osądowi37. Biesiadnym 
ceremoniałem rządzą prawa tradycji i głowa uczty — tamada38. To on czuwa nad 
przebiegiem biesiady, wygłasza toasty mające określ oną tematykę i kolejność 
oraz wyznacza innych mówców. Treść toastów oddaje wprost najważniejsze dla 
Gruzinów wartości: szacunek dla przodków, rodziców i rodziny (toast za kobiety 
i za dzieci), umiłowanie ojczyzny, życia, przyjaźń, miłość, szacunek dla gościa. 
Każdy chłopiec uczy się dopełniania rytuału, umiejętności wygłaszania toastów, 
które są sprawą honoru każdego Gruzina. Wygłaszanie toastów wymaga swego 
rodzaju artyzmu zwłaszcza od tamady i nie każdy może poszczycić się w tej dzie
dzinie tym samym talentem. Tradycja ta pośrednio unaocznia rolę, jaką w życiu 
Gruzina pełni sztuka oratorska, ale też wiernie odzwierciedla „gruzińską men
talność” i podejście do życia. Jest jedną z tych tradycji, które sami Gruzini cenią 
i których wiernie przestrzegają:

Gruzini wypowiadają w toastach swoje marzenia o Gruzji, bo wiedzą, że te marze
nia są dalekie od realnej sytuacji. W toastach mówią życzenia.... Jest dużo różnych 
toastów, również osobiste skierowane do kogoś, kto siedzi przy stole, i wtedy mówi 
się o nim fantastyczne rzeczy..., ale zrozumiałem, co to znaczy: oni mówią nie o tej 
osobie, ale o tym, jaki on sam chciałby być, jego marzenie o sobie, to bardzo piękne 
i mądre... I wszystkie inne toasty o wspaniałej Gruzji — to wypowiadanie marzeń, 
których nie można zrealizować, bo gruziński stół jest jedynym miejscem, gdzie mo
żesz zobaczyć kraj takim, jakbyś chciał. Myślę, że to jest fenomen gruzińskiego sto
łu. Myślę, że to wynika z naszej trudnej historii, z przeszłości. [D.Z. 25].

Wspomniana wyżej „gruzińska mentalność” jest określeniem bardzo często 
przywoływanym przez Gruzinów na opisanie przez nich samych swego „charak
teru narodowego”, w skład którego wchodzą takie cechy, jak: duma, patriotyzm, 
waleczność, poszanowanie dla tradycji, gościnność, impulsywność, spontanicz
ność, przyjacielskość i zamiłowanie do zabawy. Nawet jeśli niekiedy dystansują 
się od tego typu uogólnień, mówiąc, że „wszystko zależy od człowieka”, to jednak 
wymienione tu cechy składają się na ich autostereotyp, świadczący o generalnie 
pozytywnym wizerunku własnego narodu, samoakceptacji i rozbudowanej toż
samości etnicznej. Nie spotkałam się jednak wśród moich rozmówców, mimo 
wspomnianej wyżej pewnej antyrosyjskości i odwiecznej rywalizacji z Ormiana
mi, z negatywnym stereotypem „zdemonizowanego obcego” opisanym przez By- 
stronia39. Pytani o swój stosunek do cudzoziemców, powoływali się na gruzińską 
tradycję tolerancji (mającą związek z gościnnością), która stanowi ważny element

37 H. Kotthoff, The Social semiotics o f georgian toast performances: Oral genre as a cultural activity, 
1995, „Journal of Pragmatics”, 24, s. 353-380.
38 Tamadą jest zwykle mężczyzna (kobiety mogą pełnić funkcję tamady w obecności mężczyzn 
jedynie w nieformalnych sytuacjach), co podkreśla patriarchalną hierarchię płci, a jego kraso
mówcza kompetencja jest miarą męskości; ibidem.
39 J. S. Bystroń, Megalomania narodowa, Warszawa 1995.
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ich autostereotypu. Potrafią też wskazać na swe „narodowe wady”, co powinno 
— jak sądzę — skutecznie odeprzeć zarzuty megalomanii, choć niektórzy być 
może sami by się do niej przyznali. Niekiedy bowiem moi rozmówcy mówili o le
nistwie Gruzinów, o ich skłóceniu, o skłonności do nieumiarkowanych zachowań 
i postaw, do przeceniania swej kulturowej wyjątkowości, gloryfikowania sławnej 
przeszłości bez wykazania potrzebnej obecnie aktywności lub nieumiejętności 
wykorzystania współczesnego potencjału kraju.

Dominuje jednak pozytywny autowizerunek, któremu towarzyszy promocja 
sukcesów, zarówno tych historycznych, jak i współczesnych. Przejawem tych 
ostatnich są chociażby tbiliskie billboardy sławiące wyniki gruzińskich sportow
ców na ostatnich igrzyskach olimpijskich (2004 rok) czy pomniki najsławniejszych 
historycznych władców wzniesione jeszcze w okresie istnienia ZSRR. Ogólnie 
rzecz biorąc, w Gruzji, inaczej niż w Polsce, świadomość narodową buduje się na 
pozytywnych symbolach, na odwołaniu do zwycięstw, waloryzacji kultury i po
zytywnych aspektach historii, choć sprowadzała się ona do nieustannej walki
0 niepodległość.

Pamięć o tym co pozytywne daje siłę i podstawę do potwierdzenia swej wojow
niczej natury i słuszności walki o własną narodową tożsamość. W tym kontekście 
przywołać tu można jeszcze znaczenie, jakie Gruzini przywiązują do swego języka
1 alfabetu. W tym miejscu podkreślają oni rolę Kościoła i gruzińskich klasztorów 
w rozwoju i upowszechnieniu języka literackiego, często przywołują historyczne 
przykłady walki o język (takie jak protest z 1978 roku przeciwko konstytucji zrów
nującej język gruziński z rosyjskim oraz brutalnie stłumiona manifestacja z 9 kwiet
nia 1989 odbywająca się pod hasłem: „Język, ojczyzna, wiara”)40. Faktem wręcz 
symbolicznym jest, że w czasach ZSRR tylko Gruzinom udało się zachować status 
swojego języka jako państwowego oraz utrzymać oryginalny gruziński alfabet41.

Do pozytywnych wartości, którym Gruzini nadają szczególne znaczenie, na
leży również wiedza i wykształcenie. Tradycyjnym elementem posagu, wnoszo
nym dawniej przez pannę młodą, nie tylko wśród arystokracji, ale także wśród 
chłopstwa, był epos narodowy Rycerz w tygrysiej skórze. Edukacja jest sprawą 
prestiżu całej rodziny. Na zdobycie wykształcenia przez młodych nacisk kładą 
rodzice, a szacunek do nich nie pozwala na sprzeciwienie się ich woli:

Taki bzik, że wyższe w ykształcenie m usi być. U  nas jak  nie m asz tego, to  już je ste ś
chłop, najniższy, ale z d rug iej strony  w iadom o, że m usisz m ieć, bo  to  je s t n o rm a
[D .Z . 8].

Ź le  są postrzegan i ludzie bez wyższego w ykształcenia, bo  co o n i b ę d ą  robić?
O  czym rozm aw iać..? [D .Z . 11].

40 A. Furier, Droga Gruzji.., op. cit.
41 Ibidem, s. 141.
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Wszyscy studiują... dyplom za wszelką cenę zdobywają. Jeżeli nie masz wyższego
wykształcenia — wstyd mówić. Co by pomyślał kto inny [D.Z. 12].

Źródeł tych ambicji edukacyjnych Gruzinów można doszukiwać się w liczeb
ności gruzińskiej szlachty i wywodzącej się z niej inteligencji, zajmującej propor
cjonalnie czołowe miejsce wśród narodowości podbitych przez Rosję. W XIX 
wieku to właśnie Tbilisi odgrywało rolę centrum kulturalnego Kaukazu, a inteli
gencja prowadziła akcję edukacyjną wśród ludu. Potem, w okresie komunistycz
nym, propaganda mówiła o Gruzji jako kraju z najwyższym w ZSRR procentem 
ludzi wykształconych42.

Według moich rozmówców, odsetek Gruzinów z wyższym wykształceniem 
ma przewyższać 70, a nawet 90%! Według danych oficjalnych, do jakich udało 
mi się dotrzeć w 2002 roku, osoby z pełnym wykształceniem wyższym stanowiły 
ok. 25% społeczeństwa43. Wobec powyższego można by spekulować, skąd bierze 
się u rozmówców tendencja do aż takiego zawyżania tych liczb. Czy z niewie
dzy, komunistycznej propagandy czy charakterystycznej dla gruzińskiej kultury 
skłonności do przesady w sprawach, którym chcą nadać wyjątkowe znaczenie? 
Charakterystyczne jest także, że rozmówcy nie poruszają problemu jakości tej 
edukacji, co jest osobnym w Gruzji problemem.

Charakterystyczna w kontekście gruzińskiego „kultu wykształcenia” była ostra 
reakcja społeczna na projekt reformy edukacyjnej zakładającej zmniejszenie wy
miaru zajęć z historii i religii, ale także znamienny protest studentów przeciwko 
reformie, mającej ukrócić szerzącą się na wyższych uczelniach od wielu lat korup
cję (według prasy gruzińskiej w 2004 roku na Uniwersytet Państwowy w Tbilisi 
im. Iwane Dżawachiszwilego bez łapówki dostało się nie więcej niż 20% studen
tów). Okazuje się, że mimo ogromnego poparcia społecznego dla „rewolucji róż”, 
znacznie gorzej udaje się wprowadzanie w życie tzw. standardów europejskich.

Sytuacja zmienia się, ale powoli. Obecnie powstają w Gruzji wyższe szkoły 
prywatne działające według nowych zasad. Wielu młodych Gruzinów wyjeżdża 
na stypendia na Zachód lub chociażby do Rosji czy Polski. Obecna ekipa rządzą
ca opiera się w dużej mierze na ludziach młodych, wykształconych przeważnie 
na Zachodzie, nieskażonych starym systemem, ale większość społeczeństwa na
dal wyedukowana i wychowana jest według starych wzorów sowieckich i z trud
nością przystosowuje się do nowego systemu.

Elementem starego systemu edukacji jest także rozwinięte w Gruzji w czasach 
ZSRR szkolnictwo artystyczne, popularne posyłanie dzieci na prywatne lekcje tań
ca, muzyki, śpiewu i gry na instrumentach. Charakterystyczne są pianina stojące 
do dziś w wielu gruzińskich domach. Popularnością cieszy się muzyka tradycyjna 
i narodowe tańce, niemające nic w sobie z obrzydzonej Polakom folklorystycznej

42 B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Gruzji, op. cit., s. 195-196.
43 Dane za: < www.statistics.ge>.
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Cepelii. Niewątpliwie swój udział w kształtowaniu się gruzińskiej wrażliwości na 
sztukę mają polifoniczne pieśni cerkiewne, towarzyszące każdemu nabożeństwu. 
Duże znaczenie ma również zamiłowanie Gruzinów do sztuk plastycznych. Wystrój 
(freski, ikony) i architektura gruzińskiej cerkwi są kolejnymi elementami narodowe
go dziedzictwa kulturowego, którymi Gruzini się szczycą, powołując się na ich uni- 
katowość w skali światowej. Można, jak sadzę, uznać je za przykład tych artefaktów 
kultury, które niosąc ze sobą symbolikę etniczną, służą trwaniu tożsamości.

Patriotyzm

Gruzini mówią o swych uczuciach narodowych otwarcie, patriotyzm uznają za 
coś naturalnego i oczywistego, i w moim odczuciu nie ma w tym nic z bogooj- 
czyźnianego patetyzmu irytującego obecnie tak wielu Polaków. Na każdym kro
ku potwierdza się ich świadomość wartości własnej kultury i jej poszanowanie 
widoczne choćby w tradycji toastów, w preferowaniu kuchni narodowej, muzyki, 
tańca i w stosunku do historii. Doceniają piękno swojego kraju, jego naturalne 
bogactwa i całą jego specyfikę kulturową. Podkreślają zalety swych głównych 
produktów eksportowych: wina, cytrusów, wód mineralnych, a przede wszyst
kim nieograniczoną możliwość rozwoju turystyki, słusznie zauważając tkwiący 
w niej potencjał rozwojowy. Główne wartości wytyczające postawy patriotyczne: 
„język, ojczyzna i wiara” nie są traktowane jak tabu, ale mogą być przedmiotem 
codziennych rozmów:

Uważam, że to jest zupełnie normalne być patriotą. Nie jest konieczne, aby o tym 
mówić, że kochasz swój kraj, nie rozmawiamy przecież o tym, jak kochamy swoje 
matki, bo to przecież nic niezwykłego, to normalne. To zdarza się wszędzie na 
świecie, gdzie naród i kraj jest mały. W takich małych krajach jak Gruzja, która 
ma problemy z niepodległością i wolnością — patriotyzm jest bardzo żywy..., bo 
ta sprawa jest bardzo aktualna, nawet teraz niepodległość jest dla nas sprawą 
numer jeden, bo Rosja nie chce stracić Gruzji, kraju którym rządziła przez sto 
lat. Kiedy nie masz niepodległości, starasz się utrzymać swoją muzykę folkową, 
tradycję, wszystko z czym wiąże się twoja identyfikacja z krajem [D.Z. 25].

Gruzini wykazują dużą refleksyjność wobec wciąż zmieniających się zagro
żeń dla kultury i tożsamości, starają się je chronić, co ułatwia im przywiązanie 
do tradycji, oraz poczucie wartości własnej kultury. Niekiedy za swój wzór poda
wano mi Japonię, jako kraj, któremu, ich zdaniem, udało się połączyć tradycję 
z nowoczesnością, „zmodernizować się bez westernizacji”. Rozumieją więc ko
nieczność kompromisu między tym, co stare i własne, a tym, co nowe i obce, ale 
kompromisu, który ma służyć gruzińskiej tożsamości. Ten priorytet uznawany 
jest za naturalną, dziejową konieczność, którą potwierdzają losy Gruzji. Posta
wy tego typu tym bardziej zwracają uwagę, że są właściwe również dla młodego 
pokolenia.
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Wydają się one dość szczere i na miejscu, zważywszy zwłaszcza na fakt, że 
rozmawiałam z Gruzinami w okresie ich narodowej mobilizacji tożsamości, tuż 
po „rewolucji róż”. Biorąc zaś pod uwagę, jak często w historii Gruzji sytuacja 
wymagała mobilizacji, nie można się dziwie, że retoryka patriotyzmu jest dla 
nich tak oczywista i naturalna:

G dyby tego  n ie m ieli, n ie p rzetrw aliby  do  dziś dn ia , m oglibyśm y nie istnieć, jak  
nie istn ie ją  inne s ta re  cywilizacje, ale istniejem y... Je d y n a  d ro g a  to  jest: żeby być, 
k im  jesteś, i rozw ijać się, nie zam ykać, a  rozw ijać, ale o strożn ie , bo  straszn ie duża 
ta  fa la  idzie te raz  ze S tanów  czy E uropy , to  je s t niezorganizow any, do  k o ń ca  n ie 
znany  k ie ru n ek , i grozi jak o  jeszcze je d e n  im peria lizm  [D .Z . 15.].

Widoczna jest też świadomość — niewątpliwie pobudzona „rewolucją róż” 
— konieczności aktywnego udziału w budowaniu własnej rzeczywistości spo
łecznej, wzięcia na siebie tego obowiązku i odpowiedzialności:

Saakaszw ili sam  nie będzie m iał siły, jeże li G ruz in i te ra z  nie b ę d ą  m ądrym i, m u 
sim y być te ra z  skonso lidow ani i rob ić  dobrze , co m ożem y. J a  m uszę m uzykować, 
wszystko d la  m ojej ku ltu ry , całego siebie chcę trac ić  n a  to , w ydaw ać tę energ ię , 
żeby coś sta ło  n a  nogach  [D .Z . 15].

Z otwarcia się na Zachód wynikają też pewne zagrożenia i rozmówcy dzielili 
się ze mną swymi obawami:

O baw iam  się... żeby to  wszystko nie do tknęło  wartości. L ubię wszystkich... ale ta  glo
balizacja to  wszystko zjada. M ożna wykorzystać to... A le kultury  to  nie m usi dotykać. 
K u ltu ra  Z achodu  dla m nie nie istnieje. N ie rozum iem , nie znam  czegoś takiego, 
istnieją tylko kultury  narodów . N ie je stem  rogatym  tradycjonalistą, szanuję ku ltu 
ry, chcę, żeby ludzie zawsze pam iętali, skąd pochodzą, jakie bogactw o m ają, kim  
są... N ie m ożna o tym  wszystkim zapom nieć i budow ać ku ltu rę europejską. K ultura 
europejska nie istnieje. M oja k u ltu ra  to  twoje bogactwo, tw oja to  moje... M usim y 
dzielić się tym, a nie globalizować. J a  m ogę nauczyć się od was, wy ode m nie, to  jest 
bardzo zdrow y i p iękny sposób relacji, a  nie wszystko m ieszać [D .Z. 15.].

Gruzini pytani o wpływ globalizacji odpowiadali jednak przeważnie z dużą 
pewnością, że nie boją się tego zagrożenia. Wierzą, że są historycznie uodpor
nieni na wynarodowienie i pewni wartości własnej kultury:

M yślę, że nie zapom nim y o naszych tradycjach. Je s te m  tego  pewny. D o b re  t r a 
dycje się zachow uje, a to , co nie je s t d o b re  d la  nas —  tego  nie w eźm iem y. Tak 
pow inno  być [D .Z . 26].

Cieszę się, że G ruzja  w ybrała k ie runek  europejski, bo  m usim y w ybrać m iędzy R osją 
a E u ropą . A m eryka m oże zm ienić naszą m entalność, ale nie zniew olić nas. Je stem  
tego abso lu tn ie pewna! Bo przetrw aliśm y przez te  wszystkie w ieki [D .Z. 24].

W powyższym kontekście charakterystyczny jest również stosunek Gruzinów 
do emigracji, którzy, w przeciwieństwie do Ormian, raczej niechętnie opuszczają
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swą ojczyznę. Ten brak mobilności zarówno w odległej przeszłości, jak i do pew
nego stopnia obecnie uwarunkowany jest tym, że Gruzini, w przeciwieństwie 
do trudniących się handlem Ormian, byli w większości narodem rolników44. 
Sami zaś Gruzini swoje zakorzenienie uzasadniają silnymi więziami łączącymi 
ich z rodziną i przyjaciółmi. Więzi te poza tym stanowią często podstawę prze
trwania w kraju pogrążonym w kryzysie. Sytuacją powszechną jest wspieranie 
w biedzie nawet dalszej rodziny. Podobna zażyłość cechuje nierzadko nawet sto
sunki sąsiedzkie. Innym powodem jest też przywiązanie do kraju pochodzenia, 
patriotyzm, wiążący się, jak sądzę, z silną tożsamością narodową:

„Lepiej tu umrzeć niż tam żyć” — tak się u nas mówi. Mogę wyjechać, jeśli to 
będzie związane z pracą, ale żeby żyć, to nie [D.Z. 21].

Gruzini, tak mówiąc szczerze, nie mogą bardzo dobrze się czuć w obcym kra
ju, otoczeniu. Mieliśmy bardzo małą emigrację przez całą historię... — „Z czego 
to wynika?” — Chyba z ambicji. Bo Gruzin tylko w Gruzji jest kimś, w obcym 
kraju jest już przeciętny, a my jesteśmy ambitnymi ludźmi — to jest wiadomo 
powszechnie [D.Z. 9].

Oczywiście w czasach istnienia ZSRR nie istniała możliwość migracji zagra
nicznych, a wewnętrzne w ramach imperium nie były atrakcyjne, gdyż Gruzja 
funkcjonowała w nim na stosunkowo przyzwoitym poziomie nadmorskiej riwie
ry. Dziś wielu Gruzinów, mimo przywiązania do ojczyzny, podejmuje decyzje 
migracyjne. Przeważnie jednak do Rosji, głównie Moskwy, zapewne ze względu 
na bliskość geograficzną, znajomość kultury i języka rosyjskiego oraz podobień
stwo religijne.

Patriotyzm Gruzinów jest jednak wyraźny nawet na emigracji. Ukształtowa
ny pod wpływem historycznych zawirowań, jest nieodłącznym elementem kau
kaskiej, wojowniczej „mentalności”.

Przynależność cywilizacyjna

Gruzja z racji położenia na pograniczu dwóch kontynentów: Europy i Azji, przez 
wieki była miejscem spotkania Wschodu i Zachodu, w wyniku czego jej kultura 
do dziś stanowi mieszankę wpływów. Gruzini identyfikują się przeważnie z eu
ropejskim kręgiem kulturowym, jednak świadomi są swej „pogranicznej” specy
fiki, która współkreuje ich poczucie odrębności. Pytani o przynależność cywili
zacyjną moi rozmówcy dawali w odpowiedzi cały możliwy zbiór kombinacji.

Część przekonująco dowodziła swej europejskiej przynależności, potwier
dzonej historycznie i kulturowo przez związki z Grecją, Bizancjum i chrześci

44 K. Maciejewska, Wino w obrzędowości i sztuce Gruzinów, „Pro Georgia”, 1998, nr 7.
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jaństwem. Niektórzy powoływali się przy tym na hipotezę językowego pokre
wieństwa z Baskami, która ma dowodzie dodatkowo ich związku z Europą, 
a może być też próbą poszukiwania narodów pokrewnych45. Powoływano się też 
na kulturowe podobieństwo z narodami basenu Morza Śródziemnego, takimi 
jak: Grecy, Włosi, Hiszpanie, z którymi — jak twierdzili Gruzini — łączy ich typ 
urody, temperament (ciepło w stosunkach międzyludzkich) i kultura wina. Po
równanie z powyższymi narodami niesie — jak sądzę — nie tylko powierzchow
ne kulturowe konotacje, ale odwołuje się do łączących je starożytnych tradycji, 
„długiego trwania”, co może wskazywać na znaczenie tego wątku w gruzińskiej 
tożsamos'ci.

Rzadziej w odpowiedziach wskazywano na Azję jako bliższą kulturowo Gru
zji, być może za sprawą porównania Gruzji z Europą Zachodnią, z którego wy
nikało zbyt wiele różnic. Jednak w takim przypadku wyborowi temu nie towa
rzyszyło negatywne wartosciowanie czy poczucie niższosci.

Inni z kolei, nie dookreslając, mówili o Gruzji jako pograniczu, czyms po
między, jednak taki stan bynajmniej też nie wywoływał rozdwojenia tożsamosci, 
raczej jawił się jako kulturowa „trzecia jakosC”, która w niczym nie traci na war- 
tosci. Gruzini, swiadomi różnorodnosci wpływów we własnej kulturze, poczytują 
ją sobie za zaletę. Różnorodnosć ta jest elementem współkreującym gruzińskie 
poczucie odrębnosci. Ze wszystkich wypowiedzi, ku memu zaskoczeniu, wynikał 
natomiast brak silniejszego utożsamiania się z regionem samego Kaukazu. Wy
daje się, iż mimo wielu podobieństw kulturowych między jego mieszkańcami, 
ich swiadomosć cechuje silne poczucie odrębnosci zarówno od innych etnosów 
kaukaskich, jak i od ludów Europy czy Azji.

*

Wszystko to sprawia, że Gruzini, obdarzeni tak dużym kapitałem swiadomo- 
sci, konsekwentnie walczą o swoje prawa, o integralnosć terytorialną, odnowę 
państwa i pozycję polityczną. W ciężkich warunkach ustroju komunistycznego 
zdołali utrzymać swą identyfikację narodową. Patriotyczna postawa Gruzinów 
czyni ich wrażliwymi na zagrożenia globalizacji czy westernizacji i jednoczesnie 
pokazuje, jak w dzisiejszej homogenizującej się kulturowo Europie (czy w ogóle 
swiecie) niezmiennie obecna jest potrzeba zakorzenienia.

Wydaje się, że w przypadku Gruzinów można mówić o nacjonalizmie w sen
sie silnej swiadomosci narodowej, opartej o etniczne korzenie, budującej się 
z nastawieniem do s'rodka, ukierunkowaniem na obronę. Położenie geograficz
ne i koniecznosć gotowosci obronnej spotęgowały poczucie etnicznej odrębno- 
s'ci i zaowocowały specyficznym poważaniem dla kwestii niepodległości i kultury

45 J. Braun, Euscaro-Caucasia: Historical and Comparative Studies on Kartvelian and Basque 
Language, Warsaw 1998; A. Furier, Droga Gruzji..., op. cit.
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narodowej, przejawiającym się w powszechności i naturalności retoryki patrio
tycznej.

Gruzini są przykładem narodu, którego przednowoczesna tożsamość etnicz
na, mimo zachodzących w toku dziejów przekształceń, przetrwała i wciąż trwa
jąc — daje podstawę istnieniu nowoczesnego narodu. Przykład ich pokazuje, że 
hipotezy o zanikaniu współcześnie tożsamości narodowej nie znajdują szerszego 
potwierdzenia.
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Izabela Komoszyńska

Niektóre aspekty współczesnych 
antagonizmów gruzińsko-ormiańskich

Pierwsze wywiady z Ormianami przeprowadziłam na Stadionie Dziesięciole
cia w Warszawie. Okazały się one spotkaniem z interesującymi osobowościami 
o bardzo silnej tożsamości narodowej. Niedługo potem poznałam moich pierw
szych gruzińskich rozmówców, a wrażenia, jakie wyniosłam z tych spotkań, 
były bardzo podobne. Efektem pierwszej serii wywiadów była moja hipoteza 
o zakaukaskiej tożsamości, wspólnej dla Gruzinów i Ormian. W trakcie dal
szych badań zrozumiałam, że podobieństwo Gruzinów i Ormian polegało tyl
ko na jednakowo silnie manifestowanej przez nich tożsamości i bezwzględnym 
przekonaniu o wyjątkowości własnego narodu. Poza tym na uwagę zasługuje 
też rola chrześcijaństwa i historii w jej kształtowaniu. Sami zainteresowani nie 
uważali jednak swych narodów za podobne i nie dostrzegali, w przeciwień
stwie do mnie, istnienia zjawiska tożsamości zakaukaskiej. Spróbowałam więc 
odpowiedzieć na pytanie nie o to, czy ona istnieje, ale raczej, dlaczego nie 
istnieje poczucie wspólnoty zakaukaskiej (gruzińsko-ormiańskiej) i jakie są 
przyczyny współczesnego antagonizmu gruzińsko-ormiańskiego.

Historia i religia
— główne czynniki zbliżające do siebie Gruzinów i Ormian

Zakaukazie, inaczej Kaukaz Południowy, to obecnie trzy niepodległe państwa: 
Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. Ten ostatni kraj odróżnia jednak od dwóch 
pierwszych religia (islam szyicki) i tureckie pochodzenie jego mieszkańców, co 
kulturowo oddala ten kraj od Gruzji i Armenii, a zbliża do Turcji i Iranu. Poza 
tym znaczenie ma również historia. Ludy tureckie stosunkowo niedawno przy
były na Kaukaz, w przeciwieństwie do Gruzinów i Ormian, których przodkowie 
zamieszkiwali te ziemie już w starożytności i zdaniem niektórych badaczy są
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jedynymi w tym rejonie etnosami, które przetrwały przez wieki i osiągnęły na
rodową i kulturową jedność1. Sąsiedztwo i religia oraz wojny z muzułmanami 
niewątpliwie zbliżały je do siebie, co nieraz sami dostrzegają:

W całej historii Gruzja była naszym sąsiadem, całą historię. I oni zawsze walczyli 
z muzułmanami, bo Gruzini to też chrześcijanie. W ogóle Gruzinom w historii my 
dużo pomagaliśmy i oni nam pomagali. Ja dziękuję Gruzinom. Nasi Ormianie, 
kiedy był Genocyd, to kto mógł, uciekał z Turcji. Duża część narodu mieszkała 
w Tbilisi. Dobry naród! Mi się podobają [2I.K. 22].

Pomimo nieustannych zagrożeń Gruzini i Ormianie nie ustawali w walce 
o wyswobodzenie się spod obcego jarzma. Kultury obu narodów rozwijały się 
w kontekście tej walki. Powstawały niezwykłe dzieła literatury narodowej, wy
przedzające swym poziomem artystycznym i myślą analogiczne utwory, które 
kultura europejska wydała dopiero w okresie romantyzmu. Mam tu na myśli 
gruziński poemat Wepchis Tkaosani (Witeź w tygrysiej skórze) wliczony w po
czet arcydzieł literatury światowej, podobnie jak ormiański Narek (Księga

żałobliwych). Poemat gruziń
skiego wieszcza — Szoty Rustawele- 
go — powstał na przełomie XII i XIII 
wieku, dzieło Grigora Narekaciego 
(św. Grzegorza z Nareku) — trzy stu
lecia wcześniej. Dziedzictwo kulturo
we obu narodów jest bogate i rozległe 
stosownie do czasu ich istnienia, a są to 
etnosy uważane za jedne z najstarszych 
na ziemi1 2.

Ciągłość kulturowa szczególnie wi
doczna jest na przykładzie ogromnego 
przywiązania Gruzinów do poematu 
Wepchis Tkaosani. Egzemplarz tego 
poematu jeszcze do niedawna był czę
ścią posagu każdej Gruzinki. W każ
dym gruzińskim domu znajduje się 
kilka egzemplarzy Wepchisa Tkaosani, 
a w wielu rodzinach są to relikwie prze
kazywane z pokolenia na pokolenie. To 
XIII-wieczne dzieło do dziś większość 
moich gruzińskich rozmówców uważaŚwiątynia w Eczmiadzynie. Fot. L. Mróz

1 D. M. Lang, Armenia kolebka cywilizacji, Warszawa 1975, s. 32.
2 Ibidem.
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Gruzińskie wesele. Fot. L. Mróz

za: „Gruziński kodeks, etykietę, etykę. Tam jest opisany gruziński charakter” 
[2I.K. 10-G].

W IV wieku Armenia i Gruzja przyjęły chrześcijaństwo za religię państwową. 
W VII wieku doszło jednak do schizmy między Cerkwią ormiańską a gruzińską. 
Rozłam ten był początkiem pogarszania się relacji ormiańsko-gruzińskich. Dziś 
Ormianie są wyznawcami Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, a Gruzini 
należą do Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego3 — oba Kościoły podle
gają zwierzchnictwu własnych katolikosów. Zarówno Ormian, jak i Gruzinów 
cechuje duże przywiązanie do swej religii. Można powiedzieć, że w Gruzji na 
początku lat 90. XX wieku wraz ze wzrostem świadomości narodowej wystąpiło 
nawet zjawisko boomu religijnego. Ludzie masowo zaczęli chodzić do kościołów 
i publicznie manifestować swą wiarę. Podczas pobytu w Tbilisi sama mogłam 
obserwować niektóre z przejawów takiego przywiązania do religii. Szczególnie 
rzucały się w oczy krzyżyki wyeksponowane na piersiach większości Gruzinek 
oraz zwyczaj „żegnania się” przy mijaniu cerkwi, przestrzegany z zadziwiającą 
pieczołowitością zwłaszcza przez młode pokolenie Gruzinów.

3 Gruzini zamiennie z określeniem „Kościół” używają wyrazu „Eklezja”; nigdy: „Cerkiew”. 
Jednak ze względu na to, że językiem wywiadów był rosyjski i swoje świątynie rozmówcy nazywali 
„cerkwiami”, pozostawiam tę nomenklaturę w dalszej części pracy.
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Ormianie natomiast bardziej niż do 
właściwych rytuałów przywiązani są do 
prawowitej ich zdaniem wiary. Wielu 
z moich rozmówców przyznawało otwar
cie, że bardzo rzadko chodzi do kościo
ła. Jako powód najczęściej wymieniany 
był brak potrzeby pośrednictwa mię
dzy Bogiem a modlącym się człowie
kiem. Dodawali jednak, że najlepszym 
sprawdzianem ich wiary są ich uczynki. 
Trudno określić, w jak dużym stopniu 
taka postawa ma związek ze spadkiem 
po czasach sowieckich i ograniczony
mi możliwościami otwartych praktyk 
religijnych w tamtym okresie. Jednym 
z głównych wątków pojawiających się 
przy autoprezentacji niemal wszystkich 
moich ormianskich rozmówców było 
jednak podkreślenie faktu, że Armenia 
była pierwszym chrześcijańskim pań-

Błogosławienie, we wnętrzu świątyni stwem w dziejach. W wyp°wiedziach na
w Eczmiadzynie. Fot. L. Mróz ten temat pojawia się też wątek etno-

konfesji:

Ormiańska Cerkiew jest w tym sensie znacjonalizowana, że Ormianin musi do 
niej należeć, a nie-Ormianin nie może do niej należeć. Dlatego my nie możemy 
sobie wyobrazić oddzielenia narodowości od naszej religii. Mamy już ponad 1700 
lat oficjalnego istnienia Ormiańskiego Apostolskiego Kościoła! [2I.K. 28-O].
Religia dla nas jest bardzo ważna, bo Armenia cały czas miała sąsiadów muzuł
manów. Jak by nie było religii, to nasi ludzie nie mogliby zachować swojego ję
zyka, a Kościół robił wtedy wszystko. Szkołami zarządzał kościół. W ogóle Ko
ściół miał bardzo ważne znaczenie, bardzo nam pomagał. Takie małe państwo, 
ale gdziekolwiek byli Ormianie, tam zawsze były ormiańskie szkoły, zachowywali 
ormiański język. To wszystko robił Kościół. Przez długi czas Armenia nie była nie
podległym państwem, nie było wolności. Dlatego wszystko, co potrzebne, robił 
Kościół [2I.K. 22-O].

Tak więc wśród Ormian występuje bardzo wysoka świadomość roli religii 
i Kościoła w konsolidacji narodu. Niemal wszyscy moi ormiańscy rozmówcy 
zgodnie powtarzali, że Ormianie zachowali swoją tożsamość tylko dzięki religii 
chrześcijańskiej, która odróżniała ich od najeźdźców muzułmańskich.

Świadomość wspólnych początków narodu gruzińskiego i ormiańskiego jest 
jednym z bardzo niewielu czynników sprzyjających pozytywnemu wzajemnemu
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Chaczkary niedaleko Erewania. Fot. L. Mróz

postrzeganiu się przez reprezentantów obu narodów. O wiele więcej jest jednak 
czynników powodujących, że obecne relacje Gruzinów i Ormian, szczególnie 
w Gruzji, określić można mianem antagonistycznych.

Antagonizm ormiańsko-gruziński w Tbilisi 
— perspektywa ormiańska

Stolica Gruzji jest miejscem wielowiekowej koegzystencji Gruzinów i Or
mian. Ormianie żyli tu od początku historii miasta, czyli przełomu IV i V 
wieku4. W dzisiejszym Tbilisi, tym z 2004 roku, które miałam okazję poznać, 
Ormianie nadal są obecni, jednak jest to liczba o wiele mniejsza, niż w okre
sie, kiedy Gruzja była jeszcze republiką radziecką. Obecnie w ponadmiliono- 
wym Tbilisi Ormianie stanowią około 12% mieszkańców, ale i tak są najlicz
niejszą mniejszością narodową. Jak twierdzi ojciec Narek, duchowny z cerkwi 
ormiańskiej w Tbilisi, po zmianie ustroju duża liczba Ormian opuściła Tbilisi 
i Gruzję:

J. D. Anczabadze, N. G. Wolkowa, Staryj Tbilisi, Moskwa 1990, s. 19.
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Zachodzi taka przemiana, że wczoraj nikt cię nie pytał, czy znasz gruziński, a dziś 
wchodzi nowe prawo: „jeśli nie znasz gruzińskiego — zwolnij swoje miejsce pra
cy”. Człowiek nie może przez jeden dzień nauczyć się gruzińskiego [2I.K. 28-O].

Zmiana ustroju dla gruzińskich Ormian była bardzo ciężkim okresem. Z wie
loma konsekwencjami tej zmiany borykają się do dziś. W radzieckiej Gruzji 
znajomość gruzińskiego nie była konieczna do tego, aby w tym kraju normalnie 
funkcjonować. Językiem urzędowym był rosyjski, powszechnie znany i używany 
również w zakładach pracy. Wielu spośród samych Gruzinów chodziło tylko do 
rosyjskich szkół. Tym bardziej nie powinno dziwić, że Ormianie nie uczęszczali 
w tamtym okresie do szkół z wykładowym językiem gruzińskim. Należy rów
nież zaznaczyć, że Tbilisi zawsze było miastem wielu kultur żyjących w swoistej 
symbiozie. Na ile Ormianie mówili po gruzińsku, na tyle też Gruzini władali 
ormiańskim. Kwestia języka i narodowości w ZSRR, przynajmniej oficjalnie, 
nie stanowiła problemu5:

Odnoszenie się Gruzinów do Ormian nigdy nie było złe. Więcej: zawsze panowa
ła symbioza. Ormianie zajmowali się handlem, bo Gruzini nie lubią tego robić. 
Ormianie byli też rzemieślnikami. Teraz na przykład wszyscy fryzjerzy w Tbilisi 
to Ormianie. Oni tu mają swoje miejsce. Od zawsze istniał tu podział ról, nikt 
nikomu nie wchodził w drogę [2I.K. 4-G].

Sytuacja gwałtownie zmieniła się po rozpadzie ZSRR i ogłoszeniu przez Gru
zję niepodległości w 1991 roku. W okresie tym Gruzja, podobnie jak inne byłe 
republiki ZSRR, przechodziła głęboki kryzys polityczny i gospodarczy. Skutki 
tego kryzysu odczuwalne są zresztą do dziś. Już w pierwszych latach niepodległo
ści Gruzją wstrząsnęła wojna domowa. Przez mieszkańców Tbilisi jest ona nazy
wana „wojną tbiliską”, gdyż walki toczyły się na głównych ulicach Tbilisi. Była to 
wojna między zwolennikami prezydenta Gamsachurdii a puczystami z Gwardii 
Narodowej. Trwał również wyniszczający konflikt zbrojny z Abchazją i Osetią Po
łudniową. Hiperinflacja, ciągłe przerwy w dostawach prądu, wody, gazu, a także 
wysokie bezrobocie przyczyniły się do wyjazdu z Tbilisi wielu tysięcy osób. Należy 
jednak podkreślić, że nie tylko Ormianie opuszczali Tbilisi i Gruzję. Wydaje się, 
że to w tym trudnym okresie dla mniejszości narodowych i etnicznych zamiesz
kujących Gruzję rozpoczął się proces mobilizacji tożsamości narodowych, które
go efektem jest współczesny antagonizm gruzińsko-ormiański6. Slogan „Gruzja 
dla Gruzinów”, rzekomo głoszony przez Gamsachurdię7, przypominają do dziś

5 Oficjalnie, gdyż według innych źródeł także w okresie ZSRR Ormianie w stolicy Gruzji należeli 
do obywateli drugiej kategorii i emigrowali do Armenii już w latach 70. (L. Ritter, Ormiańskie 
losy. Historia..., op. cit., s. 29-31).
6 S. Szynkiewicz, Konflikt tożsamości, tożsamość..., op. cit.
7 W polskim piśmiennictwie większość przekazów dotyczących okresu prezydentury Gamsachurdii 
opiera się na źródłach rosyjskich naszpikowanych propagandą. Trudno dziś stwierdzić, czy rzeczy
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wszyscy Ormianie gruzińscy przy okazji pojawienia się nazwiska pierwszego pre
zydenta. Dla Ormian, którzy w Gruzji, a zwłaszcza w Tbilisi, czuli się jak u siebie, 
była to zmiana budząca bardzo złe emocje:

Jeszcze do niedawna, to znaczy do przełomu lat 80. i 90., Ormianie i Gruzini 
w Tbilisi to było trudne do rozróżnienia, bo Ormianie mówili po gruzińsku, Gru
zini mówili po ormiańsku i nikt sobie nie zadawał pytania, czy ten akurat jest 
Gruzinem i czy za niego wychodzić za mąż. Dzisiaj Gruzin żeni się z Gruzinką, 
Ormianin z Ormianką, bo pojawił się problem narodowości. Wcześniej było ina
czej [2I.K. 28-O].

Pojawia się tu problem „przebudzenia etnosów”, zjawiska charakterystycz
nego dla narodów z byłego bloku komunistycznego8. W rzeczywistości Ormia
nie czują się dyskryminowani i pokrzywdzeni, przyjmują postawę ofiar. Postawa 
taka jest poniekąd związana z ogólnym rytem charakteru Ormian, którzy wielo
krotnie w swej długiej historii doświadczali niesprawiedliwości i krzywd. Zwłasz
cza Genocyd z 1915 roku spowodował wykształcenie się w kulturze ormiańskiej 
pewnych elementów kultury posttraumatycznej, będącej

cechą doświadczenia tych, którzy wzrastali w cieniu opowieści o zdarzeniach, któ
re rozegrały się przed ich narodzeniem. Ich własne wspomnienia musiały ustąpić 
miejsca historiom poprzednich pokoleń, ukształtowanych w traumatycznych oko
licznościach, które nigdy nie zostały do końca zrozumiane ani odtworzone9.

Z drugiej strony poczucie krzywdy u Ormian jest zrozumiałe. Ormianie często 
potwierdzali swoją lojalność i przywiązanie do kraju, w którym mieszkali. Tym 
bardziej że mówiąc o Ormianach w Tbilisi, czy w ogóle w Gruzji, nie mówimy 
o imigrantach, ale o zasiedziałych od wielu pokoleń rodzinach ormiańskich, któ
re Gruzję uważają za swój prawowity dom. Przez wieki byli w Gruzji u siebie:

Dzisiaj problemem jest, że Ormianie zapominają o swoich korzeniach i chcą wy
jechać z Gruzji. Nie patrzą na to, że to ich dom, ich ojczyzna. Tak, Armenia jest 
moją ojczyzną, ale moja pierwsza ojczyzna to Gruzja, bo tu się urodziłem i wy
chowałem [2I.K. 28-O].

W wyniku wzrostu nacjonalizmu gruzińskiego na początku lat 90. nastąpiły 
przemiany, w wyniku których stali się oni „gośćmi”, „mniejszością narodową”. 
Taka zmiana statusu wpłynęła na to, że Ormianie poczuli się obywatelami „ze
pchniętymi” z należnego im miejsca. Tym bardziej, że wcześniej mieli świado
mość roli, jaką odegrali w historii Tbilisi. Jak pisze Andrzej Furier:

wiście i w jakim kontekście Gamsachurdia użył hasła „Gruzja dla Gruzinów”. Rosyjskiej nagonce 
przedstawiającej Gamsachurdię jako „psychopatę” obok mniejszości etnicznych uległa też znacz
na część Gruzinów.
8 L. Mróz (red.), Etnos. . . , op. cit.
9 M arianne Hirsch, cytuję za: J. Tokarska-Bakir, Historia..., op. cit.
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Historycy i etnografowie zgodnie twierdzą, że Ormianie pojawili się w Tbilisi już 
na samym początku istnienia miasta (...). Na przełomie XIII i XIV wieku odnoto
wano znaczny przypływ ludności ormiańskiej. Wiązało się to z podbiciem Armenii 
przez Turków seldżuckich; Ormianie licznie przybywali do Tbilisi i osiedlali się 
w rejonach dzisiejszych dzielnic Awlabari i Sololaki. W czasach królowej Tamary 
Ormianie stanowili znaczny procent mieszkańców miasta. Po przyłączeniu Gruzji 
do carskiej Rosji odnotowano kolejne napływy ludności ormiańskiej do Tbilisi.
W 1850 roku w Tbilisi — liczącym wówczas 38 tys. mieszkańców — Ormianie 
stanowili większość — 63%, Gruzini 19%, a Rosjanie 8%10.

W XIX wieku największym ormiańskim ośrodkiem kulturalnym nie był Ere
wań, ale właśnie Tbilisi11. Tam żyli i tworzyli tacy wybitni pisarze, jak Howhannes 
Tumanjan, i poeci, jak Sajat-Nova, Raffi oraz Abowian. Od 1846 roku zaczęły 
ukazywać się w Tbilisi ormiańskie gazety, a w roku 1851 otwarto tam pierwszy 
na świecie ormiański teatr:

Ormianie tu zawsze żyli. Tutaj, w tej cerkwi są pochowane szczątki św. Szuszanik. 
Ona była królową, żoną króla i córką słynnego Wardana Mamikoniana. Więc jeśli 
już w V wieku była tutaj caryca Ormianka, to proszę sobie wyobrazić, jeśli do V 
wieku nie byłoby tu ani jednego Ormianina — choć byli, to razem z carycą musia
łoby tutaj przyjechać nagle bardzo dużo Ormian. My tu zawsze byliśmy. Moi przod
kowie tu zawsze żyli. Dlaczego w Gruzji? W Gruzji Pani sama widzi, jaka przyroda: 
tu lżej żyć i pracować. W Armenii trzeba się trudzić, żeby zarobić na swój chleb. 
Tutaj łatwiej wyżyć, tutaj przyroda bogata w warzywa i owoce [2I.K. 28-O].

Wśród tbiliskich Ormian istnieje głębokie przekonanie, że miasto zawdzięcza 
swój rozkwit i architekturę ich ormiańskim przodkom. Podczas mojego pobytu 
w Tbilisi odwiedziłam dwie obecnie funkcjonujące cerkwie ormiańskie i roz
mawiałam z kilkoma spotkanymi tam Ormiankami (wielu Ormian odwiedza 
cerkiew w ciągu dnia, żeby zapalić świeczkę). Z rozmów tych wyłonił się obraz, 
którym wciąż żywią się tbiliscy Ormianie. Są to opowieści o czasach świetności 
Tbilisi. Jest to nostalgia za — znanym zapewne z opowieści — „starym Tbilisi”, 
kiedy Ormianie dominowali w tym mieście, byli ludźmi najbogatszymi i najbar
dziej wpływowymi. Działało wówczas kilkanaście ormiańskich cerkwi, a główny 
plac w Tbilisi nosił nazwę Placu Erewańskiego (obecnie Plac Wolności). Moje 
rozmówczynie ubolewały, że tak „niedużo już Ormian zostało w Tbilisi”.

Podczas pobytu w ormiańskiej cerkwi w Tbilisi podsłuchałam rozmowę 
dwóch Ormianek rozmawiających po rosyjsku. Ta rozmowa może posłużyć 
jako anegdotyczne zobrazowanie ormiańskiej perspektywy dzisiejszego Tbili
si. Mniej więcej 40-letnia Ormianka opowiadała swojej starszej znajomej, jak * 11

10 A. Furier, Droga Gruzji..., s. 49.
11 Według Ormian Tbilisi było stolicą kultury ormiańskiej, a najpiękniejsze budynki w mieście są 
dziełem ich architektów.
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w drodze do cerkwi w pewnym momencie podniosła oczy i na budynku, który 
mijała setki razy, zobaczyła ormiańską inskrypcję z nazwiskiem jakiegoś dzie
więtnastowiecznego ormiańskiego przemysłowca. Fakt ten dla obu kobiet miał 
niebagatelne znaczenie, o czym mówił sam podniosły ton rozmowy. Inskrypcja 
ta, w pewien nadzwyczajny sposób odkryta, była symbolem, żywym śladem i c h 
Tbilisi. Obecnie jednym z głównych powodów ormiańsko-gruzińskiej niechęci 
jest spór o cerkwie:

Ormianie byli tu zawsze. Gruzini siedzieli w górach i niczego tu nie zbudowali. 
Wcześniej w Tbilisi było 37 cerkwi. Widziałam w starej encyklopedii zdjęcie cer
kwi Sioni i podpisane było „cerkiew ormiańska”. Tak... Teraz tam, gdzie budują 
tą dużą gruzińską cerkiew, stała ormiańska cerkiew z cmentarzem. To wszystko 
zburzyli, zrównali z ziemią i zaczęli budować cerkiew gruzińską [2I.K. 30-O].

Dodam tylko, że wspomniana wyżej, pochodząca z VII wieku gruzińska cer
kiew Sioni jest obecnie siedzibą katolikosa — głowy Autokefalicznego Kościoła 
Gruzińskiego.

Ormianie oskarżają Gruzinów o zburzenie cerkwi wańskiej (Wanki) i cmen
tarza ormiańskiego, który znajdował się przy cerkwi. W rzeczywistości w Tbi
lisi nie było cmentarzy, na których grzebano by tylko Ormian. Wyjątkami były 
place wokół ormiańskich cerkwi, ale i na tych chowano również Gruzinów. 
Tak było w przypadku cerkwi Wanki. Na jej miejscu podczas mojego poby
tu w Tbilisi powstawała największa gruzińska cerkiew w Tbilisi — Sameba. 
Fakt ten wpłynął na ożywienie wśród Ormian dyskusji związanych ze „sporem 
o cerkwie”. W końcu listopada 2004 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Same- 
by. Ta i wspomniane wcześniej dwie czynne ormiańskie świątynie znajdują się 
w dzielnicy tradycyjnie uważanej za ormiańską — Awlabari. Budowa najwięk
szej cerkwi gruzińskiej w miejsce zburzonej ormiańskiej i inne działania władz 
miejskich w Awlabari są odbierane przez tbiliskich Ormian jako swoista pro
wokacja. Tej sytuacji raczej nie zmienia fakt, że wspólnymi gruzińsko-ormiań
skimi siłami odrestaurowano Panteon Hodżiwank, czyli część (owego zrówna
nego z ziemią) cmentarza przy cerkwi Wanki, w którym pochowani są wybitni 
przedstawiciele nauki i kultury ormiańskiej żyjący w Tbilisi w XIX i XX wieku. 
Podczas uroczystości przekazania odrestaurowanego panteonu w 2002 roku 
obecny był ówczesny prezydent Gruzji Eduard Szewardnadze i przedstawicie
le najwyższych władz Armenii12.

Oskarżenia o burzenie ormiańskich cerkwi nie ograniczają się tylko do przy
padku Wanki. Ogólny ton niezadowolenia dopełnia przekonanie, że liczne 
ormiańskie cerkwie, jeśli nie zostały zburzone, to zaanektowali je Gruzini na 
swoje świątynie. Kwestia własności świątyń to najpoważniejszy zarzut ze strony 
ormiańskiej wobec Gruzinów.

12 D. Parzymies, Życie codzienne w Tbilisi, Warszawa 2004, s. 99.
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Antagonizm ormiańsko-gruziński w Tbilisi 
— perspektywa gruzińska

Charakterystyczne dla postawy gruzińskiej jest, że często mimo świadomości 
przyczyn pewnych zachowań Ormian, Gruzini nie wyzbywają się sarkastyczno- 
kpiącego tonu. Tak na przykład moi gruzińscy rozmówcy z Polski przy pytaniach 
dotyczących Tbilisi i mniejszości narodowych w Gruzji niejednokrotnie wspo
minali o licznych wśród gruzińskich Ormian przypadkach zmian nazwisk or
miańskich (z ich charakterystyczną końcówką -ian, -yan) na gruzińskie (-szwili, 
-adze, -ja):

Kiedy przyszedł Gamsachurdia, zaczął Osetyńców i Ormian wyganiać, to oni wte
dy zaczęli zmieniać nazwiska. W paszportach pisali, że są Gruzinami, a nie Or
mianami. Tacy czarni Ormianie brali sobie królewskie nazwiska! To jest śmieszne 
po prostu...! I biorą sobie najgorsze nazwiska! Takie nazwiska, jakie nosili nasi 
królowie [2I.K. 5-G].

Sarkazm ten jest zrozumiały, jeśli uświadomimy sobie, że dla dumnych ludów 
Kaukazu zmiana nazwiska była równoznaczna z wyparciem się swej narodowo
ści, a to zasługiwało zawsze na największą wzgardę:

Zmieniają często nazwiska. Nie tylko Ormianie. Wszyscy zmieniają: Azerbej- 
dżańcy, Osetyni. Dlaczego? Chcą stać się Gruzinami (...). Oni się chcą upodob
nić. Przynajmniej jak ja byłem w Gruzji, to nie było czegoś takiego, że oni musieli 
nazwiska zmieniać, bo inaczej nie załatwią sobie roboty. Ja znam dużo takich, co 
całkowicie, nawet gruzińskie imiona mają [2I.K. 7-G].

Dla samych Ormian też jest to sprawa jednoznaczna:
To jest jak zdrada własnego narodu. W Gruzji ta tendencja jest od dawna, że 
Ormianie zmieniają swoje nazwiska na gruzińskie. Jeśli o mnie chodzi, to chwa
ła Bogu, że zmieniają. To są Ormianie, którzy nie chcą być Ormianami. Tak 
się nacja oczyszcza. W Gruzji to jest przyjęte i uważa się to za normalne. Ale 
to niedobrze. Jeśli urodziłeś się Ormianinem, powinieneś umrzeć Ormianinem 
[2I.K. 28-O].

Z moich obserwacji i rozmów z Gruzinami w Tbilisi wynika, że nie traktu
ją oni poważnie żalów i pretensji zgłaszanych przez Ormian. Nie podejmują 
z nimi dyskusji. Pod adresem Ormian ze strony gruzińskiej nie padają też 
konkretne oskarżenia. Przez znaczną część Gruzinów są postrzegani jako 
grupa zamknięta, w pewnym stopniu izolująca się. Mają liczne na ich temat 
stereotypy i uprzedzenia. Wielu moim gruzińskim rozmówcom zdarzało się 
wygłaszać bardzo niepochlebne opinie o Ormianach. Chwilę później przy
znawali jednak, że ich najlepszym przyjacielem jest Ormianin, lub że czas 
wolny spędzają w towarzystwie w większości złożonym z Ormian. Co po
twierdza tezę, że bezpośredni kontakt i personalizacja członka stereotypi-
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zowanej grupy wcale nie przyczynia się do zniknięcia czy zmiany stereotypu 
tej grupy13.

Gruzini są często zdania, że wiele z obecnych zachowań i problemów tbili- 
skich Ormian jest spadkiem po czasach, kiedy Gruzja była republiką radziecką. 
Twierdzą przy tym, że Ormianie zachowują się tak, jakby żyli nie w Gruzji, ale 
wciąż w ZSRR. Wiąże się to nie tylko z tym, że większość Ormian, która skoń
czyła szkoły w ZSRR, nie zna języka gruzińskiego lub zna go bardzo słabo, ale 
przede wszystkim z tym, że nadal się go nie uczą, a ormiańskie dzieci chodzą do 
ormiańskich szkół, gdzie język gruziński nie jest obowiązkowy. Niewielka jest 
też aktywność Ormian w sferze politycznej i obywatelskiej. Tak np. we władzach 
miasta na 55 deputowanych zasiada jeden Ormianin14.

W Tbilisi funkcjonuje obecnie osiem ormiańskich szkół często połączonych 
w jednym gmachu ze szkołami rosyjskimi. W roku 1999 uczyło się w nich 1719 
uczniów, jednak z roku na rok liczba zainteresowanych spada. Ogólny poziom 
nauczania w tych szkołach jest niższy niż w gruzińskich, gdyż brakuje podręczni
ków i wykwalifikowanych nauczycieli15. Stąd wielu Ormian po skończeniu takiej 
szkoły kontynuuje naukę w Armenii i już nie wraca do Tbilisi.

Tbilisi jest miastem, z którego Gruzini są szczególnie dumni. Dotyczy to hi
storii i obecnego kształtu stolicy. Podkreślają też wyjątkowy charakter miasta, 
związany z jego wielokulturowością. Nierzadko wyrażają swoją dumę, że, mimo 
tak dużej liczby różnych narodowości, w stolicy Gruzji nigdy nie dochodziło do 
konfliktów na tle etnicznym. Twierdzą, że starają się pielęgnować te dobre mię- 
dzyetniczne stosunki. Kiedy mowa o Ormianach w Tbilisi, jako przykład swoich 
starań zawsze wymieniają założony w 1936 roku i znajdujący się w ormiańskiej 
dzielnicy Awlabari Tbiliski Państwowy Teatr Ormiański. Najważniejszy w tym 
wskazaniu jest fakt utrzymywania ormiańskiego teatru z dotacji budżetu gruziń
skiego. Podczas pobytu w Tbilisi odnosi się wrażenie, że z istnienia tego teatru 
Gruzini są szczerze dumni:

Tu nikogo  z przyczyn narodow ościow ych się nie p rześladu je . Je s t o rm iańsk i te a tr ,
wszystko je st o rm iańsk ie  [2I.K. 15-G ].

Ponadto wymieniają inne ormiańskie instytucje, takie jak audycje w radiu 
w języku ormiańskim, tygodnik „Vrastan” czy rosyjskojęzyczny, ale w całości 
poświęcony tematyce ormiańskiej, miesięcznik „Nor Serund”.

Podsumowując, wydaje się, że u źródeł współczesnego antagonizmu or- 
miańsko-gruzińskiego w Tbilisi leży fakt, ze niegdyś Ormianie w tym mieście 
liczebnie dominowali. W ich rękach był handel, przemysł i bankowość. Fawo
ryzowani byli też przez carską administrację, cieszyli się np. większą wolnością

13 C. N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia, Gdańsk 1999, passim.
14 D. Parzymies, Życie..., op. cit., s. 100.
15 Ibidem, s. 99.
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religijną. Gruzini stanowili mniejszość i mieli poczucie braku wpływu na losy 
Tbilisi. Obecnie sytuacja odwróciła się, ale pamięć Ormian o tych czasach jest 
wciąż żywa. Gruzini mają świadomość niegdysiejszej roli Ormian w Tbilisi, ale 
podkreślają, że to jest teraz ich stolica. Wypowiadają się czasami na ten temat 
w formie żartu:

P raw dę m ów iąc T bilisi zosta ło  zbudow ane p rzez  O rm ian . M ów ią, że G ruz in i są 
zbyt leniwi, w ięc zap łacili z a  budow ę O rm ianom .

Stosunek Gruzinów i Ormian do Rosji

Kierunek gruzińsko-ormiańskich relacji wyznacza w dużym stopniu stosunek 
przedstawicieli obu narodów do Rosji. Pisząc „Rosja”, uogólniam, mając na my
śli zarówno Cesarstwo Rosyjskie, ZSRR, jak i współczesną Federację Rosyjską. 
Należy przede wszystkim podkreślić, że nie jest to stosunek do „Rosjan” jako 
ludzi należących do określonego etnosu, ale do państwa rosyjskiego, a ściślej do 
polityki rosyjskich władz, w tym też ich sowieckiej mutacji. „Rosja” zarówno dla 
Gruzinów, jak i Ormian urasta do rangi pewnego symbolu. Symbol ten oznacza 
siłę, która ma wpływ na losy ich krajów. Dla Gruzinów — siłę, z którą trzeba 
walczyć. Dla Ormian — siłę, o którą raczej należy zabiegać. Imperialna polityka 
Kremla wciąż wyzwala wiele emocji, a odmienne wobec niej postawy u przedsta
wicieli obu narodów są jednym z powodów gruzińsko-ormiańskiej niechęci. Nie 
jest to zjawisko dotyczące wyłącznie tych dwóch krajów. Również na Kaukazie 
Północnym między narodami republik Federacji Rosyjskiej wyznacznikiem rela
cji między nimi jest często ich anty- lub prorosyjskie nastawienie.

Perspektywa ormiańska

Postrzeganie Rosji przez Ormian zdeterminowane jest przez historię. Od poło
wy XVIII wieku byli oni jej forpocztą na Kaukazie i Bliskim Wschodzie. Dążąc 
do wyzwolenia się spod panowania muzułmańskiej Turcji i Persji, stawiali na 
prawosławną Rosję i konsekwentnie trzymali się tego postanowienia do począt
ku XX wieku. Lata pierwszej niepodległości (1918-1920), kiedy republika dasz- 
nacka próbowała oprzeć się na państwach ententy i z ich pomocą przeciwstawić 
się agresji tureckiej, boleśnie uświadomiły Ormianom, że są jednak skazani na 
Rosję”16. Ówczesne rozczarowanie Zachodem ma wpływ i dzisiaj na postrzega
nie Rosji przez Ormian oraz na wybory polityczne Armenii. Czternaście lat po

16 J. Darski, Kto potrzebuje Rosji na Kaukazie, < www.darski1.republika.pl> (28.11.2004).

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 

http://www.darski1.republika.pl


Niektóre aspekty współczesnych antagonizmów gruzińsko-ormiańskich 319

rozpadzie ZSRR i odzyskaniu niepodległości większość Ormian upatruje w Ro
sji największego ich sojusznika. Odpowiedzi na pytanie, kto ich wróg, a kto przy
jaciel, są zwykle bardzo jednoznaczne i nie nastręczają żadnych wątpliwości:

—  „K to  je st w rog iem  O rm ian ?”
— „Turcy”.
—  „A  k to  przy jacie lem ?”
—  „R uscy” [2I.K. 16-O ].

Położenie geopolityczne Armenii determinuje prorosyjskie tendencje. Na 
Kaukazie można mówić o istnieniu dwóch osi politycznych: Moskwa — Erewań 
— Teheran versus Waszyngton — Ankara — Baku — Tbilisi17. Spośród sąsiadów 
obecnie jedynie z Iranem Armenia utrzymuje poprawne stosunki, oparte głów
nie na dobrej współpracy gospodarczej. Ormianie pamiętają jednak, że jest to 
kraj muzułmański:

K iedyś byliśmy w rogam i. O n i są m uzu łm anam i, nie m ożem y być z n im i w  tak  
dobrych  s tosunkach , ale w  złych też  nie jesteśm y [2I.K. 16-O ].

T urcja i A ze rb e jd żan  n ie żyją z n am i w  przyjaźni. A le I ra n  tak . Z  n im i m am y g ra 
nicę i rob im y wszystkie in te resy  handlow e [2I.K. 2 6 -O ].

Relacje z Gruzją, na którą Armenia jest poniekąd skazana, gdyż przez ten 
kraj prowadzi jedyna droga lądowa do portów nad Morzem Czarnym, Rosji 
i Europy, trudno nazwać dobrymi. Na obecne stosunki między obu tymi krajami 
najbardziej wpłynęła wojna z Azerbejdżanem w 1992 roku. Turcja wprowadziła 
wtedy blokadę gospodarczą Armenii, a Gruzja się do niej czasowo przyłączyła, 
zamykając granicę, która jest dla niej praktycznie jedynym „oknem na świat”. 
Pozbawiała tym samym sąsiada dostaw jakichkolwiek towarów, gdyż przez Gru
zję przebiega główny szlak do Rosji. Ormianie ten epizod pamiętają (przynaj
mniej ci bardziej świadomi politycznie) i reagują w sposób bardzo emocjonalny, 
gdy się go przypomina:

N ie, G ru z in i nie są naszym i przyjaciółm i. N asze sto sunk i pogorszyły się, odkąd  
zam knęli z nam i g ran icę, k iedy  była w ojna w  K arabachu . P rzyjaciel tak  n ie rob i 
[2I.K. 30-O ].

Rosja pozostaje tradycyjnie jedynym mocarstwem gotowym występować 
w imieniu Armenii w roli protektora:

R o sja  to  n am  zaw sze pom agała , nie m ożna  pow iedzieć. Jak  G enocyd  był, to  car 
swoje w ojsko dał, zaw sze pom agała , n ie  m ożna  ta k  jak o ś być niew dzięcznym . 
G ruz in i an i nie ruszają, an i nie pom agają . Z naczy  jak  trzęsien ie  było, to  p o m ag a
li. A le  R o sja  to  najw iększy przyjaciel [2I.K. 12-O ].

17 Idem, Polityka Z SRR  i Rosji wobec Armenii i Azerbejdżanu, < www.darski1.republika.pl> 
(28.11.2004).
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Na ogólne ocieplenie i zacieśnienie stosunków ormiańsko-rosyjskich w la
tach 90. ubiegłego wieku wpłynął fakt udzielenia przez Rosję znacznej pomocy 
militarnej Ormianom w wojnie z Azerbejdżanem o Górski Karabach (w okresie 
od 1992 do 1994 roku). Powszechnie sądzi się, że bez pomocy Rosji wygrana 
Ormian nie byłaby możliwa. Do dziś granica ormiańsko-azerska strzeżona jest 
przez wojska Federacji Rosyjskiej. Do 2006 roku także istniejąca w Gruzji rosyj
ska baza wojskowa w Achalkalaki była jedynym pracodawcą izolowanych i żyją
cych tam w bardzo złych warunkach Ormian18.

Prawie wszyscy moi ormiańscy rozmówcy wymieniali Rosję jako największe
go i najwierniejszego przyjaciela Armenii oraz wyrażali nostalgię za okresem, 
kiedy Armenia była częścią Związku Radzieckiego:

W  dniu  dzisiejszym  ja  bym  chciał, żeby A rm en ia  była z R o sją  cały czas. B ez R osji 
raczej nie m ożem y istn ieć  po  p rostu . Jesteśm y  za  m ałym  k ra jem  [2I.K. 16-O ].

Tak radykalna postawa nie jest powszechna, niemniej czasy Armenii radziec
kiej wspominane są przez Ormian jako okres „miodem i mlekiem płynący”. 
Oprócz czynników wymienionych wyżej, na taki stan rzeczy składa się też z pew
nością ogromny kryzys ekonomiczny, który dotknął Armenię po uzyskaniu nie
podległości. Upadł cały przemysł, zlikwidowano kołchozy, ludzie z dnia na dzień 
pozostali bez środków do życia:

—  „A  po  rozpadzie  Sojuza, jak ie  były n astro je , ludzie nie m ieli p re ten sji do  R osji 
o k o m u n izm ?”
—  „M oże i mieli, ale te raz  już nie m ają, bo gorzej żyją niż w  kom unizm ie. B ezpośred
nio po  ogłoszeniu niepodległości to  mieli. Teraz już n a  pew no n ie” [2I.K. 12-O].

Podobnie jak inni mieszkańcy byłego ZSRR, Ormianie wykazują pewną 
odporność na pamięć o złych doświadczeniach. Represje polityczne, ateizacja, 
cenzura są już wyparte ze świadomości współczesnych Ormian na rzecz mitu 
o czasach radzieckiego dobrobytu. W najlepszym razie podkreślana jest specyfi
ka Armenii na tle innych rejonów ZSRR:

W  A rm enii w  ogóle nie było tak iego  socjalizm u, jak  w  innych republikach. K aż
dy tam  m iał coś pryw atnego, socjalizm  był tylko u stro jem  państw a, ale każdy tam  
kom binow ał, jak  mógł, czyli był tak i podziem ny kapitalizm . K ażdy m iał sam ochód, 
zarab ia ł k ilkakro tn ie w ięcej niż ludzie pracujący w  fabrykach czy ci, k tórzy  rysowali 
Leninów . To bardzo  charakterystyczne d la republik  zakaukaskich , d la tego  życie tu  
było zawsze lepsze niż w  całym  Z S R R , tu  wszyscy kom binow ali [D .Z . 8 -O ].

Oczywiście w Armenii istnieją wyjątki we wspomnianych tu wyżej proro- 
syjskich postawach. Są rzecz jasna Ormianie pamiętający lepiej realia czasów 
ZSRR oraz ci, którzy czując się Europejczykami, pragną skierowania polityki

18 Bazę tę rosyjscy żołnierze opuścili dopiero pod koniec 2006 roku.
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Armenii w kierunku jej większej europeizacji. Są nawet wśród nich tacy, którzy 
byliby gotowi pójść na daleko idące kompromisy z Turcją. Spotkałam się na
wet z następującą sytuacją: dwóch Ormian zaproszonych na wspólną biesiadę, 
w której uczestniczyłam, nie chciało rozmawiać po rosyjsku, mimo że znali ten 
język. Był to ich sposób wyrażenia swej negatywnej postawy wobec byłego ko
lonizatora. Postawy tego typu są charakterystyczne dla młodych i niezależnych 
finansowo Ormian należących do grupy czy też subkultury rabiz19. Można by ich 
też określić mianem „nowych Ormian” — bogatych mieszkańców stolicy, nu
woryszów posiadających w miarę możliwości najnowszy model BMW lub Audi, 
spędzających wieczory na biesiadach w męskim gronie. Dla „rabisów” przezna
czone są najbardziej eleganckie lokale w centrum Erewania, jak np. kompleks 
restauracji na wolnym powietrzu w okolicach budynku Opery. Są to nowocześni 
Ormianie o nastawieniu lekko nacjonalistycznym, ale wyraźnie prozachodnim. 
Za swój obowiązek przyjmują pielęgnowanie ormiańskich tradycji i wzorów kul
turowych, a co za tym idzie — pogardzanie Ormianami, którzy tego nie robią.

Podsumowując, zaryzykuję stwierdzenie, że u większości Ormian występuje 
podwójna, postkomunistyczna tożsamość: z jednej strony są zadowoleni i dum
ni, że ich kraj uzyskał niepodległość, a z drugiej — odczuwają nostalgię za czasa
mi radzieckimi. Złe doświadczenia z początków niepodległości i kryzys zaufania 
do własnej władzy rzutują na przeświadczenie, że Armenia potrzebuje ścisłego 
związku z Rosją.

Perspektywa gruzińska

Gruzińskie postrzeganie Rosji jest z gruntu odmienne, choć sytuacja w Gruzji 
po odzyskaniu niepodległości była równie ciężka, jak w Armenii. Głosy nostalgii 
za czasami ZSRR występują, ale są znacznie rzadsze i niepopularne. Rosja tra
dycyjnie jest przez Gruzinów uważana nie za sojusznika, a za „wielkiego brata”, 
od którego nie sposób się uwolnić. Na pytania o wrogów i przyjaciół Gruzini od
powiadają zwykle w ten sposób: — „Jaki był najgorszy moment w historii Gru
zji?” — „Na pewno przyłączenie się do Rosji w końcu XVIII wieku”. — „Kto 
jest wrogiem, a kto przyjacielem Gruzinów?” — „Ja nie mam nic przeciwko Ro
sjanom (...)” [2I.K. 8-G]. Typowe jest tu zastrzeżenie, że to, co powiedzą później 
na temat Rosji jako państwa, nie odnosi się do Rosjan jako ludzi. Postrzeganie 
państwa zaś uwarunkowane jest oczywiście historią.

19 „Rabiz” — od rosyjskich słów — roboczi iskustwo. Gatunek popularnej w Armenii muzyki łą
czącej w sobie elementy tradycyjnej muzyki ormiańskiej z agresywnymi bitami disco. W treści 
zawierają teksty patriotyczne, wyrażające miłość do Armenii. Od muzyki tej wzięła swoją nazwę 
swoista męska subkultura.
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W 1801 roku Królestwo Wschodniej Gruzji zostało podstępem włączone do 
Rosji20. Ludność gruzińska zmęczona wielowiekową walką z muzułmańskimi 
najeźdźcami przyjęła „opiekę” Rosji bez większych oporów. Niedługo potem 
jednak rozpoczęły się liczne antyrosyjskie powstania. W świadomości dzisiej
szych Gruzinów fakt przyłączenia Gruzji do carskiej Rosji jest już tylko jednym 
z wielu przypadków jej imperialnej polityki:

Rosyjski nac jonalizm  w iąże się m ocno  z im perializm em . O n i n ie  p o tra fią  uznać 
G ruzji jak o  n iepod leg łego  państw a. M ów ią „osoba (lico) narodow ości k au k a s
k ie j” albo m ów ią: „Jeszcze poprosicie , żeby R o sja  w as przy ję ła z p o w ro tem ” . 
A lbo: „Jeśli chcecie m ieć spokój i p okój w  k raju , chodźcie, inaczej będziecie m ieć 
P alestynę/ Iz ra e l” —  tak  m ów ią o tw arcie [D .Z . 2 -G ].

Z najnowszej historii Gruzji największe znaczenie miały wydarzenia z 1989 
roku, kiedy to decyzją władz moskiewskich wojsko brutalnie rozpędziło pokojo
wą demonstrację w Tbilisi:

W y wiecie, co u nas się zdarzyło  9 kw ietn ia 1989 ro k u ?  To było straszne. K o m u 
niści o tru li gazem  dem onstran tów . Je s t dużo  w ete ran ó w  tego  zdarzen ia , k tórzy  
zachorow ali od  tego  gazu. W  m iejscu, gdzie odbyw ała się ta  dem onstrac ja , sta ł 
budynek, k tó ry  kom uniści zbudow ali n a  m iejscu  cerkwi. Byłam  w tedy  m ała, ale 
p am ię tam  te n  dzień. M o ja  s io s tra  ta m  była i jak im ś cu d em  przyszła dw ie godziny 
w cześniej do  dom u, zan im  to  się zaczęło. To był szok, ludzie sta li n a  u licach  i p ła 
kali [2I.K. 5 -G ].

Wydarzenia z 1989 roku są wymieniane często przez Gruzinów jako jedne 
z najtragiczniejszych w najnowszej historii Gruzji. Oddziały Zakaukaskiego 
Okręgu Wojskowego niespodziewanie uderzyły w niepodległościową demon
strację złożoną w większości z kobiet. Demonstrantów bito zaostrzonymi sa
perkami, atakowano toksycznym gazem paraliżującym, w tłum wjeżdżały trans
portery opancerzone. Według oficjalnych, zaniżonych danych zabito 19 osób; 
większość ofiar była kobietami21:

R osjan ie  zabili ło p a tam i dużo  ludzi. Była ta k a  poko jow a d em o n strac ja  —  ludzie 
tańczyli, m ożna  pow iedzieć, że było to  n a  zam ów ienie zrob ione , później te n  k o 
m e n d a n t R od ionow  był ukarany... [D .Z . 2 -G ].

20 „Król Jerzy X II wysłał do Petersburga projekt uregulowania sprawy protektoratu Rosji nad 
wschodnią Gruzją. Proponował on, aby wschodnia Gruzja jako autonomiczne królestwo weszła 
w skład cesarstwa rosyjskiego (...). Zachowany miał być odrębny obrządek gruziński (...). Na tere
nie tym miało przebywać zarówno wojsko gruzińskie, jak i rosyjskie. Wszystkie jednak stanowiska 
dowódców miały być powierzone Gruzinom (...). W Petersburgu zapadła decyzja, aby zamiast 
utrzymywać instytucje protektoratu włączyć bezpośrednio Gruzję do Rosji”. Podstawą tej decyzji 
był traktat georgijewski, podpisany wcześniej przez poprzedniego króla Irakli IV w 1783 roku, 
mówiący o przyjęciu protektoratu Rosji przez Wschodnią Gruzję. Został złamany w 1801 roku; 
zob.: B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Gruzji, op. cit., s. 138.
21 W. Materski, Gruzja, Warszawa 2000, s. 225-226.
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Wspomniane wydarzenia przyczyniły się do silnego wzrostu postaw anty
rosyjskich, czego poniekąd wyrazem była polityka Zwiada Gamsachurdii wo
bec Rosji. Poziom świadomości narodowej u Gruzinów gwałtownie wzrósł po 
uzyskaniu niepodległości. Nastąpiła ostra rewizja czasów sowieckich i polityki 
unifikacji narodów. W ogólnym tonie dyskredytacji czasów sowieckich w Gru
zji, w jakim wypowiadają się obecnie Gruzini, pewien wyłom i niekonsekwencję 
stanowi ich stosunek do postaci Stalina. W gruzińskich księgarniach można zo
baczyć wiele nowych opracowań i monografii o Josifie Dżugaszwilim. Dla Gru
zinów jest to temat wciąż frapujący — na przykład komentuje się żywo jakiś 
film (który poprzedniego dnia miał emisję w telewizji) ukazujący nieznane fakty 
z życia Stalina. Ten sentyment przejawiają zwłaszcza starsi Gruzini. Niemniej 
za Stalina w Gruzji wciąż pije się toasty. Niezależnie od wieku Gruzini zgodnie 
powtarzają, że Stalin nic nie zrobił dla Gruzji, ale niezaprzeczalnie był silnym, 
wielkim człowiekiem, wielką osobowością. W chwili słabości pewien Gruzin, 
wskazując na Księżyc w pełni, powiedział mi, że „te plamy na Księżycu układają 
się w twarz Stalina”.

Stosunki Rosji z Gruzją nadal wyzwalają silne emocje, gdyż Rosja nie zre
zygnowała ze swoich wpływów na Zakaukaziu i wszelkie wewnętrzne konflikty 
w tym kraju wykorzystuje do własnych celów. W trwającej ponad rok (od 1992 
roku) wojnie abchasko-gruzińskiej Rosja udzieliła abchaskiej opozycji, która 
nie chciała, aby Abchazja była częścią Gruzji, wsparcia militarnego i przepusz
czała przez granicę ochotników. Bez tej pomocy wygrana Abchazji nie byłaby 
możliwa. Zdaniem Gruzinów to Rosja była inspiratorem całego konfliktu. Po
dobna była jej rola w konflikcie między Gruzją a Osetią Południową w latach 
1990-1992:

R osjan ie  kup ili z iem ie w  A bchazji i n ad a li obyw atelstw o rosyjskie ludziom , k tó 
rzy ta m  m ieszkali. R ów nież O setyńcom  Południow ym . O n i chcą te raz  przyłączyć 
te  te ry to ria  do  Rosji. P o  co tak  robić. K iedyś m iędzy n am i a  R o s jan am i były dobre  
stosunki; przyjeżdżali do  nas odpoczyw ać. O becn ie  w ojska rosyjskie s tacjonu ją  
w  G ruzji, m im o że nie m ają  praw a. O n i nigdy się od  nas nie odczepią. N ik t nie 
m a n a  to  wpływu [2I.K. 1 2 -G ]22.

Zdaniem slawistki Ewy Thompson, taka protekcjonalna postawa Rosji wo
bec narodów Kaukazu jest głęboko zakorzeniona w świadomości narodu rosyj
skiego. Niebagatelną rolę odegrała tu XIX- i XX-wieczna literatura rosyjska:

Te teksty  utrw aliły  w  pam ięc i rosyjskiej ob raz  K aukazu  jak o  k rainy  po trzebu jącej 
k u ra te li i uodpo rn iły  R osjan  n a  od ruchy  sym patii i z rozum ien ia  w  sto sunku  do 
ludów  K aukazu . Z n ak iem  tryw ializacji K aukazu  w  lite ra tu rze  rosyjskiej je s t płyt-

22 Słowa tego rozmówcy wypowiedziane we wrześniu 2004 roku okazały się prorocze. Niecałe 
cztery lata później Rosja, wykorzystując konflikt z Osetią Południową, ponownie zaatakowała 
Gruzję.
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kość pow iązań, jak ie  wywołuje w  postaciach  R o s jan  (...). K aukaz służy jedynie 
jako  o rn a m e n t (...), ła tw o go zapom nieć, jak  zam orsk ie  w akacje23.

Konflikt gruzińsko-abchaski dał Gruzinom kolejny powód, aby nie mieć do 
Ormian zaufania. W 1989 roku Ormianie stanowili 14,6% ogółu mieszkańców 
Abchazji i byli trzecią po Gruzinach i Abchazach największą liczebnie narodo
wością w tej republice24. W czasie konfliktu zajęli jednak stanowisko proabcha- 
skie i prorosyjskie: „Ormianie w Abchazji pomagali Abchazom” [D. Z. 8-G]. 
Podobnie bowiem jak niektórzy Abchazi uważali, że są dyskryminowani przez 
Gruzinów: „Wojna zaczęła się od złego traktowania mniejszości przez gruzińską 
większość, m.in. Ormian — dlatego, że popierali Abchazów” [D.Z. 9-Abchaz]. 
Albert Topolian, przewodniczący organizacji Krunk reprezentującej abchaskich 
Ormian, oświadczył m.in., że „Abchazja jest naturalnym sojusznikiem Rosji”. 
Nielojalne zachowanie Ormian wobec Gruzji miało duże znaczenie i być może 
przesądziło o tym, że Gruzja w Abchazji przegrała25.

Podsumowując, historia i bieżąca polityka wpłynęły na to, że postawy Gruzi
nów i Ormian wobec Rosji są najczęściej zupełnie różne. Ma to swoje uzasad
nienie zarówno w ich mentalności, jak i doświadczeniach, jakie te narody miały 
z Rosją. Ta różnica w kierunku polityki w znaczący sposób rzutuje nie tylko na 
relacje państwowe między Gruzją a Armenią, ale często jest wymieniana jako 
powód nie najlepszych stosunków czy niemożności porozumienia się między 
zwykłymi członkami tych narodów. Różnica w nastawieniu do Rosji wyraźnie 
przeszkadza Gruzinom i Ormianom w wytworzeniu się między nimi bliższych 
„zakaukaskich więzi”.

Samcche-Dżawachetia

Współczesna Gruzja dzieli się na 16 jednostek administracyjno-terytorialnych, 
które względnie pokrywają się z podziałem etnograficznym Gruzji. Do tej liczby 
należy dodać trzy jednostki autonomiczne oficjalnie nadal leżące granicach kra
ju: Adżarię, Abchazję i Osetię Południową, z których dwie ostatnie zostały, jak 
wiadomo, faktycznie oderwane od Gruzji w wyniku wojen abchasko-gruzińskiej 
i osetyjsko-gruzińskiej na początku lat 90. XX wieku.

Regionem najliczniej zaludnionym przez Ormian w Gruzji jest Samcche- 
Dżawachetia. W rzeczywistości są to dwa regiony: Meschetia na pograniczu 
gruzińsko-tureckim, ze stolicą w Achalciche, i Dżawachetia na pograniczu gru- 23 24 25

23 E. M. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, Kraków 2000, s. 107 
i 113.
24 W. Górecki, Abchaskie elity wobec niepodległości, Warszawa 1996.
25 J. Darski, Kto potrzebuje Rosji..., op. cit.
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zińsko-armeńskim, ze stolicą w Achalkalaki. Na początku lat 90. ubiegłego wie
ku z połączenia tych dwóch regionów stworzono nową jednostkę terytorialną 
— Samcche-Dżawachetię (używana jest także forma Meschet-Dżawachetia). 
Zabieg ten miał na celu formalne zwiększenie procentowego składu mieszkań
ców prowincji na korzyść Gruzinów. Zwarte osadnictwo ormiańskie na tere
nach południowej Gruzji sięga ponad 170 lat wstecz. Po wojnie turecko-rosyj- 
skiej w latach 1828-1829, Rosja przyłączyła do swojego imperium Meschetię 
i Dżawachetię stanowiące resztę historycznych ziem gruzińskich (zasadnicza 
część Gruzji już wcześniej weszła w skład Rosji). W tym czasie z Erzurum, Kar- 
su i innych terenów zajmowanych przez Turków do powiatu achalkalijskiego 
w Dżawachetii zaczęli masowo przesiedlać się Ormianie, szybko stając się w tym 
regionie większością. Według spisu ludności w Gruzji z 1997 roku Ormianie 
w Dżawachetii stanowili 91,3%. Według Ormian jest ich tam nawet ponad 97%. 
W Meschetii natomiast odsetek Ormian na podstawie wspomnianego spisu wy
nosi około 40%. W ciągu ostatnich lat liczby te raczej nie uległy zmianie.

Dżawachetia

Region ten, położony wysoko nad poziomem morza, charakteryzujący się kon
tynentalnym, dość surowym klimatem, nazywany bywa „gruzińską Syberią”. 
Z tego też powodu dla Gruzinów, jak sami twierdzą, nie był zbyt atrakcyjnym 
miejscem do życia:

A  dlaczego w  w iększości O rm ian ie  tu  żyją: d la tego , że G ruz in i nie chcieli tu  żyć.
To zim ne m iejsce, rozum iecie: Sybir (...). Tam  p o n ad  2000 m etrów , ta m  po  m aju  
d o p ie ro  m ogą coś zrob ić  z ziem ią. A  w iększość G ruzinów  przyw ykła do  życia 
w  cieple, w  sub trop ikach , w  dobrych  m iejscach. G ruz in i daw no, daw no te m u  stąd  
w yjechali [wyw. 2 9 -O ].

W okresie istnienia ZSRR władze z uwagi na położenie Dżawachetii przy 
granicy z Turcją (członkiem NATO) poszerzyły strefę nadgraniczną do prawie 
80 km, co skutecznie zahamowało rozwój regionu. W strefie nadgranicznej 
znajdowała się też niemal cała Meschetia. Były to więc jedne z najbiedniejszych 
regionów Gruzji26. Dopiero w drugiej połowie lat 80., głównie w wyniku niepo
kojów społecznych związanych z trudną sytuacją materialną, rząd Gruzińskiej 
SRR przyjął program społeczno-gospodarczego rozwoju Dżawachetii.

Organizacje reprezentujące zamieszkałych tam Ormian zaczęły powstawać 
dopiero w okresie pierestrojki. W 1988 roku w Achalkalaki powstał ormiański 
Ruch Narodowo-Społeczny „Dżawachk” (ormiańska nazwa Dżawachetii). Ce
lem istnienia tej organizacji było umacnianie wśród miejscowej ludności jej toż

26 A. Furier, D ro g a  G r u z j i . . . , op. cit., s. 165.
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samości narodowej, praca nad rozwojem ormiańskiego szkolnictwa i zakładanie 
innych instytucji podtrzymujących ormiańskość. Z „Dżawachkiem”, liczącym 
około 5 tys. członków, związana była też paramilitarna organizacja „Parwa- 
na”. Kiedy wybuchła wojna w Karabachu, liczni ochotnicy ormiańscy wyruszyli 
z Dżawachetii, aby wesprzeć walczących z Azerami rodaków.

W 1990 roku działacze „Dżawachka” stworzyli ważny precedens w funk
cjonowaniu dżawachetyjskich władz. Po przejęciu władzy w Gruzji przez nie
podległościowy blok polityczny Zwiada Gamsachurdii „Okrągły Stół — Wolna 
Gruzja”, władzę w Dżawachetii przejęli całkowicie działacze „Dżawachka” i nie 
wpuścili do Achalkalaki trzech kolejnych, mianowanych przez tbiliskie władze 
prefektów (naczelników rejonu). Następnie powołali 24-osobową Tymczaso
wą Radę Pełnomocników, która sprawowała władzę w regionie do końca 1991 
roku — do momentu, gdy prefektem został człowiek przez nich zaakceptowany. 
Trzeba pamiętać, że czas istnienia Tymczasowej Rady Pełnomocników był okre
sem ogromnego napięcia wśród wszystkich mniejszości narodowych w Gruzji, 
przerażonych głoszonymi wówczas nacjonalistycznymi hasłami typu „Gruzja dla 
Gruzinów”. Wraz ze stabilizacją sytuacji politycznej uspokajały się też nastro
je wśród mniejszości. Władze gruzińskie nie ingerowały w wewnętrzne sprawy 
Dżawachetii, co niosło jednak za sobą kompletny brak nowych inwestycji. Or
mianie odbierali to jako celową politykę zaniedbywania regionu i w związku 
z nią dopominali się o przyznanie im autonomii lub wysuwali żądania przyłą
czenia do Armenii27. Gruzini z niepokojem odbierali te informacje, zwłaszcza że 
w mediach podawanych było sporo niesprawdzonych pogłosek, półprawd i nad
interpretacji:

W  środkach  m asow ego p rzekazu  dużo  krzyczą o tym , że D żaw ache tia  chce się 
oddzielić  od  G ruzji i przyłączyć do  A rm enii. Jeśli ta m  je d e n  czy dw óch pijanych 
ludzi w  dob rym  n as tro ju  idzie i krzyczy coś tak iego , to  n ie  znaczy, że to  je s t n a 
stró j całej D żaw achetii. D żaw ache tia  była, je s t i zostan ie  częścią G ruzji. Jeśli słu
chać środków  m asow ego p rzekazu , m ożna  usłyszeć o w ielu  rzeczach, k tó rych  nie 
m a [2I.K. 2 8 -O ].

W rzeczywistości tragiczne położenie ekonomiczne Ormian w Dżawache- 
tii samo narzucało pewne sytuacje, które pogłębiały izolację regionu od reszty 
Gruzji. W stołecznym Achalkalaki istniała baza wojsk rosyjskich — główny pra
codawca w regionie. Większość służących tam żołnierzy była Ormianami, którzy 
przyjęli obywatelstwo rosyjskie. W samym Achalkalaki Ormianie stanowili 99% 
mieszkańców. Zapytani o Gruzinów odpowiadają: „A, mieszka tu chyba jeden”. 
Żołnierze otrzymują żołd w rosyjskich rublach. Z handlu z żołnierzami utrzy
mują się z kolei miejscowi Ormianie, tym samym rubla było w obiegu więcej niż 
narodowej gruzińskiej waluty lari, która, wprowadzona w 1995 roku, ze szcze

27 W. Górecki, P la n e ta . . . , op. cit.
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gólną trudnością przyjmowała się w Samcche-Dżawachetii. Spowodowane to 
było wzrostem cen na usługi i towary, który towarzyszył wprowadzaniu w obieg 
tej waluty, a poza tym mieszkańcy Meschetii i Dżawachetii byli nieufni wobec 
nowej waluty i woleli nadal posługiwać się rublem i ormiańskim dramem28.

Polityka władz gruzińskich przyczyniała się do wzrostu nieufności Ormian do 
Gruzinów. Wyzwalała wspomniane wyżej już postawy. U Gruzinów zaś pewne 
zachowania Ormian, jak np. odmowa uczenia się gruzińskiego i posyłania dzieci 
do szkół gruzińskich, wzbudzały niechęć, a nawet wrogość:

P odczas G enocydu  R osjan ie  p rzesied lili O rm ian  do D żaw achetii. D żaw achetia  
to  h isto ryczna z iem ia gruzińska, ta m  są gruzińskie zabytki, a  O rm ian ie  m ów ią, że 
to  o rm iańsk ie. A  jeśli są  p o tw ie rdzen ia  w  postac i g ruzińskich  inskrypcji n a  tych 
pom nikach , to  O rm ian ie  je  ścierają. Ci O rm ian ie  z D żaw achetii n ie zn a ją  języka 
gruzińskiego. W edług m nie to  bard zo  źle, bo  jeśli się żyje w  jak im ś k raju , to  n a le 
ży znać  jego  język. O n i n ie  uw ażają się za  obyw ateli G ruzji. W yobrażają  sobie, że 
faktycznie m ieszkają n a  te ry to riu m  A rm en ii [2I.K. 12-G ].

Dopiero w ostatnich latach nastroje separatystyczne w Dżawachetii uległy 
osłabieniu. Mają w tym zasługę władze Armenii, które potępiły separatyzm dża- 
wachetyjskich Ormian i ze względu na stosunki z Gruzją nie udzielają poparcia 
„Dżawachkowi”. W dalszym ciągu istnieją jednak w Armenii ugrupowania po
lityczne (m.in. nacjonalistyczna partia Dasznakcutiun) nawołujące do przyłą
czenia Dżawachetii do Armenii. Od polityki nowych gruzińskich władz zależy, 
w jakim kierunku rozwiną się nastroje w Dżawachetii. Podkreślić trzeba, że nie 
wszyscy Gruzini ulegają antyormiańskim nastrojom, są wśród nich także i tacy, 
którzy starają się wykazać zrozumienie:

Teraz zakonnicy ta m  uczą orm iańsk ie dzieci angielskiego, a chętnych  gruzińsk ie
go, dzieci tak  to  lubią, są  tak ie szczęśliwe! Inaczej nigdy n ie nauczyłyby się angiel
skiego, tak  wysoko w  górach, ta m  te raz  już śnieg leży. P iszą n a  tablicy tak im i duży
m i literam i „G ruzja  —  m oja ojczyzna”, tak  się cieszą! To w ina rosyjskiej polityki, 
k tó re j nasz rząd się poddał... M am  nadzieję, że się to  zm ieni... [2I.K. 15-G ].

Meschetia

W tym drugim regionie historycznym Gruzji, będącym składową częścią Samc- 
che-Dżawachetii, ludność ormiańska stanowi już tylko około 40% całej tutej
szej populacji. W większej grupie (ok. 30 tys.) pojawili się tutaj w 1830 roku. 
Byli to uciekinierzy z Turcji, którzy zajmowali w Achalciche i okolicy mieszkania 
opuszczone przez Turków, także zmuszonych do ucieczki na skutek prześla-

28 P. Prześlakiewicz, P a m ię ć  p o ls k o ś c i . . . , op. cit., s. 50.
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dowań ze strony administracji rosyjskiej. Wielu Ormian mieszkało jednak już 
tu wcześniej. Od wieków żyli tu obok siebie Gruzini, Ormianie, Grecy, Żydzi, 
Kurdowie, muzułmanie (tzw. Turcy meschetyńscy), rosyjskie mniejszości reli
gijne (Duchoborzy i Mołokanie), a także potomkowie Polaków zesłanych na 
Kaukaz. To zróżnicowanie etniczne i kulturowe jest dla tutejszych mieszkańców 
zjawiskiem naturalnym. Wszyscy tu określają się mianem przyjaciół i niechętnie 
odpowiadają na pytania dotyczące relacji między nacjami:

—  „C zym  O rm ian ie  ró żn ią  się G ruz inów ?”
—  „C harak terem ! O rm ian ie  chcą tylko, żeby była p raca , p raca. A  G ruz in i lubią, 
żeby dyplom  był w  k ieszen i i w szystko” [2I.K. 35-O ].

Poszczególne grupy tolerują się nawzajem, choć i tu nie brak drobnych kon
fliktów między grupami. Jednym z nich jest przypisywanie tutejszym Ormianom 
przez Gruzinów wyłącznie imigranckiego pochodzenia. Historycy ormiańscy 
starają się zaś podkreślać co najmniej średniowieczny rodowód swojej obecno
ści w Achalciche, zarzucając Gruzinom zacieranie śladów ormiańskiej obecności 
sprzed wspomnianej akcji osiedleńczej w 1830 roku. Dotyczy to m.in. niszczenia 
ormiańskich inskrypcji w średniowiecznych ormiańskich kościołach i nanosze
nie napisów gruzińskich na typowo ormiańskie kamienne krzyże — chaczkary29. 
Istnieje też wręcz symboliczny spór między Ormianami należącymi do Ormiań
skiego Kościoła Apostolskiego a prawosławnym Gruzinami o cerkiew, w której 
paradoksalnie mieści się Muzeum Przyjaźni Narodów30:

W  A chalciche je s t cerkiew  gruzińska, k tó rą  kom uniści zam ien ili n a  m uzeum  
„Przyjaźni N aro d ó w ”. Po rozpadzie  Z S R R  O rm ian ie  odkup ili tę  cerkiew  od p a ń 
stwa, ale n as tąp iła  ta k a  dew aluac ja p ien iądza, że okazało  się, że kup ili ją  za  20 
kopiejek . N o  i O rm ian ie  nie m ają  te j cerkwi, ale do  dziś m ów ią, że to  ich cerkiew .
N ic ta m  nie m a. C iągle M u zeu m  Przyjaźni N arodów ... [2I.K. 30-G ].

Podobnie jak w innych regionach Gruzji i tu Ormianie przeważnie nie znają 
gruzińskiego. Starsze pokolenie Ormian nie uczyło się gruzińskiego, bo rosyjski 
wystarczał im do normalnego funkcjonowania w miejscowym społeczeństwie, 
a ponadto często Gruzini znali ormiański:

D la  O rm ian  nigdy nie było b arie ry  językow ej w  G ruzji. W ychow ałem  się w  A chal- 
ciche i do  dzisiejszego d n ia  nie m ów ię dob rze  po gruzińsku. A  to  d la tego , że m oi 
sąsiedzi G ruz in i m ów ili ze m n ą  po  o rm iańsku , m oi ko ledzy  i ko leżank i z klasy
—  G ruz in i —  m ów ili ze m n ą  po  o rm iańsku , m oi przyjaciele m ów ili ze m n ą  po

29 A. Ghazinyan, Historic Concern: Georgia Armenians say authorities out to rid country 
o f Armenian traces, < www.armenianow.com> (21.04.2005).
30 Charakterystycznym rytem antagonizmów etnicznych jest spór o artefakty. A. D. Smith wska
zuje, że to właśnie one przechowują składowe elementy tożsamości etnicznej: mity, pamięć, war
tości i symbole; A. D. Smith, The Ethnic Origins o f Nation, Oxford & Cambridge 1986, passim.
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orm iańsku  i on i dzisiaj ze m n ą  m ów ią po  orm iańsku . N ie było gdzie nauczyć się 
g ruzińskiego [2I.K. 34-O ].

Obecnie nadal posyłają swoje dzieci tylko do ormiańskiej szkoły. Młodzi Or
mianie nie widzą sensu nauki gruzińskiego, gdyż ze względu na kryzys gospo
darczy i złe warunki życia w Gruzji nie wiążą swojej przyszłości z tym krajem. 
Na studia wyjeżdżają do Erewania lub Moskwy i na stałe opuszczają Achalciche. 
Ogromne bezrobocie zamyka im drogę powrotu do Gruzji. Pracują poza jej gra
nicami i utrzymują krewnych w Meschetii.

Relacje Ormian z Gruzinami i tu cechuje wzajemna nieufność, zwłaszcza od 
czasów mało zręcznej polityki Zwiada Gamsachurdii wobec mniejszości, któ
ra na długo pozostawiła uczucie niepewności i bycia nie u siebie. Natomiast 
podczas trwającej ponad 10 lat prezydentury Eduarda Szewardnadzego sytuacja 
ekonomiczna ludności Samcche-Dżawachetii ulegała stopniowemu pogorsze
niu ze względu na politykę izolowania tego regionu, co oczywiście również nie 
wpływało na pozytywny odbiór władz gruzińskich.

Brak zaufania Ormian do Gruzinów przejawia się nieraz w opowieściach 
o antyormiańskim spisku Gruzinów. Przykładem może być historia o Char
les^ Aznavourze, którą opowiedział mi starszy Ormianin z Achalciche:

W  A chalciche u rodził się O rm ian in  C harles A znavour. Je s t jeszcze jego  do m  na 
tej ulicy, n a  k tó re j się urodził. W  połow ie la t 90. m ieszkańcy A chalciche zaprosili 
A znavoura , żeby przy jechał do  A chalciche, wysłali zap roszen ie  do  niego. A le nie 
przyjechał. I  nie d la tego , że nie chciał —  chciał, ale G ruz in i nie pozw olili, z a b ro 
nili, tzn. ich w ładze [2I.K. 2 9 -O ].

W rzeczywistości Aznavour urodził się w Paryżu. Jego matka była Ormianką 
z Turcji, a ojciec gruzińskim Ormianinem, ale żadne elementy jego biografii 
nie wskazują na związki z Achalciche31. Uczynienie Achalciche miejscem naro
dzin wybitnego Ormianina wydaje się być formą mitologizacji własnej lokalno- 
ści. Aznavour jest często dla Ormian uosobieniem ormiańskości — bohaterem. 
Zważywszy na stosunkowo krótką historię kolonizacji ormiańskiej w samym 
Achalciche, miejsce to wymagało kulturowego usankcjonowania, symboliczne
go ugruntowania jego ormiańskości. Tym bardziej odczuwano taką potrzebę po 
rozpadzie ZSRR i zmianie polityki narodowościowej w Gruzji. Charakterys
tyczne jest tu również wskazanie „winnego” — władz gruzińskich. Przesłanie 
jest tu dość oczywiste, władze gruzińskie odmawiają uznania ormiańskości tego 
terenu.

Nieufność przejawiają Ormianie również w stosunku do nowego prezydenta 
— Micheila Saakaszwilego. Mimo że nie głosi on haseł uważanych za nacjona
listyczne, Ormianie — w przeciwieństwie do ludności gruzińskiej — nie wiążą

31 C h. A zn av o u r, K ied y ś ..., op . cit.
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z jego prezydenturą nadziei na poprawę sytuacji i raczej z niepokojem obserwu
ją jego posunięcia.

Spory między Gruzinami a Ormianami w Samcche-Dżawachetii, choć nie 
urastają do rangi tych w Abchazji i Osetii Południowej, pozostają jednak nadal 
jednym z wewnętrznych konfliktów trawiących współczesną Gruzję.

*

Podsumowując, choć konflikt zbrojny między Gruzinami a Ormianami na Za
kaukaziu wydaje się w tej chwili mało realny, to jednak trzeba zauważyć, że 
relacje między oboma narodami należą do jednych z bardziej antagonistycz- 
nych na Kaukazie. W zasadzie istniały one od dawna. Oba narody znane są 
z cechującej je megalomanii i ciągłej rywalizacji o kulturowe pierwszeństwo na 
Kaukazie. Każdy z nich uważa się za najinteligentniejszy i najbardziej kulturowo 
zaawansowany spośród narodów regionu. Niezmiennie funkcjonuje wśród nich 
wiele negatywnych sąsiedzkich stereotypów. Poniekąd jest to normalne, zwłasz
cza jeśli uwzględnimy ich historię. Można to także uznać za przejaw trwałości 
i siły ich tożsamości wystawionej przez wieki na pokusy asymilacyjne. Odzyska
nie niepodległości przez oba państwa uruchomiło jednak proces mobilizacji 
narodowej, który, jak w przypadku dążeń separatystycznych dżawachetyjskich 
Ormian, może doprowadzić do podobnej sytuacji jak w Karabachu. Pozostaje 
mieć nadzieję, że władze niepodległej Armenii nie będą popierać dążeń separa
tystycznych mniejszości ormiańskiej w Gruzji, a rząd gruziński będzie prowadził 
wobec mniejszości politykę dialogu i unikania konfrontacji.
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Patrycja Prześlakiewicz

Przybysze z Kaukazu w Warszawie

W miejscach publicznych — w szkole, w pracy, na imprezach kulturalnych — co
raz częs'ciej można spotkać mieszkańców Kaukazu, wyróżniających się miękkim 
akcentem w języku polskim, orientalną urodą, eleganckim (w stylu wschodnim) 
ubiorem i odmiennym sposobem bycia.

Od początku lat 90. w kolejnych falach migracji przyjeżdżają do Polski 
z niepodległych krajów Kaukazu Południowego: Gruzji, Armenii i Azerbej
dżanu. Głównym powodem ich migracji były konflikty etniczne, które wy
buchły lub trwały nadal w pierwszej połowie lat 90., takie jak wojna między 
Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach (1989-1994), wojna domowa 
w Gruzji (1991-1993), wojna secesyjna w gruzińskiej Abchazji (1992-1994) 
i Osetii Południowej (1991-1992). Dodatkowo kryzys polityczno-społeczny 
i przede wszystkim gospodarczy, w jakim znalazły się wszystkie państwa kau
kaskie po zakończeniu wojen, sprawia, iż emigracja mieszkańców Kaukazu do 
Polski i Europy nie ustaje do dzis.

Z kolei od końca lat 90. Polska przeżywa intensywny napływ uchodźców 
(głównie czeczeńskich) z rosyjskich republik Kaukazu Północnego — Czeczenii, 
Inguszetii i Dagestanu. Przyczyną ich ucieczki jest konflikt rosyjsko-czeczeński 
trwający (z niewielkimi przerwami) od początku lat 901.

1 W 2009 roku (tj. w okresie oczekiwania na dotację Ministerstwa Edukacji Narodowej na druk 
niniejszej książki) nastąpiły istotne zmiany w napływie imigrantów z Kaukazu. W dalszym ciągu 
trwały przyjazdy Czeczenów, ale liczba ich uległa zmniejszeniu. W zamian nastąpił intensywny 
napływ obywateli Gruzji (ok. 6 tys. wniosków o status uchodźcy w sierpniu 2009 roku). Według 
wstępnej oceny były to osoby pochodzące w większości z Tbilisi i okolic. Pod względem przynależ
ności etnicznej przeważnie Jezydzi (nazwa kurdyjskiej grupy wyznaniowej), w drugiej kolejności 
etniczni Gruzini, dopiero potem gruzińscy Ormianie. Przyczyny tego nagłego exodusu pozostają 
w sferze spekulacji. Pod koniec roku, po serii odmownych odpowiedzi na wnioski o nadanie statu
su uchodźcy jako „w oczywisty sposób bezzasadne”, napływ ten wyraźnie ustaje (przypis M.Z.).
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Przybysze z Kaukazu stanowią obecnie najliczniejszą grupę migrantów 
i uchodźców w Polsce. Podobnie jak w połowie XIX wieku największe ich sku
pisko znajduje się w Warszawie. Wokół centrum administracyjnego, polityczne
go i ekonomicznego, jakim jest Warszawa, zostało rozmieszczonych najwięcej 
os'rodków dla osób oczekujących na uzyskanie statusu uchodźcy w RP. Os'rodki 
są zamieszkane głównie przez Czeczenów i przedstawicieli innych grup etnicz
nych z Kaukazu Północnego.

Zarys historii migracji mieszkańców Kaukazu do Polski

Historia osiedlania się grup kaukaskich w Polsce jest tak różna, jak zróżnicowa
ny i skomplikowany jest obszar, z którego pochodzą. Na Kaukazie Południowym 
i Północnym (obszarze liczącym około 297 tys. km2) mieszka kilkaset odmiennych 
grup etnicznych, posługujących się różnymi językami należącymi do trzech wiel
kich rodzin językowych: kaukaskiej (np. Gruzini, Czeczeni, Czerkiesi), indoeuro- 
pejskiej (Ormianie) i ałtajskiej (Azerowie), wyznających kilka odmian chrześci
jaństwa (Autokefaliczny Prawosławny Kos'ciół Gruziński, Gregoriański Kos'ciół 
Ormiański) i islamu (sunnici na Kaukazie Północnym i szyici w Azerbejdżanie).

Najstarszą historią osadnictwa na ziemiach polskich mogą poszczycić się Or
mianie. Są obecni w Polsce co najmniej od XIV wieku, szczególnie w większych 
miastach na wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Os'rodkiem diaspory ormiań
skiej były Lwów (siedziba biskupstwa ormiańskiego), Łuck, Kamieniec Podolski 
i sąsiednie miasta wschodnie (z najdalej wysuniętym na zachód — Zamos'ciem). 
Ormianie skupieni we Lwowie i Kamieńcu Podolskim uzyskali od królów pol
skich osobne przywileje handlowe i autonomię. W 1667 roku Ormianie polscy 
zawarli unię z Kosciołem rzymskokatolickim, zachowując przy tym odrębnosć 
liturgiczną (w języku ormiańskim). Według różnych danych Ormianie w całej 
Polsce liczyli (od XIV do połowy XX wieku) od 3 tys. do 15 tys. osób. W War
szawie większa grupa Ormian pojawiła się dopiero po II wojnie swiatowej wraz 
z polskimi repatriantami z Kresów Wschodnich2. Wczes'niej w stolicy istniała 
tylko niewielka gmina ormiańska.

Pozostali przybysze z Kaukazu: Gruzini, Azerowie i grupy północnokaukas- 
kie (jak np. Czerkiesi) osiedlali się w Polsce od XVII wieku. W najwcześniej
szym okresie były to najczęs'ciej całe oddziały złożone z Czerkiesów i innych 
górali północnokaukaskich (zwanych „Petyhorcami” lub „ludźmi z Besztau”), 
które zaciągały się na służbę w wojskach Rzeczypospolitej. Gruzini również słu
żyli w Rzeczypospolitej jako żołnierze i dyplomaci. W pierwszej połowie XVII

2 A. Pisowicz, Sześćsetpięćdziesiąt lat Ormian Polskich, strona internetowa Cracovia Leopolis, 
< www.lwow.home.pl/ormianie.html>, konsultowane 27.07.2006 r.
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wieku ochronę osobistą hetmana Stanisława Koniecpolskiego tworzył oddział 
tzw. „Georgian”. Najbardziej znanym Gruzinem w tym czasie był rotmistrz 
wojsk królewskich i dyplomata (polski przedstawiciel w Persji) w służbie Rze
czypospolitej — Bogdan Gurdziecki. Za zasługi dla Polski sejm (w 1673 roku) 
przyznał mu szlachectwo polskie i posiadłości ziemskie.

Jeszcze bardziej intensywny napływ mieszkańców Kaukazu na ziemie polskie 
miał miejsce w czasie zaboru rosyjskiego w XIX wieku, kiedy wschodnie ob
szary Rzeczypospolitej, podobnie jak Kaukaz Południowy i Północny, znalazły 
się w granicach Imperium Rosyjskiego. Wówczas największa liczba kaukaskich 
urzędników i wojskowych w służbie rosyjskiej, a później także kupców, studen
tów i zesłańców (po wykryciu spisku na cara w Gruzji w 1832 roku) trafiała do 
Warszawy — centrum administracyjnego, wojskowego i oświatowego Królestwa 
Polskiego. Według powszechnych spisów ludności (niedokładnie określających 
narodowość) z końca XIX wieku mieszkańców Kaukazu w Królestwie Polskim 
było od kilkudziesięciu do kilkuset3.

W latach 1835-1856 w okolicach Warszawy stacjonował cały pułk żołnierzy 
z Kaukazu Południowego, co przypuszczalnie znalazło odzwierciedlenie w jed
nej z pieśni ludowych z okolic Raszyna, zanotowanej przez Oskara Kolberga:

N ie pó jdę  grab ić siana, bo  się boję Persy jana, bo  Persy jan  siedzi w  lipie i w ytrzesz
cza n a  m nie ślip ie4.

Był to tzw. Muzułmański Pułk Konny, w Warszawie zwany też Kaukaskim Re
gimentem Konnym, sformowany w Dagestanie przez księcia Dawida Bebutowa. 
Oprócz muzułmanów północnokaukaskich i Azerów służyli w nim również Gru
zini. Ks. Gen. D. Bebutow, z pochodzenia Ormianin urodzony w Gruzji, w 1961 
roku został komendantem wojennym Warszawy. Po śmierci został pochowany 
na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli, gdzie do dziś znajduje się 
jego nagrobek ozdobiony kaukaskimi płaskorzeźbami.

Z historii Królestwa Polskiego odnotować należy także rządy gruzińskiego 
ks. Aleksandra Imeretyńskiego (pełniącego aż do śmierci w 1901 roku stano
wisko generał-gubernatora i dowódcy wojsk okręgu warszawskiego), które były 
okresem spokoju i rozkwitu gospodarczego, kulturalnego na ziemiach polskich. 
W środowisku kulturalnym Warszawy znani byli również pełniący tu służbę ofi
cerowie azerscy: Abbas Kula-Agi Bakichanow, Ismaił-bej Kutkaszeni i Mirza 
Kasim Meszed Abdułła Ogły5. 3 4 5

3 A. Woźniak, Z  dziejów gruzińskiej diaspory w Polsce, „Etnografia Polska”, R. 36, 1992, z. 1, 
s. 81-97.
4 Za A. Woźniakiem, ibidem: O. Kolberg, Mazowsze, cz. 2, Warszawa 1963 , s. 172.
5 W. Górecki, Historia azerbejdżańsko-polskich stosunków kulturalnych, strona internetowa Am
basady Republiki Azerbejdżanu w Polsce, <htttp://azer-embassy.pl/pl/index.php?section=29> 
(konsultowane 27.07.2006 r.).
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W drugiej połowie XIX wieku do Warszawy przyjeżdżali ponadto studenci 
i działacze niepodległościowi z Kaukazu, którzy szukali natchnienia we wzorach 
polskiej konspiracji antycarskiej. W Warszawie powstały także niektóre z gru
zińskich partii niepodległościowych.

Poza tym pod koniec XIX wieku powstało w Warszawie wiele sklepów okre
ślanych mianem kaukaskich, sprzedawano w nich jedwabie i wyroby srebrne na
zywane „czerkieskami”. Prowadzono też sprzedaż win i koniaków gruzińskich. 
Popularne były kaukaskie wody mineralne i kefir.

W okresie międzywojennym (1918-1939) diaspora kaukaska w Warszawie, 
złożona głównie z Gruzinów i Azerów (centrum diaspory ormiańskiej do II woj
ny światowej był Lwów i miasta kresowe), należała do jednych z bardziej zna
czących na Mazowszu. Przeżywała swój rozkwit i utrzymywała częste kontakty 
z niezależnymi rządami republik kaukaskich (przebywającymi od lat 1921-22 
na uchodźstwie). Kolonia gruzińska w Warszawie była na tyle liczna (ponad 100 
osób według danych z 1939 roku) i aktywna, iż zorganizowała się instytucjonal
nie i w 1922 roku utworzyła Klub Gruzińsko-Polski (przemianowany później na 
Komitet Gruziński).

W Polsce popularna była wówczas federalistyczna koncepcja polityki wschod
niej marszałka Józefa Piłsudskiego o stworzeniu sojuszu z działaczami obalo
nych republik kaukaskich. Zakładała poparcie ich prób budowania własnej pań
stwowości, rozpoczętej w czasie I wojny światowej i przerwanej przez inwazję 
bolszewików na początku lat 20. W ramach tej koncepcji geopolitycznej część 
zbiegłych oficerów gruzińskich i azerskich (w tym 6 generałów, 35 oficerów i 46 
podchorążych) zostało zatrudnionych na kontraktach w Wojsku Polskim. Wielu 
z nich walczyło w armii i partyzantce polskiej i zginęło w czasie II wojny świato
wej. Gruzini i Azerowie brali też udział w powstaniu warszawskim z 1944 roku.

Oprócz żołnierzy, członkami przedwojennej diaspory kaukaskiej byli rów
nież kupcy i przedsiębiorcy. Najbardziej znane w Warszawie były składy kawy 
i herbaty, należące do A. Godzjaszwilego (przy ulicy Marszałkowskiej i w Ale
jach Jerozolimskich). Poza nimi w Warszawie działały również gruzińskie pa
larnie kawy i tzw. bary kawowe. Popularnym miejscem spotkań w tym czasie 
był „antykwariat meblowy i artystyczny” przy pl. Teatralnym prowadzony przez 
Sicharulidzego, byłego śpiewaka opery gruzińskiej. W dzień można było tam 
kupić meble, wieczorem zaś napić się kawy, herbaty i wina grzanego z korze
niami.

Warto również wspomnieć o lekarzach, dziennikarzach, pracownikach na
ukowych i gruzińskich wykładowcach szkół wyższych. Na przykład język gruziń
ski oraz literaturę i geografię Gruzji wykładał na Uniwersytecie Warszawskim 
dr Jerzy Nakaszydze. Wykłady z historii Gruzji w Szkole Wschodoznawczej 
prowadził Jan Kawtaradze. Profesorem teologii na Uniwersytecie Warszawskim 
i zarazem kapelanem kolonii gruzińskiej w Warszawie był ks. archimandryta 
Grzegorz Peradze, uznany za świętego Kościoła gruzińskiego.
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W 1929 roku pod patronatem Instytutu Wschodniego w Warszawie powstał 
Związek Studentów Kaukaskich w Polsce. Celem Związku było propagowanie 
wiedzy o Kaukazie oraz współpraca kaukaskiej młodzieży z Polakami (prezesem 
związku został Batyr Bek Kazi-chan, wiceprezesem Mikołaj Bagration, Grze
gorz Keceli, a skarbnikiem Murat-bej Baragun)6.

Po zakończeniu II wojny światowej potomkowie imigrantów kaukaskich 
w Warszawie i w innych miastach Polski podjęli ponownie kilka prób zjedno
czenia się i utworzenia własnych organizacji imigranckich. Najszybciej udało 
się to potomkom polskich Ormian. Mimo dużego rozproszenia po całej Pol
sce (które nastąpiło w efekcie celowej akcji przesiedleńczej władz migracyjnych 
PRL), utworzyli oni najpierw w Krakowie (w 1980 roku), a później w Warszawie 
i Gdańsku — Koło Zainteresowań Kulturą Ormian przy Polskim Towarzystwie 
Ludoznawczym. Gruzini powołali Towarzystwo Gruzińsko-Polskie z oddziała
mi w Warszawie i Łodzi, ale dopiero w 1992 roku.

Po zmianie ustrojowej w latach 90. — w nowym klimacie politycznym oraz 
pod wpływem nowych fal imigrantów z Kaukazu — stare grupy kaukaskie zin
tensyfikowały swoją działalność. Powstało kilka nowych organizacji ormiańskich 
(Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne w Krakowie, Związek Ormian w Polsce 
w Gliwicach, Duszpasterstwo Ormian, Stowarzyszenie Młodzieży Ormiańskiej 
w Polsce), a także gruzińskich (Diaspora Gruzińska Qartlosi), azerskich i cze
czeńskich (Komitet Polska-Czeczenia, Czeczeński Ośrodek Informacyjny, Ko
mitet Wolny Kaukaz, Instytut Kultury Narodów Kaukazu).

Warszawa ponownie stała się największym skupiskiem i miejscem działal
ności imigrantów z Gruzji, Azerbejdżanu, Czeczenii i tym razem również z Ar
menii. W 2004 roku powstała sobotnia szkółka języka ormiańskiego i historii 
Armenii dla dzieci z diaspory ormiańskiej. Mimo to Kraków, Gdańsk i Gliwice 
pozostają nadal głównymi skupiskami Ormian, także dla nowej emigracji z Ar
menii. Są one także ośrodkami duszpasterstwa ormiańskiego.

W końcu lat 90. w Warszawie powstały przedstawicielstwa dyplomatyczne 
Republik Armenii, Gruzji i Azerbejdżanu, a nawet przedstawicielstwo rządu na 
uchodźstwie nieuznawanej Czeczeńskiej Republiki Iczkerii.

Na obecny czas można podać tylko szacunkowe dane odnośnie do liczby 
poszczególnych grup pochodzenia kaukaskiego w Warszawie i okolicach (na 
Mazowszu). Największą grupę tworzą obecnie Czeczeni (4-5 tys.), Ormianie 
(2 tys.), Gruzini — kilkaset osób, Azerowie — kilkadziesiąt osób7. Większość 
migrantów kaukaskich zajmuje się handlem (często pośredniczy w wymianie 
handlowej Polski ze Wschodem) i prowadzi prywatne przedsiębiorstwa. Sto

6 A. Woźniak, Z  dziejów gruzińskiej..., op. cit., s. 81-97.
7 Do tej pory nie zostały przeprowadzone (nie są dostępne) dokładne spisy migrantów mieszka
jących w Polsce. Dodatkowo ustalenie ich liczby utrudnia fakt, iż wielu z nich mieszka w Polsce 
nielegalnie lub przyjeżdża do Polski na krótko.
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sunkowo dużą grupę stanowią przedstawiciele inteligencji: pracownicy nauko
wi, lekarze, tłumacze, artyści i malarze. Od kilku lat prowadzona jest również 
intensywna wymiana studentów polskich i kaukaskich. Na studia doktoranckie 
w Polsce przyjmowanych jest co roku kilka osób pochodzących z Kaukazu.

Dużym impulsem do pokazania bogatej kultury kaukaskiej i jednocześnie 
zaistnienia „Kaukazów” w świadomości Warszawiaków był festiwal o nazwie 
„Transkaukazja”, zorganizowany po raz pierwszy w 2004 roku.

Kultura kaukaska

Kultura kaukaska jest niezwykle zróżnicowana i przytoczony tu opis zawiera tyl
ko ogólne jej elementy wspólne wszystkim (lub większości) mieszkańcom Kau
kazu. Do najważniejszych z nich należą:

Rodzina

Rodzina zajmuje jedno z najważniejszych miejsc w kulturze i przekazie trady
cji narodowej. Jest podstawowym ogniwem dalszych podziałów i przynależności 
społecznej, religijnej i narodowej. Cechą charakterystyczną rodziny kaukaskiej 
jest patriarchalizm. Istnieje podział zadań miedzy kobietą i mężczyzną. Cały trud 
i praca mężczyzny obraca się wokół zapewnienia utrzymania rodzinie, dbania 
o krewnych. Dominującą rolę grają najstarsi mężczyźni, sprawują kontrolę nad 
młodszymi członkami rodziny, którzy zobowiązani są do podporządkowywania 
się ich decyzjom i okazywania im na każdym kroku szacunku. Jeśli zabraknie 
dziadka czy ojca, decyzje odnośnie do losu pozostałych członków rodziny po
dejmuje wdowa — najstarsza kobieta, matka dzieci, która jest otaczana równie 
dużym szacunkiem jak jej mąż. Matka ma bardzo duży wpływ na wychowanie 
dzieci. Jest strażniczką ogniska domowego. Szczególnie podkreślana jest więź, 
jaka łączy ją z synami.

Klanowość

Głównym zadaniem klanu/rodu jest zapewnienie pomocy i ochrony swoim 
członkom w każdej sytuacji i miejscu na świecie. Jeśli mieszkańcowi Kaukazu 
uda się wyjechać za granicę, próbuje ściągnąć swoich krewnych, gdy zacznie pra
cować na stanowisku dyrektorskim, w pierwszej kolejności zatrudnia członków 
rodziny lub pomaga im w znalezieniu pracy. Struktura klanowa przenika całe 
życie społeczne. Współcześnie nadal obowiązuje, choć dla wielu tak ścisłe więzy 
są już niewygodne.
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Święta góra Ararat. Fot. I. Kaliszewska

Kult przodków

„Prawdziwy mieszkaniec Kaukazu” powinien znać nazwę i historię rodu, z które
go pochodzi. Rodzina jest jednością poprzez poczucie więzi z przodkami. Każdy 
jej członek jest odpowiedzialny za swoje czyny nie tylko przed obecnymi braćmi 
i siostrami, ale również przed swoimi przodkami i przyszłymi jej potomkami. 
Zachowanie jego decyduje o tym, czy rodzina okryje się sławą, czy hańbą. Każdą 
krzywdę uczynioną rodzinie, czy to przez niego, czy przez obcych, musi zadość
uczynić i naprawić. Na tej zasadzie oparta jest funkcjonująca do dziś głównie 
na Kaukazie Północnym tzw. „odpowiedzialność za przelaną krew” (popularnie 
określana „krwawą zemstą”).

Synkretyzm w religii

Mieszkańcy Kaukazu wykazują w dalszym ciągu przywiązanie do wielu starych 
wierzeń i praktyk religijnych, w tym związanych z rozpowszechnionym kultem 
przodków. Na nie dopiero nakładają się różne odmiany uniwersalistycznego 
chrześcijaństwa i islamu oraz nowe tradycje z okresu komunizmu, które wszyst
kie wpływają na siebie nawzajem. Powszechne jest na przykład zarówno wśród
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Góra Kazbek. Fot. I. Kaliszewska

muzułmanów, jak i chrześcijan zabijanie na ofiarę Bogu barana lub byka w in
tencji prośby lub dziękczynienia. Najczęściej dokonuje się tego w tzw. świętych 
miejscach (w Azerbejdżanie nazywanych pirami), związanych z cudownym ob
jawieniem się świętego, jego życiem w tym miejscu lub z cudem przez niego 
uczynionym. Nierzadko zdarza się, że mieszkający w bezpośrednim sąsiedztwie 
muzułmanie i chrześcijanie kaukascy wspólnie obchodzą swoje święta, zarów
no chrześcijańskie, jak i muzułmańskie. Zapraszają się nawzajem do domów, 
przychodzą do cerkwi i dzielą się mięsem z ofiary. Nadal wielu „Kaukazów” 
jest przywiązanych do świąt wykreowanych przez ZSRR, takich jak Nowy Rok8, 
Dzień Kobiet i Pierwszy Maja.

Gościnność

Od momentu wejścia do domu gość znajduje się pod szczególną opieką gospo
darza i jego rodziny. Każdy gość pojawiający się w domu jest przyjmowany jako 
symbol Boga, który zawitał wraz z nim pod dach danej rodziny. Gospodarz stara 
się przede wszystkim najlepiej, jak potrafi, nakarmić gościa. Jeśli gospodarz nie 
jest w stanie godnie przyjąć gościa, pomagają mu bracia i sąsiedzi. Nawet jeżeli

8 Wyjątkiem w tym przypadku są Gruzini, obchodzący tzw. Gruziński Nowy Rok jeszcze przed 
włączeniem do ZSRR.
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okaże się, że goszczący człowiek jest wrogiem lub ciąży na nim „krwawa ze
msta” ze strony sąsiadów gospodarza lub innych mieszkańców, do chwili pobytu 
w domu, do którego zawitał, cieszy się opieką gospodarza i pozostaje nietykal
ny. Gość przebywa w domu tak długo, jak zapragnie, nikomu z domowników 
nie wypada okazać mu swojego zniecierpliwienia przedłużającym się pobytem, 
każdy z nich stara się opiekować nim, dotrzymywać mu towarzystwa i zabawiać 
go. Kiedy gość już opuszcza dom, gospodarz winien go odprowadzić i wskazać 
właściwą drogę. Po przybyciu do następnej miejscowości gość może liczyć na 
takie samo przyjęcie przez krewnego gospodarza, mieszkającego akurat w tym 
miejscu.

Kuchnia i kultura stołu

Potrawą typową dla całego Kaukazu jest szaszłyk (najczęściej z baraniny lub dro
biu, a w przypadku chrześcijan także z wieprzowiny) oraz kefir (jogurt) różnie 
przyprawiany w poszczególnych regionach. Poza tym kuchnię kaukaską można 
ogólnie podzielić na kuchnię północno- i południowokaukaską. Dla tej pierw
szej charakterystyczne są raczej proste dania, jak np. gotowana baranina, kluski 
czy różne pierożki z mąki kukurydzianej lub pszennej, przyprawiane czosnkiem. 
Dla drugiej raczej potrawy mięsne i warzywne suto przyprawiane sosami z orze
chów włoskich, śliwek, czosnku i ziół (jak np. kolendra, bazylia, estragon)9.

Wszyscy mieszkańcy Kaukazu przywiązują dużą uwagę do estetyki stołu, spo
sobu ustawienia naczyń i kolejności podawania potraw. Zawsze na koniec posił
ku podawana jest kawa (szczególnie w Gruzji i Armenii) lub herbata (w Azer
bejdżanie, Czeczenii czy Dagestanie). Zajmowanie miejsc przy stole odbywa się 
również według ściśle wyznaczonej hierarchii. Najpierw zasiadają goście i naj
starsi mężczyźni, a dopiero później pozostali domownicy, w tym kobiety i dzieci. 
Kobiety często siedzą przy oddzielnym stole, lub tylko przypatrują się biesiadzie 
mężczyzn, podając kolejne dania. Odrębnym zjawiskiem kaukaskim jest uczta 
gruzińska z rozbudowanym ceremoniałem i etykietą. Przewodniczy jej zawsze 
specjalny mistrz ceremonii zwany tamadą. Musi być to osoba potrafiąca wygła
szać piękne toasty. Tamada wyznacza również innych mówców oraz reguluje 
cały przebieg podawania potraw i nalewania wina. Podniosłe i rozbudowane to
asty gruzińskie znane są na całym Kaukazie.

9 W Warszawie potraw ormiańskich można obecnie spróbować w restauracji o nazwie „Uczta 
Ormiańska” przy ul. Hożej 43/49, natomiast dania gruzińskie serwuje barek Tbilisi przy ul. 
Puławskiej 24 oraz restauracja „Tamada” w Piasecznie.
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Maciej Ząbek

Ormianie w Polsce.
Nowa diaspora w latach 1990-2007

Trzy fale migracji Ormian do Polski

Historia migracji potomków Hajka1 jest niemal tak długa jak dzieje Armenii, 
przerywane okresami utraty suwerenności, kryzysami, masowymi mordami i przy
musowymi przesiedleniami. To właśnie nieszczęścia polityczne, jakie spadają na 
Armenię od czasu najazdu Turków seldżuckich w połowie XI wieku, Mongołów 
w latach 30. XIII wieku i wojsk Timura Lenga pod koniec wieku IV, w tym utraty 
kontroli nad dotychczasową stolicą Ani, aż po okres pogromów i masowej eks
terminacji w XX wieku, są podawane najczęściej jako główny powód ich migracji. 
Jednocześnie jednak migracje te miały podłoże handlowe i wiązały się z rozległy
mi interesami, jakie prowadzili kupcy ormiańscy na Bliskim Wschodzie, w impe
rium mongolskim, a potem osmańskim i na ziemiach ruskich1 2.

W tradycji migracji Ormian do Polski wyróżnia się trzy fale napływu. Pierw
sza, najbardziej znacząca, sięga okresu średniowiecza po wiek XVII. Wyko
rzystując koniunkturę na towary orientalne w Europie, kupcy ormiańscy prze
mieszczali się w głąb Rzeczypospolitej wzdłuż szlaków tatarskich, zakładając po 
drodze swoje faktorie. Przedstawiciele tej fali migracji osiedlali się więc głównie 
na południowo-wschodnich obszarach dawnej Rzeczypospolitej, czyli przeważ
nie obecnej Ukrainy, gdzie miasta takie, jak Kamieniec Podolski, Lwów i Za
mość były głównymi centrami tej diaspory. Druga fala związana była z prze
mieszczeniem Ormian po II wojnie światowej z terenów wschodnich do Polski 
powojennej (głównie do Krakowa, Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Opola, Gli
wic, Poznania i Szczecina), gdyż Ormianie w większości wraz z ludnością polską

1 Według legendy Ormianie są potomkami jednego z prawnuków Noego — Hajka. Stąd w języku 
ormiańskim Armenię określa się jako Hajastan (czyli kraj Hajka).
2 Zob.: M. Zakrzewska-Dubasowa, Historia Armenii, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, passim.
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opuścili zamieszkiwane dotychczas ziemie wschodnie. Natomiast trzecia fala, 
współczesna, stanowi tzw. nową imigrację z Armenii postsowieckiej, która na
płynęła do Polski głównie w latach 1990-1996.

Wkład Ormian z pierwszej fali migracji w kulturę i historię Polski jest ogrom
ny i powszechnie doceniany. To oni wybudowali wiele wspaniałych kamienic 
Zamościa, Lwowa i Krakowa i wprowadzili strój kontuszowy. Przez wieki sta
nowili w Polsce grupę dobrze wykształconą, zajmującą wysoką pozycję społecz
ną, jednocześnie potrafiącą się skutecznie integrować. Do II wojny światowej 
wiele wspólnot ormiańskich zachowywała jednak ciągle pewne poczucie odręb
ności i pielęgnowała własne tradycje kulturowe. Dopiero po wojnie na skutek 
kolejnego przesiedlenia, znacznego rozproszenia i braku warunków w PRL do 
kontynuacji własnych tradycji kulturowych nastąpił proces dalszej asymilacji jej 
członków. Dziś większość jej przedstawicieli nie zna języka ormiańskiego i moż
na ich uważać za całkowicie zasymilowanych ze społeczeństwem polskim. Po 
1989 roku dzięki niektórym działaczom społecznym pochodzenia ormiańskie
go nastąpiło jednak pewne ożywienie wśród reprezentantów środowisk dawnej 
diaspory, przejawiające się przede wszystkim w działalności kulturalnej: Kołach 
Zainteresowań Kulturą Ormian czy w Ormiańskim Towarzystwie Kulturalnym, 
krzewiącym wiedzę o kulturze i historii narodu ormiańskiego3. Liczbę osób po
chodzenia ormiańskiego szacuje się obecnie od 8 do 15 tysięcy4. Uzyskali oni 
w niepodległej Polsce status mniejszości narodowej, choć „ormiańskość” nie 
jest już dla nich kwestią poczucia odrębności narodowej. Sami określają się naj
częściej jako „Polacy pochodzenia ormiańskiego” lub jako „Ormianie polscy”, 
mający poczucie korzeni ormiańskich i pewnej odrębności konfesyjnej (przy
należność do Kościoła ormiańsko-katolickiego). W Polsce chcą być traktowani 
jako „mniejszość etniczna”5. Ich liderzy wiele robią dla popularyzacji dziejów 
i kultury Ormian w Polsce oraz nawiązują kontakty z nowo przybyłymi Ormia
nami z Armenii. Przejawiają się one przede wszystkim w organizacji wspólnych 
imprez kulturalnych, niekiedy współpracy biznesowej oraz w tworzeniu szkół so
botnio-niedzielnych dla dzieci z nowej imigracji. Niekiedy udzielają też pomocy

3 W roku 1980 w Krakowie zostało założone Koło Zainteresowania Kulturą Ormian przy Polskim 
Towarzystwie Ludoznawczym. Była to pierwsza po II wojnie światowej organizacja skupiająca mniej
szość ormiańską w Polsce. Zmiany ustrojowe w 1989 roku pozwoliły na powstanie samodzielnej or
ganizacji ormiańskiej, którą jest Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne działające w Krakowie od 1990 
roku. Działalność Kół Zainteresowań Kulturą Ormian kontynuuje również Fundacja Ormiańska 
(KZKO). Poza tym działa jeszcze Fundacja Centrum Kultury Ormiańskiej „Musa Ler”.
4 Jest to liczba podawana zwykle przez Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne. Zdaniem niektórych 
liderów najbardziej wiarygodny szacunek to 3-4 tys. Według spisu powszechnego przeprowadzo
nego w Polsce w 2002 roku tylko 1,1 tys. osób zadeklarowało narodowość ormiańską, a znajomość 
języka ormiańskiego 872 osoby. Zob.: S. Łodziński, Równość i różnica. Mniejszości narodowe w po 
rządku demokratycznym w Polsce po  1989 roku, Warszawa 2005, s. 102-104.
5 Ibidem, s. 104.
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prawnej imigrantom z Armenii mającym trudności z legalizacją swojego pobytu 
w Polsce. Nowa emigracja traktowana jest przez nich jako czynnik odbudowy 
i ożywienia środowiska starej diaspory.

Napływ Ormian w latach 1990-1996

Według klasycznej teorii migracji E. Ra
vensteina człowiek jest z natury istotą 
osiadłą i aby podjął decyzję o migracji, 
potrzeba dwóch rodzajów czynników — 
z jednej strony tzw. „wypychających”, 
z drugiej „przyciągających”, w dodat
ku działających na niego jednocześnie.
Pierwsze to najczęściej takie, jak wojny, 
klęski ekologiczne, głód, prześladowa
nia, drugie to z reguły informacje o kra
jach, w których istnieją lepsze warunki 
do życia6. Współczesne migracje Ormian 
do Polski dobrze wpisują się w tę teorię.
Z jednej strony generowane były one 
wydarzeniami w samej Armenii, takimi 
jak kryzys ekonomiczny po trzęsieniu 
ziemi w 1988 roku, zaostrzony w wyniku 
wojny z Azerbejdżanem o Górski Kara- 
bach, blokady ekonomicznej i rozpadu 
ZSRR, co w dalszej kolejności dopro
wadziło do zmian ekonomicznych i za
łamania się dotychczasowego systemu 
gospodarczego. Armenia przeżywała to w szczególny sposób. Brakowało w niej 
wszystkiego. Szczególnie Ormianie zapamiętali pierwszą zimę po deklaracji nie
podległości w 1991 roku:

Pierw sza zim a była b a rdzo  n ieoczekiw ana. Było straszn ie  zim no, m inus 20 stopn i 
(...). N ie było p rąd u , p ieniędzy, gazu, ropy, była b lokada. Tak n ie m ożna  było żyć. 
C złow iek w padał w dep resję , psychika n ie wytrzymywała. Je s t p iek ło  i raj. J a  już 
p iek ło  w idziałem . Tam w tedy było p iek ło  [M.W. 12].

Z aczynał się konflik t z A zerbe jdżanem . D rog i były pozam ykane. N ic n ie  p rzy
chodziło . Światła, ociep len ia  n ie  było. Fabryki n ie  pracow ały. N ie chodziło  n am

Uchodźcy ormiańscy z Azerbejdżanu 
w Erewaniu. Fot. M. Ząbek

6 E. Ravenstein, The Laws o f Migration, „Journal of the Royal Statistical Society”, 1889, No. 52, 
s. 241-305 oraz 1885, No. 48, s. 167-235.
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Obelisk upamiętniający trzęsienie ziemi — okolice Erewania. Fot. L. Mróz

o wygody i k o n ta  w szw ajcarskim  banku . C hodziło , aby godn ie żyć. Ż eby  m ieć 
te lew izor, św iatło  i za co kup ić  chleb  [M.W. 35].

Opisywana przez rozmówców sytuacja w pierwszych latach po odzyskaniu 
niepodległości przez Armenię spowodowała znaczne zubożenie jej społeczeń
stwa. Trudno się dziwić, że pojawiła się, jak wszędzie na obszarze postsowiec- 
kim, nostalgia za byłym imperium, w Armenii silniejsza niż gdzie indziej. Or- 
mianka obecnie mieszkająca w Krakowie wspomina tamte czasy do dziś jako 
okres niezapomnianego dobrobytu:

Z a  Z w iązku  R adzieck iego  było n am  bard zo  dobrze . N ik t się n ie  zastanaw iał, że 
m oże n ie m ieć p rąd u , gazu, czy ciepłej wody. W szyscy pracow ali i każdy m iał 
m ożliw ość u trzym ać sw oją rodzinę  [M.W. 6a].

Przestawienie gospodarki na nowe tory było tu szczególnie trudne. Nikt w Ar
menii nie miał wtedy wiedzy, czym jest wolny rynek i jakimi prawami się rządzi, 
co to znaczy konkurencja. Prawdziwą plagą była korupcja, której w zasadzie nie 
udało się zwalczyć do dziś. Odczuli to zwłaszcza ci, którzy próbowali zająć się 
biznesem. Jeden z tych początkujących przedsiębiorców, obecnie handlujący na 
bazarze przy ulicy Banacha w Warszawie, tak wspomina ten okres:

M iałem  stację benzynow ą. Ja k  zm ienił się system , to  każdy chciał m ieć p ien iądze. 
P o jaw iła się m afia. K iedy m usia łem  p o jechać 500 km  p o  paliw o, to  co 10 km  stał 
p a tro l i mówił: „D aj p ien iądze, daj p ie n iąd z e” [M.W. 15].

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Ormianie w Polsce. Nowa diaspora w latach 1990-2007 347

Miało to oczywiście negatywne konsekwencje:
W szystko p rzesta ło  pracow ać, bo  nagle z państw ow ego zrob iło  się pryw atne, 
a nowy w łaściciel m ówił: „ja nie p o trzeb u je  100 pracow ników , tylko 10”, i 90 t r a 
ciło p racę  [M.W. 15].

Inny rozmówca handlujący przy dworcu PKS w Lublinie tak przedstawił ów
czesną sytuację:

L udzie n a  początku  u fali rządow i, ale p o te m  w szystko się zm ieniło . K om unizm u 
już nie było i nas tąp iło  coś, czego nie u m iem  nazw ać. M oże to  był kap italizm , ale 
tego  nie w iem , bo co k to  za rob ił c iężką p racą , to  wszystko tracił. Z m ien iła  się 
w arto ść  p ien iąd za  i np. za  dw a sam ochody  daw ali dw a chleby [M.W. 12].

Były to główne czynniki „wypychające”, generujące emigrację z Armenii:
Jak  tylko zaczęło  być źle, to  od  razu  ludzie zaczęli kom binow ać, gdzie tu  w yjechać 
[M.W. 6b].

Poza tym jednak dochodziły jeszcze inne czynniki skłaniające do migracji. 
W nielicznych stosunkowo przypadkach mogło to być spowodowane obawą 
przed prześl adowaniem. Organizacje międzynarodowe odnotowywały na tery
torium Armenii przypadki naruszeń praw politycznych i osobistych jednostki, 
zwłaszcza w zakresie wolności słowa (kontrolowanie mediów przez władze), ta
jemnicy korespondencji, zrzeszania się i zgromadzeń. Problem stanowiły rów
nież korupcja i dyskryminacja ze względu na płeć oraz nadużycia popełniane 
przez funkcjonariuszy państwowych7. Młodych mężczyzn do migracji skłaniała 
głównie chęć uniknięcia poboru do wojska. Poczucie zagrożenia ze strony Azer
bejdżanu i Turcji powodowało bowiem, że władze armeńskie rozbudowywały za 
wszelką cenę armię. Tymczasem nie wszyscy rodzice chcieli, aby ich synowie tam 
trafili, a chłopcy też nie zawsze chcieli w niej służyć:

B aliśm y się o syna, że m oże trafić  do  w ojska, a żo łn ierzy  zab ie ra ją  do  K arab ach u  
i n a  w ojnę. C hcia łam  u ch ron ić  od tego  sw ojego syna [M.W. 6b].

Dla innych najważniejszą motywacją była chęć zdobycia wykształcenia, gdyż 
w pierwszej połowie lat 90. także system edukacji całkiem się załamał:

Praw ie nie chodziliśm y d o  szkoły. L ekcje to  było 20 m inut. W  dom u uczyliśm y się 
przy  św ieczkach [M.W. 27].

M oi rodzice p rzede w szystkim  chcieli, żebyśm y z b ra te m  skończyli w  Polsce szkoły 
[M.W. 16].

7 Implementation o f the European Neighbourhood Policy in 2007. Progress Report Armenia, SEC 
(2008), oraz Country Report on H uman Rights Practices in Armenia 2008, Bureau of Democracy, 
Human Right and Labour, D epartam ent Stanu USA.
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Wykres 1. Liczba obywateli Arm enii, którzy legalnie wjechali na terytorium  RP w latach  
1994-2006

Źródło: Opracowanie WAM DPM MSWiA8 na podstawie danych KGSG9.

Z drugiej strony, po 1989 roku pojawiła się możliwość ruchu bezwizowego 
między wieloma krajami dawnego bloku wschodniego, do których zaliczała się 
także Polska, oraz korzystnego handlu bazarowego na ich terenie. Motywacją 
do wyjazdu była też niekiedy sama chęć poznania świata, tłumiona w byłym 
ZSRR przez dziesiątki lat:

J a  w yjechałem , bo m ożna  było jeździć, bo  do 1990 ro k u  nie m ożna  było. Trzydzie
ści la t człow iek m a i szuka now ych dośw iadczeń. C hcia łem  poznać  E u ro p ę , i to  
tyle [M.W. 4].

Wysokie różnice w cenach towarów między Polską a krajami byłego ZSRR, 
swoboda podróżowania oraz brak właściwej kontroli nad wjazdami i wyjazda
mi cudzoziemców, słabość prawa, a także nieszczelne granice sprawiły, że na 
początku lat 90. handel towarem pochodzącym ze Związku Sowieckiego był 
działalnością opłacalną i zachęcającą do handlu, a nawet pozostania w Pol
sce. Wprawdzie, jak wynika z naszych badań, wielu Ormian myślało o migracji 
do bogatych krajów zachodnich, ale koszty tej migracji i wizy były przeszko
dą dla większości nie do udźwignięcia. Stąd Polska była wyborem względnie 
najtańszym i najbardziej dostępnym. Poza tym możliwość porozumiewania się 
w Polsce w pewnym stopniu w języku rosyjskim także miała znaczenie w wybo
rze naszego kraju jako celu migracji. Stąd z krajów byłego bloku wschodniego 
Polska obok Bułgarii przez pewien czas była głównym celem migracji Ormian 
szukających polepszenia swojej sytuacji ekonomicznej bądź uciekających przed 
powołaniem do wojska. Ci, którzy wyjechali najwcześniej, stanowili następnie 
oparcie dla członków swoich rodzin, sąsiadów i znajomych. Powstały tzw. sieci 
migracyjne, które ułatwiały podejmowanie decyzji o wyjeździe następnym mi
grantom:

8 WAM DPM  MSWiA (Wydział Analiz Migracyjnych Departam entu Polityki Migracyjnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).
9 KGSG (Komenda Główna Straży Granicznej).
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Wykres 2. Liczba wiz wydanych przez urzędy dyplom atyczno-konsularne w Arm enii 
w latach 2004-2006

Źródło: Opracowanie WAM DPM MSWiA na podstawie danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

M ój ojciec je s t człow iekiem  bard zo  dok ładnym  i o n  by w  ciem no  n ie po jechał. 
Z najom y, k tó ry  nas zaprosił, zapew nił n am  do b re  początk i [M.W. 16].

M ąż o tw orzył tu  firm ę, bo  w cześniej był tu  jego  k o lega  (...). Ja k  przyjechaliśm y, to  
te n  k o lega  m ia ł duże p rob lem y  z firm ą, jego  żo n a  założyła wówczas z m oim  m ę 
żem  firm ę i p racow ała  u nas jako  księgow a, i dużo  je j zaw dzięczam y. Jechaliśm y 
tu  n iem al jak  do  krew nych [M.W. 6a].

Okres znacznej imigracji Ormian do Polski trwał zasadniczo do 1996 roku. 
Po tej dacie liczba napływających Ormian znacznie spadła, do tego stopnia, że 
polskie służby migracyjne zakładają, iż późniejsze wjazdy nie miały już istotnego 
wpływu na kształtowanie się nowej diaspory ormiańskiej w Polsce. Przyjmuje się 
obecnie, że jest ona rezultatem napływu z lat 1990-1996.

Liczebność nowej diaspory ormiańskiej

Tak naprawdę nie znamy rzeczywistej liczby Ormian przebywających aktualnie 
w Polsce. Dysponujemy tylko bardzo niepewnymi szacunkami i nieprzystającymi 
do siebie statystykami, które nie pozwalają na sumowanie danych dotyczących 
różnych kategorii imigrantów. Są tego dwie przyczyny. Po pierwsze większość 
Ormian przedłużyła swój pobyt w Polsce i przebywa w niej nielegalnie, co ozna
cza, że nie jest zarejestrowana w żadnych urzędowych spisach. Po drugie według 
domniemania polskich służb migracyjnych znaczna część etnicznych Ormian 
przebywających w Polsce posiada obecnie obywatelstwo ukraińskie, rosyjskie, 
a także gruzińskie, i jeśli występują oni w statystykach, to jako obywatele tych 
państw. Niektórzy z nich mogli od początku pochodzić z tych krajów, ale nie wy
klucza się także, że dla części z nich przyjęcie innego obywatelstwa, szczególnie 
ukraińskiego, było strategią ułatwiającą późniejszy wjazd do Polski.

Nie ulega wątpliwości, że liczba Ormian, którzy przybyli do Polski i przeby
wali u nas w latach 90., była na początku dużo większa niż obecnie. W 1995 roku 
policja szacowała ją na około 100 tys., co z obecnej zwłaszcza perspektywy wy
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350 Maciej Ząbek

daje się liczbą zawyżoną, choć nie jest oczywiście wykluczone, że taka liczba 
Ormian faktycznie mogła przez pewien czas w Polsce przebywać.

Obecne szacunki polskich służb migracyjnych są dużo skromniejsze i wahają 
się w granicach od 30 do 40 tys. (według oceny Komendy Głównej Policji), przy 
czym urzędnicy są skłonni raczej wskazywać na jej dolną granicę. Oficjalne sza
cunki armeńskiej ambasady w Polsce są znacznie niższe i zakładają, że w naszym 
kraju aktualnie przebywa nie więcej niż 8 tys. ormiańskich obywateli. Według 
spisu z 2002 roku w Polsce zamieszkiwało na stałe (tzn. co najmniej 12 miesięcy) 
około 1082 Ormian z nowej imigracji. Natomiast zezwoleń na stały lub czasowy 
pobyt wydano od 1992 roku nieco ponad 3 tys., w systemie PESEL zarejestro
wano 3910 osób, a obywatelstwo polskie nadano 112 osobom.

Ponadto od 1992 roku ponad 5 tys. osób z Armenii złożyło w Polsce wniosek 
o azyl, czyli tzw. status uchodźcy10.

Wnioskodawcy z Armenii ubiegający się o azyl na początku lat 90. mówili 
najczęsciej tylko, że w ich kraju jest wojna, nie ma prądu, gazu i wody, nie zdając 
sobie sprawy, że status uchodźcy bynajmniej nie obejmuje osób uciekających 
ze swojego kraju z powodów ekonomicznych, z obawy przed służbą wojskową, 
a nawet przed wojną. Byli też tacy, którzy twierdzili, że są prześladowanymi 
Świadkami Jehowy, zazwyczaj jednak nie umieli udowodnić swej przynależno
ści do tego ugrupowania religijnego. Jak wynika z prowadzonych postępowań, 
w przypadku Ormian przebywających w Polsce motywacją do składania wniosku 
była przeważnie tylko próba legalizacji pobytu w ten sposób, a nie szukanie 
ochrony przed prześladowaniem. Stąd ich wnioski były zazwyczaj rozpatrywane 
odmownie. Od 1992 roku nadano status uchodźcy tylko 11 osobom, a 10 wyda
no zgodę na tzw. pobyt tolerowany, co jest rozumiane jako rodzaj ochrony uzu
pełniającej. Po 1998 roku liczba obywateli armeńskich ubiegających się o sta
tus uchodźcy spadła. Obecnie obywatele Armenii składają ok. 20-40 wniosków 
rocznie.

Cechą charakterystyczną nowej diaspory ormiańskiej jest to, że o ile na począt
ku jej członkowie skupiali się, jak większość cudzoziemców, w dużych miastach, to 
później ze względu zarówno na specyfikę swego handlu, tańsze życie na polskiej 
prowincji, jak i chęć uniknięcia wydalenia zastosowali taktykę rozproszenia się 
po całej Polsce. Ormianie mieszkają w wielu miejscowościach w Polsce, w małych 
miasteczkach, a czasem nawet na wsiach, choć oczywiście tylko w niewielkich, kil-

10 Uchodźcą według definicji zawartej w Konwencji genewskiej z 1951 roku jest każda osoba, 
która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, na
rodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych 
przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu 
tych obaw korzystać z ochrony tego państwa albo, która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując 
się poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania (...), nie może lub nie chce z powodu 
tych obaw powrócić do tego państwa (...). Art. 1a ust. 2, Dz. U  z 1991 r., Nr 119, poz. 515 i 517.
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Tab. 1. Liczba osób, które w latach 2003-2007 złożyły w niosek o nadanie statusu uchodźcy w RP, oraz liczba osób, w stosunku do 
których Szef Urzędu do Spraw Cudzoziem ców wydał w latach 2003-2007 decyzje w sprawie o nadanie statusu uchodźcy w RP (naj
liczniej reprezentowane obywatelstwa)

Obywatelstwo

Wnioski 2003 2004 2005 2006 2007
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R o s ja 5569 7183 6248 6405 9238 34643 187 20 1675 4297 265 728 933 2678 285 1768 1862 4158 384 2015 631 3593 104 2 824 1 194 965

P a k is ta n 150 210 69 66 61 556 0 0 131 2 5 3 227 3 1 2 61 32 0 0 28 28 0 0 46 13

In d ie 236 151 36 19 48 490 0 0 245 0 0 0 189 2 0 1 18 23 0 1 9 8 0 0 33 4

U k r a in a 85 151 36 19 55 346 0 0 49 19 0 10 73 9 0 0 52 46 1 0 39 18 0 0 42 7

B ia ło ru ś 58 50 73 70 83 334 10 0 24 12 13 6 85 17 9 5 31 16 18 5 31 25 3 1 52 13

G ru z ja 30 47 47 35 31 190 6 0 30 1 0 1 28 5 1 0 46 15 0 0 15 27 0 1 22 5

A fg a n is ta n 251 57 6 17 10 341 4 0 429 4 1 23 121 4 3 12 13 2 0 3 3 15 0 0 4 5

K a z a c h s ta n 6 30 24 18 12 90 0 0 2 0 0 0 13 9 0 0 24 18 0 1 6 19 0 0 1 7

A rm e n ia 104 18 27 48 43 240 0 0 99 5 0 5 37 0 0 3 22 14 0 1 24 9 1 1 34 14

K irg is ta n 10 19 18 39 21 107 0 0 3 0 0 19 0 0 0 14 5 0 0 11 28 0 0 16 9

W ie tn a m 25 16 23 27 48 139 1 0 24 1 0 2 21 0 0 0 16 0 0 0 22 6 0 1 41 6

T u rc ja 22 30 11 17 12 92 0 0 19 1 3 9 20 1 0 6 2 3 6 0 5 6 0 4 9 5

A z e rb e jd ż a n 5 10 18 8 8 49 0 0 11 3 0 0 8 0 0 3 7 1 7 0 1 8 0 0 3 1

M o łd a w ia 21 13 19 12 13 78 0 0 21 1 0 0 12 4 0 0 15 11 0 0 10 6 0 1 9 0
B e z
o b y w a te ls tw a

12 11 15 13 19 70 0 1 7 3 4 6 13 0 1 1 8 5 0 0 4 11 0 2 11 2

P o z o s ta łe 322 83 190 280 346 1221 11 3 373 17 14 33 203 31 12 31 93 64 7 22 97 68 8 31 215 47

Ogółem 6906 8079 6860 7093 10048 38986 219 24 3139 4366 305 826 2002 2763 312 1832 2284 4413 423 2048 936 3875 116 2866 1732 1103

Źródło: Opracowanie WAM DPM MSWiA na podstawie danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
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kuosobowych grupach, i w związku z tym są prawie niewidoczni. Prawie każdy jed
nak bazar w Polsce ma przynajmniej jednego handlującego na nim Ormianina. Są 
wśród nich przedstawiciele wielu zawodów: nauczyciele, lekarze, geolodzy. Ogól
nie rzecz biorąc, reprezentują Środowisko ludzi dość dobrze wykształconych.

Inne dane urzędowe mówią, że od 1990 roku liczba legalnych wjazdów do 
Polski wzrastała corocznie, dochodząc w 1996 roku do 25 tys. Następnie syste
matycznie malała, zatrzymując się w latach 1999-2003 na poziomie 2 tys. rocz
nie. Z kolei z danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że tylko ok. 1,5 
tysięcy Ormian corocznie otrzymuje polską wizę. W tym ok. 75-80 osób przyjeż
dża z Armenii, aby studiować na polskich uczelniach.

Mimo skromnych liczb wynikających ze spisów urzędowych wciąż istnieją 
przesłanki wskazujące, że w rzeczywistosci liczba Ormian w Polsce jest przynaj
mniej kilkakrotnie większa od danych oficjalnych, choć dziś na pewno już nie 
tak duża, jak pierwotnie zakładano.

W celu zmniejszenia liczby niezarejestrowanych imigrantów dwukrotnie 
już — w 2003 i w 2007 roku — ogłoszono w Polsce tzw. abolicję wobec cu
dzoziemców przebywających nielegalnie z możliwością legalizacji pobytu bez 
ponoszenia konsekwencji naruszenia prawa wynikających z pobytu nielegal
nego. Z pierwszej abolicji skorzystało 1 081 Ormian, z drugiej 421. Obywatele 
Armenii byli największą grupą cudzoziemców, która skorzystała z przepisów 
abolicyjnych, choć nie w takiej liczbie, jakiej się spodziewano. Powodem ni
skiej liczby osób, która skorzystała z abolicji, był z jednej strony fakt, że in
formacja ta nie dotarła do wszystkich zainteresowanych, a z drugiej to, że nie 
była ona bezwarunkowa i należało udokumentować swój pobyt w Polsce co 
najmniej od 1997 roku.

Tab. 2. Pozostałe dane statystyczne dotyczące Orm ian
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OGÓŁEM 3 030 921 852 16 13 1 169 59

ARMENIA 207 119 63 3 - 21 1

CHINY 5 5 30 10 15

WIETNAM 2 1 5 1 8 7 17 1 7 3

Źródło: KGSG
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Wykres 3. Liczba O rm ian tymczasowo aresztowanych i skazanych w Polsce

Tymczasowo aresztowani -■ Skazani

Źródło: Komenda Główna Policji

Wykres 4. Liczba wydanych decyzji o wydaleniu obywateli Arm enii z terytorium  RP oraz 
liczba wykonanych decyzji

□ Wydane decyzje o wydaleniu □ Faktyczne wydalenie

Źródło: KGSG

Tab. 3. Liczba obywateli Arm enii, którym odm ówiono wjazdu na terytorium  RP

O d m o w a  w ja z d u  n a  te r y to r iu m  R P

1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6

obywatele Armenii 1 616 340 212 165 226 156 202 157 105

procent wszystkich 
cudzoziemców 3,60% 0,80% 0,40% 0,30% 0,40% 0,30% 0,30% 0,40% 0,30%

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



354 Maciej Ząbek

Wykres 5. Przyczyny odmowy wjazdu

□ cel wjazdu na terytorium Polski inny niż deklarowany □ brak ważnej wizy

□ brak środków niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu, pobytu itp. ■ niepożądany w RP

Źródło: Straż Graniczna

Cechy charakterystyczne diaspory ormiańskiej w Polsce 
i jej sytuacja ekonomiczna

Nowa diaspora ormiańska należy po wietnamskiej do jednej z najliczniejszych 
w Polsce11. W większości są to zarówno kobiety, jak i mężczyźni w wieku 30-50 
lat, którzy co najmniej od 10-20 lat przebywają już w Polsce. Tworzą przeważ
nie rodziny, które mają dzieci w wieku szkolnym, chodzące do polskich szkół 
i przedszkoli. W tych warunkach młode pokolenie nowej diaspory szybko ulega 
polonizacji. Dzieci rozumieją język ormiański, ale same nie potrafią już go uży
wać. Zajęci działalnością zarobkową rodzice nie mają zwykle czasu na przekazy
wanie wiedzy o kulturze czy historii kraju rodzinnego. W Polsce zas nie ma szkół 
ormiańskich ani nie istnieją struktury Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. 
Nowa diaspora w dalszym ciągu zmaga się z problemami ekonomicznymi. Brak 
finansowego sukcesu wiąże się z faktem, że imigranci z Armenii przyjechali do 
naszego kraju bez żadnego kapitału i w większości nie zdołali wypracować go 
do tej pory. Przeszkodą w tym dla większości z nich był brak legalizacji poby
tu, pozwolenia na pracę oraz niemożność wykorzystania w Polsce kwalifikacji 
zawodowych zdobytych w Armenii11 12. Na samym początku lat 90. handlowali

11 Nie są tu wzięci pod uwagę o wiele liczniejsi migranci z Ukrainy, ich migracje jednak mają 
charakter w większości wahadłowy, a nie stałego pobytu.
12 Z  danych Krajowego Urzędu Pracy wynika, że liczba obywateli Armenii uzyskujących pozwole
nie na pracę jest bardzo niska. W latach 1998-2007 wahała się w granicach 200-300 osób rocznie. 
Większość zezwoleń wydawana była osobom prowadzącym działalność w zakresie handlu i usług
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wyrobami wyprodukowanymi w ZSRR (głównie tanią konfekcją, podróbkami 
markowej odzieży i obuwia, sprzętem gospodarstwa domowego, płytami pirac
kimi, alkoholem), które sami przywieźli. Z czasem, kiedy przestało już to być 
opłacalne, zaczęli odkupywać (często na raty) podobny towar od innych handla
rzy ze Wschodu, głównie od Wietnamczyków i Chińczyków. Dlaczego nie bez
pośrednio od producentów, jak Wietnamczycy? Według kupców ormiańskich 
dlatego, że:

M y nie m am y tak ich  znajom ych w  tych fabrykach, jak  oni. M y m usim y kupow ać
cały te n  tow ar. O d razu  m usim y m ieć d u żą  gotów kę, np. 3 -4  tysiące dolarów . O n i
[W ietnam czycy] m ają  te n  tow ar n a  raty. To je s t różn ica  [M.W. 15].

Wyspecjalizowanie się w sprzedaży detalicznej taniego towaru niskiej jako
ści, z tzw. drugiej lub trzeciej ręki, od początku pod względem finansowym źle 
ustawiło jednak ormiańskie interesy w Polsce. Handel tego typu z roku na rok 
stawał się w Polsce coraz mniej opłacalny. Biorąc pod uwagę koszty wynaję
cia mieszkania i życia, mimo niewątpliwej pracowitości oraz współpracy między 
sobą, nie byli oni w stanie wypracować nadwyżek pozwalających im na rozwinię
cie handlu na większą skalę lub na zajęcie się bardziej dochodową działalnością, 
choćby w gastronomii. Po mniej więcej 15 latach pobytu w Polsce większość 
tych, którzy pozostali, nadal zajmuje się drobnym handlem bazarowym. Wiemy 
tylko o jednym Ormianinie z nowej imigracji, który odniósł duży sukces finan
sowy i jest w Polsce właścicielem fabryki kosmetyków. Mamy także informacje 
o kilkudziesięciu osobach, które mogą się uważać za reprezentantów klasy śred
niej, posiadających własne dobrze prosperujące sklepy i restauracje. Przeważnie 
należą oni do pionierów migracji, którzy przybyli do Polski natychmiast, gdy 
pojawiła się taka możliwość, i, co szczególnie istotne, nie przyjechali tu całkiem 
bez pieniędzy. Na przykład jeden z rozmówców otworzył firmę w Krakowie za 
przywiezione z Armenii pieniądze. Obecnie ma w tym mieście kilka nierucho
mości, mieszkania dwupoziomowe, parking strzeżony... (przez skromność nie 
chcą mówić dokładnie, co osiągnęli). Inna rodzina ormiańska, która osiągnęła 
sukces, też zaczynała nie od bazaru, lecz od razu otworzyła bar w Łodzi. Obec
nie są właścicielami sporej restauracji w Warszawie.

Z danych Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw We
wnętrznych i Administracji można stwierdzić niewielkie zainteresowanie oby
wateli Armenii zakupem nieruchomości w Polsce. W latach 1999-2008 wydawa
no zaledwie od 7 do 11 zezwoleń rocznie na nabycie przez nich nieruchomości 
gruntowych i 2-4 zezwolenia na nabycie lokali na własność13.

(Społeczność ormiańska w Polsce. Polityka migracyjna Armenii. Raport, D epartam ent Polityki 
Migracyjnej MSWiA, Warszawa 2009, s. 121-123).
13 Cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego są zobowiązani do uzyskania ze
zwoleń na zakup nieruchomości oraz gruntów (ibidem, s. 130).
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Ogólnie rzecz biorąc, nowa diaspora ormiańska nie odniosła sukcesu fi
nansowego w Polsce, który jest ważnym czynnikiem w społecznej i kulturowej 
integracji. Przykładowo Ormianie mieszkający w Warszawie osiągają dochody 
w granicach 3-4 tys. złotych polskich (tj. ok. 1 tys. euro) miesięcznie, z czego 
jednak połowę muszą wydać na mieszkanie, a wydatki na jedzenie, transport, te
lefon, szkołę dla dzieci, ubranie pochłaniają prawie wszystko. Mimo tego, z na
szych badań jakościowych wiadomo, że udaje im się jakoś' oszczędzić przeciętnie 
ok. 100 euro miesięcznie (około 300 do 400 polskich złotych), które wysyłają 
rodzinom pozostałym w kraju. Nie korzystają jednak przy tym z pośrednictwa 
banków, wykazując wyjątkowy brak zaufania do sytemu bankowego. Stąd brak 
oficjalnych informacji o wysokos'ci przekazywanych kwot. Z informacji uzyska
nych z banków wynika, że między Polską a Armenią prawie w ogóle nie ma 
transferów pieniężnych.

Sytuacja finansowa diaspory ormiańskiej jest uwarunkowana przede wszyst
kim nieuregulowaną sytuacją prawną większości jej członków. Znaczna część 
Ormian, która przybyła do Polski, nie zdawała sobie często sprawy z tego, że po
trzebne jest choćby zezwolenie na pracę lub na prowadzenie działalności gospo- 
darczej14. Ma to także związek z nieznajomością polskiego prawa, brakiem od
powiednich doradców i nieumiejętnością radzenia sobie z biurokracją. Mówiąc 
otwarcie, większość Ormian nie ma pieniędzy ani na adwokatów, ani na łapówki 
dla polskich urzędników. W dodatku, zdaniem wielu naszych ormiańskich roz
mówców, Ambasada Republiki Armenii w Warszawie jest mało zainteresowana 
pomocą dla swoich obywateli, wychodząc z założenia, że nie może występować 
w obronie osób przebywających tu nielegalnie, a więc łamiących polskie prawo. 
Interesuje się nimi jedynie w kontekście uchylania się przez niektórych z nich 
od obowiązkowej służby wojskowej. Dla porównania należy jednak zauważyć, że 
będący w analogicznej sytuacji przedstawiciele imigrantów wietnamskich mogą 
liczyć na pełne wsparcie swojej ambasady we wszystkich relacjach z władzami 
polskimi. W przeciwieństwie także do Wietnamczyków, ubiegających się zwykle 
o wydanie zgody na osiedlenie się na podstawie prowadzonej działalności go
spodarczej lub dzięki fikcyjnym małżeństwom zawieranym w celu legalizacji po
bytu, a w krytycznej sytuacji dzięki przekupstwu i pomocy adwokatów, Ormianie 
przyjęli jedną z najmniej efektywnych strategii polegającą na pozostawaniu na 
statusie nielegalnego imigranta albo podejmowaniu próby legalizacji swojego 
pobytu poprzez ubieganie się o status uchodźcy. Nieznajomość obowiązującego 
prawa powodowała jednak, że nie odnosili na tej drodze sukcesów. Co więcej,

14 Według badań przeprowadzonych w samej Armenii 40% respondentów wierzyło, że możliwy 
jest wjazd do krajów UE bez wizy, ponad 58% było przekonanych, że niepotrzebne jest tam ze
zwolenie na pracę, 55% myślało, że osoby, które złożyły wniosek o status uchodźcy w UE, mają 
pozwolenie na pracę, 49% sądziło, że osobom, które wjechały tam nielegalnie, udało się w końcu 
osiedlić (<  www.dmr.ar >, sierpień 2008).
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nieskuteczne ubieganie się o status uchodźcy miało z kolei dalsze negatywne 
następstwa, ponieważ w zasadzie odcinało inne możliwości legalizacji pobytu. 
Władze lokalne z reguły odmawiały wydania zgody na pobyt osobom, które 
wcześniej otrzymały decyzję negatywną w procedurze uchodźczej.

Do wydalania Ormian, przeważnie na Ukrainę, dochodzi jednak w Polsce 
stosunkowo rzadko. Polska policja nie koncentruje się bowiem na wyłapywa
niu Ormian jako nielegalnych imigrantów, ale wyłącznie na walce z przestęp- 
czoscią gospodarczą, tzn. naruszaniem ustawy o towarach akcyzowych oraz 
własnosci intelektualnej. Przebywający w Polsce nielegalnie Ormianie wpadają 
w ręce policji tylko przypadkowo, podczas przemytu i handlu pirackimi płytami 
lub bezakcyzowym alkoholem, papierosami i podróbkami markowej odzieży15. 
W dodatku zdarza się, że podają oni fałszywe dane osobowe, np. innego cudzo
ziemca, uniemożliwiające tym samym wydalenie. Bardzo często dzięki temu, że 
przyjaźnią się z osobami z danego srodowiska, w tym z miejscowym policjantem, 
są przez niego tolerowani. Ormianie zdają sobie z tego sprawę i, jak sami mó
wią, czują się w Polsce względnie bezpiecznie: „Właściwie nie można nam nic 
zrobić za nielegalną pracę. A deportacja jest mało prawdopodobna...”. Osoba, 
która wypowiedziała te słowa, chwaliła pobyt w Polsce, gdyż wcześniej przeby
wała na Łotwie, gdzie, jak twierdziła:

W  R ydze dało  się zarob ić, ale ryzyko było dużo  w iększe... Tam  polic ja  chodziła  po
dom ach , tu  n ik t nie in te resu je  się, gdzie m ieszkam  [M.W. 14].

Ci, którzy wiążą swą przyszłość z Polską, starają się wszelkimi sposobami 
zalegalizować swój pobyt. Wśród praktykowanych przez Ormian sposobów na 
legalizację pobytu można wymienić zawieranie małżeństw z obywatelami pol
skimi oraz powoływanie się na odbywanie studiów w szkołach wyższych16. Pod 
względem przestępstw popełnianych w Polsce Ormianie lokują się na 6. miejscu 
wśród cudzoziemców po Ukraińcach, Białorusinach, Niemcach, Rosjanach i Li
twinach. W grudniu 2008 roku w polskich aresztach i zakładach karnych przeby
wało w sumie 26 obywateli Armenii. W latach 1996-2000 istniała w Polsce mafia 
ormiańska pod wodzą niejakiego „Saida” oskarżonego o wymuszanie haraczy 
na Stadionie Dziesięciolecia i zlecenie kilku zabójstw. Inną grupę z udziałem 
Ormian policja podejrzewa się o wymuszanie haraczy i porwania dla okupu ro- 
syjskojęzycznych cudzoziemców handlujących w Polsce oraz przemyt i handel

15 Powodem zatrzymań obywateli Armenii jest najczęściej podejmowanie pracy lub działalności 
gospodarczej bez zezwolenia oraz próby przekroczenia granicy wbrew przepisom (Społeczność 
ormiańska..., op. cit., s. 110).
16 Umożliwia to otrzymanie zgody na pobyt czasowy. Są to przeważnie szkoły prywatne. Np. 
w Wyższej Szkole Umiejętności w Rykach w latach 2000-2003 znaczny procent studentów sta
nowili Ormianie. W roku akademickim 2007/2008 blisko 42% studiujących w Polsce obywateli 
Armenii oficjalnie uczyło się na tego typu uczelniach (ibidem, s. 108).
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ludźmi. Ormianie jednocześnie sami byli ofiarami przestępców (chodzi głównie 
o rozboje i kradzieże). W latach 2000-2008 155 obywateli Armenii otrzymało 
w Polsce status pokrzywdzonego17.

Należy podkreślić, że Ormianie są generalnie postrzegani jako imigranci 
dobrze adaptujący się w polskim środowisku. Mimo ciężkich warunków życia 
raczej nie narzekają na swoją sytuację. Mając świadomość, od czego uciekli, 
wyrażają często Polakom wdzięczność. Najbiedniejsi z nich nie popadają by
najmniej w marginalizację. Nie spotyka się Ormianina żebrzącego na ulicy czy 
korzystającego z pomocy opieki społecznej. Prędzej wrócą do Armenii niż mie
liby żebrać. Większość z nich szybko nauczyła się języka polskiego, posłała dzie
ci do polskich szkół, ma polskich znajomych i przyjaciół. Mimo że nie tworzą 
w Polsce większych skupisk i mają trudności w kontaktach między sobą, są dość 
dobrze zorganizowani w ramach sieci rodzinnych, sąsiedzkich i towarzyskich. 
Starają się mieszkać blisko siebie, wykorzystują powiązania rodzinne i kole
żeńskie. Wszyscy obserwatorzy społeczności Ormian w Polsce podkreślają ich 
przywiązanie do życia rodzinnego i szacunek dla starszych. Należy pamiętać, że 
ciężko pracują i często nie mają już czasu i ochoty na działalność pozazarobko- 
wą. Mimo to niektórzy zakładają własne stowarzyszenia i fundacje, a ich aktyw
ność asocjacyjna wzrosła w ostatnich latach. W sytuacji migracyjnej obserwuje 
się również wyraźny powrót wielu zateizowanych w okresie ZSRR Ormian do 
praktyk religijnych. Przykład ze strony Polaków przypomina im o własnej trady
cji i mimo że w czasach ZSRR wielu z nich nie obchodziło żadnych świąt, to na 
emigracji w Polsce obchodzą często dwukrotnie (w związku z posługiwaniem się 
innym kalendarzem liturgicznym) Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 
Niezależnie od stopnia integracji z Polakami czują się patriotami i przywiązują 
dużą wagę do podtrzymywania własnej tożsamości:

K iedy człow iek czuje spraw y ojczyzny, to  o n a  je s t w  jego  sercu, a to  je s t najw aż
niejsze (...). Ż yć jak  Polak , to  jeszcze w szystkiego nie zm ienia. Jeszcze nie p rze są 
dza, że n ie  je s te ś  O rm ian in em  [M.W. 35].

K iedy słyszę słowo A rm en ia , to  m am  bard zo  przy jem ne uczucie, jakbym  słyszał 
coś o w łasnego, bardzo  rodzinnego . W idzę w tedy  m ój do m  i rodzinę [M.W. 7].

Korzystają też, jak wspomniałem na początku, z pomocy „starej emigracji”. 
Szczególną rolę odgrywa w niej ksiądz Isakowicz-Zaleski pełniący od 2001 roku 
funkcję duszpasterza Ormian w Polsce. Jeździ on po całej Polsce, udzielając 
chrztów przedstawicielom obu obrządków, i prowadzi osobne księgi metrykal
ne. Ma opinię jedynego rzecznika jedności starej i nowej emigracji w Polsce18.

17 Ibidem, s. 114-119.
18 T. Marciniak, The fisherman ties the net himself or on lack o f the Armenian network in Poland, 
2004, < http://www.centmm-armenia.umk.pl/biblios.php?id=27>, z dnia 24 sierpnia 2009 r.
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Trzeba jednak pamiętać, że naturalne różnice między tymi dwiema diasporami 
tych kontaktów nie ułatwiają. Znaczący jest brak małżeństw mieszanych między 
przedstawicielami nowej i starej diaspory19. Nie ma między przedstawicielami 
obu grup migracji wielu wspólnych zainteresowań. Nowi imigranci nie uczestni
czą przeważnie w spotkaniach Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego. Prezes 
Towarzystwa pytany o frekwencję odpowiedział:

R óżnie . N a  przykład te ra z  w  okresie  d n i k u ltu ry  przychodziło  oko ło  30 osób z tej
now ej m igracji, aczkolw iek w ięcej było Polaków . N o rm aln ie  p rzychodzi po  10-15
osób. Z d a rz a  się, że n ik t nie przyjdzie [M.W. 34].

Bardziej mobilizują się w przypadku wyjątkowych uroczystos'ci, jaką było np. 
odsłonięcie z inicjatywy Towarzystwa w kwietniu 2004 roku w Krakowie na tere
nie parafii sw. Mikołaja chaczkaru upamiętniającego rzeź na Ormianach z 1915 
roku. Pamięć o rzezi dokonanej przez młodoturków jest jedną z nielicznych 
rzeczy scalających społecznosć ormiańską w Polsce. Ormianie polscy przejmują 
ją, choć wydarzenia z 1915 roku w żaden sposób ich nie dotknęły, żywa jest na
tomiast wsród nich pamięć mordów dokonywanych na Polakach i Ormianach 
przez nacjonalistów ukraińskich. Między przedstawicielami obu migracji nie
łatwo jest więc rozmawiać o wspólnych korzeniach i trudno się dziwić niskiej 
aktywnosci nowych imigrantów w Ormiańskim Towarzystwie Kulturalnym20. Nie 
interesują ich bowiem abstrakcyjne dla nich rozważania, np. na temat fresków 
w katedrze ormiańskiej we Lwowie, którym te spotkania są często poświęco
ne21. Podejmowane są jednak próby stworzenia jednolitej reprezentacji polskich 
Ormian, która mogłaby być przedstawicielem polskiej diaspory ormiańskiej na 
forum Światowej Konferencji Diaspor Ormiańskich. Największą przeszkodą 
w konsolidacji działań diaspory jest jej duże rozproszenie i zamieszkiwanie jej 
członków przeważnie poza dużymi miastami.

Postrzeganie Ormian przez Polaków

Postrzeganie cudzoziemców zawsze naznaczone jest pewnymi generalizacjami, 
stereotypami na ich temat i ambiwalentnymi postawami. W Polsce symbolami 
ormiańskos'ci były z jednej strony takie postacie, jak Charles Aznavour i Aram 
Chaczaturian, a z drugiej radio Erewań i koniak ormiański. Imigranci z Arme
nii na początku lat 90. nie byli jednak przez zwykłych Polaków odróżniani od

19 Idem, Integracja imigrantów ormiańskich w Polsce poprzez kulturę, <www. centrum-armenia. 
umk.pl/docs/integracjaimigrantoworm.pdf>, z dnia 24 sierpnia 2009 r., s. 26.
20 Ł. Łotocki, Mniejszość ormiańska w Polsce. Tożsamość, ocena społeczeństwa polskiego, relacje 
z  nowymi imigrantami, Instytut Polityki Społecznej, „Raporty migracyjne”, 2005, nr 5, s. 24.
21 D. Ziętek, Tożsamość i religia. Ormianie w krakowskiej i lwowskiej diasporze, Kraków 2008, s. 217.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



360 Maciej Ząbek

innych narodowości ZSRR i postrzegano ich gremialnie jako tzw. „Ruskich”. 
Z czasem dopiero stali się coraz bardziej odróżnialni i generalnie zarówno 
ze względu na swoje cechy charakteru, jak i pewną pamięć o roli starej emigra
cji ormiańskiej w Polsce zaczęli być postrzegani w wielu środowiskach bardzo 
pozytywnie. Polacy, ogólnie rzecz biorąc, od początku akceptowali zajmowa
nie się przez nich handlem bazarowym, gdyż szczególnie w latach 80. było to 
doświadczenie znacznej liczby naszych rodaków, którzy w podobny sposób się 
dorabiali, i często nadal tak zarabiają na życie. Rzadko dochodziło też do kon
fliktów między polskimi kupcami a Ormianami, gdyż nie stanowią oni raczej dla 
nich konkurencji. Z drugiej jednak strony w okresie działalności mafii Saida, 
szczególnie na stadionie Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie, pojawił się ste
reotyp Ormianina — przestępcy. Wykorzystany on został w serialu telewizyj
nym Pitbull, który rozpowszechnił w Polsce negatywny wizerunek Ormian jako 
społeczności zdecydowanie odmiennej kulturowo i rządzącej się bezwzględnymi 
zasadami22. Na szczęście dzięki licznym kontaktom z Polakami Ormianie są po
strzegani przez nich jako ludzie pogodni, uśmiechnięci, przyjacielscy, łatwo do
stosowujący się do określonej sytuacji, szybko uczący się języka polskiego. Fakt, 
że są chrześcijanami i byli w niewoli rosyjskiej, także ma wpływ na pozytywne 
postrzeganie i akceptację przez lokalne społeczności, z którymi łatwo się inte
grują. W środowiskach tych są powszechnie znani i lubiani, łącznie z miejscową 
policją. O ile tylko nie handlują podrabianym alkoholem, lokalnej policji raczej 
nie przychodzi do głowy, aby ich niepokoić. W przeciwieństwie do Wietnamczy
ków, na których władze lokalne często się skarżą władzom szczebla centralnego, 
na Ormian nie odnotowuje się żadnych poważniejszych skarg.

Projekt aktywizacji diaspory ormiańskiej w Polsce

Dobrym przykładem pozytywnego postrzegania Ormian nie tylko przez zwy
kłych Polaków, lecz również przez administrację rządową, jest niedawno pod
jęty przez Departament Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrz
nych i Administracji projekt aktywizacji diaspory ormiańskiej w Polsce powiązany 
z pewnymi działaniami na rzecz swego kraju pochodzenia. Celem jego było wspólne 
przez Polskę i ormiańskich imigrantów w Polsce udzielenie pomocy uchodźcom 
ormiańskim z Azerbejdżanu przebywającym w Armenii. Zasadniczo chodziło 
jednak o zaktywizowanie nowej diaspory ormiańskiej w Polsce poprzez zachę
cenie jej członków do udziału w tym projekcie. Na początku miano wyposażyć

22 Pitbull, serial TV, reż. P. Vega, scen. M. Bieliński, prod. Polska 2005. M iał on być może wpływ na 
wynik badań CBOS z 2007 roku, według których sympatię do Ormian zadeklarowało tylko 20% 
badanych. Już rok później było to 27% (CBOS, Sympatia i niechęć do innych narodów. Komunikat 
z  badań, Warszawa 2008).
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ambulatorium w gimnazjum w Kapanie w sprzęt do pomocy medycznej oraz 
całą tamtejszą szkołę w pomoce naukowe. Projekt sfinansowany został ze spod
ków polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przeznaczonych na pomoc 
zagraniczną, i przez diasporę ormiańską.

Mimo skromnych początków należy podkreślić wyjątkowość tego projektu, 
gdyż nie jest rzeczą zwyczajną, aby administracja rządowa zajmowała się tego 
typu działaniami. Został on podjęty w celu pewnej edukacji diaspory. Skłonienia 
jej do realizowania, poza inwestycjami prywatnymi (to znaczy przekazywaniem 
środków do życia rodzinom imigrantów), do inwestycji o charakterze publicznym 
służących rozwojowi kraju pochodzenia. Zakłada się, że, po wstępnej współpracy 
z administracją rządową, diaspora przygotowywać będzie samodzielnie projekty 
rozwojowe dla kraju pochodzenia i samodzielnie je finansować. Oczekuje się po 
projekcie przede wszystkim tego, że wskutek jego realizacji nastąpi konsolidacja 
diaspory ormiańskiej i nawiązanie stałego kontaktu między administracją rzą
dową a diasporą w celu dalszych wspólnych działań na rzecz Armenii, ale także 
przekonanie Ormian do legalizacji pobytu w Polsce.

Projekt ten więc wpisuje się w problematykę integracji cudzoziemców w Pol
sce jako jeden z filarów nowoczesnej polityki migracyjnej powiązanej z polityką 
rozwojową, w ramach której państwa dążące do ograniczenia zjawiska niepo
żądanych przepływów migracyjnych podejmują walkę nie tyle z negatywnymi 
skutkami migracji, ile z ich podstawową przyczyną, czyli problemami w rozwoju 
gospodarczym krajów będących źródłem migracji.

Zakończenie. Perspektywy dalszego pobytu

Nasze badania wskazują, że integracja społeczna i kulturowa imigrantów or
miańskich w Polsce na poziomie lokalnym jest w zasadzie bardzo dobra. Pro
blemem jest jednak brak adaptacji na poziomie instytucjonalnym, którego obja
wem jest wysoki stopień nielegalności. Z problemem tym łączą się ciągle kłopoty 
materialne imigrantów ormiańskich, którzy, mimo pracowitości i przedsiębior
czości, nie mogą na większą skalę odnieść sukcesów ekonomicznych. W związku 
z powyższym przyszłość tej diaspory w Polsce jest bardzo niepewna. Z jednej 
strony ten brak sukcesu materialnego może być dla członków diaspory przy
czyną niechęci do powrotu do ojczyzny, z drugiej wiadomo, że z tego samego 
powodu wielu jej reprezentantów skłonnych jest do podjęcia kolejnych decyzji 
migracyjnych. Faktem jest, że od 1997 roku liczebność nowej diaspory ormiań
skiej w Polsce stale maleje. Mobilność Ormian jest zresztą przysłowiowa. Stale 
się z nią liczą. Mówią:

G dzie je st p raca , ta m  m ieszkam y. Jeśli tu  nie będzie pracy, a będzie  w  N iem 
czech, to  po jedziem y do  N iem iec [M.W. 15].
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G dzie żyje się lepiej, to  ta m  chcem y żyć [M.W. 35].

C hcia łam  zm ien ić coś w  sw oim  życiu, ale tu  m i się nie udało . N ie m ożna  przecież 
siedzieć z a  d ługo n a  jednym  m iejscu  [M.W. 9].

Z naszych badań wynika, że są trzy kierunki wyjazdów. Pierwszy do krajów 
Europy Zachodniej (głównie Niemiec i Francji — szczególnie od czasu wejścia 
Polski do strefy Schengen), drugi do Rosji i na Ukrainę (zwłaszcza od kiedy 
sytuacja tam się poprawiła, a zarobkowanie w tych krajach przynosi takie same 
dochody jak w Polsce, przy niższych kosztach utrzymania i łatwiejszym kontak
cie ze swoim krajem), a trzeci to oczywiście powrót do ojczyzny. Te ostatnie 
nie zdarzają się jednak zbyt często, choć o powrocie do ojczyzny mówią prawie 
wszyscy. Jest to jednak, jak w przypadku imigrantów innych narodowości, kulty
wowanie pewnego „mitu powrotu”, ułatwiającego życie na emigracji z powodu 
przeświadczenia, że jeśli się na to zdecydują, zawsze mogą powrócić. Charakte
rystyczne są ich wypowiedzi na ten temat:

D okąd  nie pójdziesz, to  o s ta tn im  p rzystank iem  będzie A rm en ia  [M.W. 35].

O d pierw szego dn ia  w  Polsce ojciec nam  powiedział: „dzieci, nie planujcie tu  nic 
d la  siebie, bo  ja  n ie w iem , ile tu  zostaniem y. N a  pew no k iedyś w rócim y do  A rm enii 
[M.W. 16].

Brak danych liczbowych na temat powrotów, choć wiadomo, że z polską 
ambasadą w Erewaniu utrzymuje kontakty pewna liczba Ormian, którzy długo 
przebywali w Polsce i czują się z nią emocjonalnie związani. Tak czy inaczej wy
daje się obecnie, że sama diaspora niezasilana z zewnątrz nie jest już rozwojowa 
i przypuszczać należy, że będzie się zmniejszać, choć oczywiście osoby, którym 
się powiodło i zdołały zalegalizować swój pobyt, a także ich dzieci, które wycho
wały się i wykształciły w Polsce, zapewne pozostaną już u nas na zawsze i histo
rią swojego życia wzbogacą jeszcze bardziej długie dzieje diaspory ormiańskiej 
w Polsce.
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Czeczeni
w polskich ośrodkach dla uchodźców1

Migracje ludności czeczeńskiej

Czeczeno-Inguską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką (jak 
ją nazywano oficjalnie w PRL) według oficjalnego spisu ludności z 1989 roku 
zamieszkiwało ok. 1,27 mln mieszkańców, z czego Czeczeni stanowili 57,8% 
ludności, tj. 734 tys., Ingusze 12,9%, tj. 163 tys., przedstawiciele narodowości 
słowiańskich zaś 23,1%, czyli ok. 293 tys. Po uwzględnieniu późniejszego po
działu wspomnianej republiki, w samej Czeczenii mieszkało około 1,1 mln ludzi, 
a w Inguszetii około 170 tys.

Po wybuchu konfliktu, już podczas pierwszej wojny z Federacją Rosyjską 
na skutek masowych bombardowań i ostrzeliwań ludności cywilnej doszło do 
masowego exodusu mieszkańców Czeczenii. W pierwszym rzędzie wyjechali 
w głąb Rosji przedstawiciele narodowości nieczeczeńskich. Następnie Cze- 
czeni z rejonów nizinnych, którzy uciekali na początku w góry, a później, gdy 
i tam dotarły bombardowania, do sąsiednich republik Federacji, w tym przede 
wszystkim do bliskiej im Inguszetii. Podkreślić należy, że Czeczeni w przeci
wieństwie do uchodźców rosyjskich, którzy opuścili Czeczenię, nie uzyskiwali 
na terenie Federacji Rosyjskiej statusu przymusowego imigranta (odpowied
nika wewnętrznego uchodźcy) i związanych z tym świadczeń. Poza tym sąsia
dujące z Czeczenią Kraj Krasnodarski i Stawropolski były dla nich całkowicie 
zamknięte, a władze Dagestanu i innych republik kaukaskich, obawiając się 
rozszerzenia antyrosyjskiej irredenty, także wykazywały wobec nich niechęć. 
Z podobną postawą spotykali się też w Moskwie i innych dużych miastach Fe

1 Niniejszy tekst jest syntetycznym ujęciem sytuacji uchodźców czeczeńskich w naszym kraju opartym 
na znacznie szerszym opracowaniu dotyczącym ogółu zagadnień związanych z uchodźstwem; zob. 
M. Ząbek, S. Łodziński, Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, Warszawa 2008.
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deracji, gdzie milicja wyłapywała często osoby tzw. kaukaskiego pochodzenia 
i wyglądu, przebywające tam nielegalnie.

W okresie międzywojennym wielu rdzennych Czeczenów wróciło do ojczy
zny, ale ponownie uciekło, kiedy doszło do drugiej wojny z Federacją Rosyjską. 
Szacuje się, że w tym czasie liczba ludności w Czeczenii zmniejszyła się o ok. 
200-300 tys. osób. Ile z tych osób wyemigrowało i nie wróciło po zakończeniu 
wojny, a ile zginęło, trudno ustalić na podstawie dostępnych statystyk. Rosyjskie 
źródła zaniżają tę liczbę, czeczeńskie zawyżają. Poza tym żadna służba nie pro
wadziła w tym okresie kontroli migracji. Organizacje humanitarne obecne w są
siedniej Inguszetii także nie dysponują wiarygodnymi statystykami, przepływ 
ludnosci był na to zbyt intensywny. Poza tym wiele osób korzystających z ich 
pomocy nie było do tego uprawnionych, gdyż nie byli to uchodźcy. W każdym 
razie szacuje się, że przed rozpoczęciem drugiej wojny rosyjsko-czeczeńskiej 
w 1999 roku ludność Czeczenii mogła wynosić ok. 800 tys. osób, z tym, że pod 
względem etnicznym byli to już przede wszystkim Czeczeni2.

Ostatnia wojna spowodowała uchodźstwo Czeczenów na skale porównywal
ną do okresu muhadżirstwa z XIX wieku3. Prawdopodobnie ok. 350-400 tys. 
ludzi wyjechało z Czeczenii do Inguszetii i innych rejonów Federacji Rosyjskiej, 
a także do Gruzji, Azerbejdżanu, a stamtąd do Turcji4, krajów Europy Wschod
niej, Środkowej i Zachodniej. Ocenia się, że podczas obu operacji wojennych 
życie straciło ok. 250 tys. ludzi. Po zakończeniu militarnej fazy konfliktu w 2002 
roku szacowano, że na stałe w Czeczenii może przebywać nie więcej niż 250-300 
tys. ludzi5. W 2007 roku oceniano, że mieszka w niej ok. 600-700 tys. stałych 
mieszkańców. Około 60-70 tys. Czeczenów pozostało w sąsiedniej Inguszetii, 
87 tys. (głównie tzw. Akińcy) w Dagestanie, inni w Azerbejdżanie, Gruzji, w Ka
zachstanie i Kigistanie6. Aktualna liczba ludności Czeczenii jest trudna do usta
lenia, zwłaszcza że migracje, ale też i powroty z emigracji, nadal są intensywne,

2 M emorial Human Rights Center, The Internally Displaced Persons from  Chechnya in the Russian 
Federation, 06.2002, < www.ecoi.net> (2006).
3 Muhadżirstwo, z arab. emigracja muzułmańska z powodu niemożności praktykowania reli
gii. Szczególnie nasilona wśród muzułmanów kaukaskich po przegraniu przez Osmanów wojny 
z Rosją w połowie XIX stulecia.
4 Współczesna Turcja w przeciwieństwie do czasów osmańskich nie jest już celem migracji dla 
większości uchodźców z Czeczenii. W 2008 roku przebywało tam około kilkuset Czeczenów, 
których władze tolerowały, ale nie nadawały im statusu uchodźcy (nawet wdowie i rodzinie 
Dudajewa), choć obywateli Federacji Rosyjskiej nie obejmują ograniczenia geograficzne, pod 
którym to warunkiem Turcja podpisała Konwencję genewską; zob. W. Trojan, Situation for  
and o f Refugees in the Republic o f Turkey, Draft paper, Ankara 2008; Kemal Kirisci, „To Lift 
and Not to L ift” the Geographical Limitation to the 1951 Geneva Convention Relating to the Status 
o f Refugees: Turkey’s Pre-accession to the EU  and Asylum. D raft paper prepared for the 4th M ETU 
International Relations, Ankara, 30 June-2  July 2005.
5 W. Górecki, Planeta..., s. 177-178.
6 M. Falkowski, Czeczeni (Nochczi), Narody/Etnosy Kaukazu, < www.kaukaz.net> (2007).
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a jednocześnie odnotowuje się szybki wzrost liczby ludności w wyniku dużego 
przyrostu naturalnego7.

Do Polski pierwsi Czeczeni przybywali już w czasie pierwszej wojny z Fede
racją Rosyjską i w okresie tzw. quasi-niepodległości. Różne polskie środowiska 
okazywały wówczas wiele sympatii dla niepodległej Czeczenii i przedstawicie
lom jej władz. Działały organizacje, jak np. Komitet Wolny Kaukaz, udzielające 
im pomocy. W Krakowie przy poparciu prezydenta miasta powstał Czeczeń
ski Ośrodek Informacyjny, którego szefem został Issa Adajew pełniący funk
cję nieformalnego ambasadora Czeczenii. Przyjeżdżający Czeczeni prowadzi
li w Polsce aktywną działalność propagandową na rzecz niepodległej Iczkerii 
i przeważnie nie ubiegali się wówczas o status uchodźcy. Ci, którzy to zrobili 
(do 2000 roku złożono ok. kilkuset wniosków), przeważnie nie doczekali się ich 
rozpatrzenia i jeśli nie wrócili do kraju, wyjechali do innych państw zachodnich. 
Rekrutowali się przeważnie spośród elit i otrzymywali zezwolenia na legalny 
pobyt tymczasowy.

Na większą skalę uchodźcy czeczeńscy pojawili się w Polsce dopiero po 2000 
roku, czyli po wybuchu drugiej wojny z Federacją Rosyjską. Liczba wniosków 
z ich strony o nadanie statusu uchodźcy w roku 2000 nie przekraczała jeszcze 
tysiąca. W następnych latach powoli wzrastała, osiągając w 2004 roku liczbę bli
ską 7 tys. Po czym w następnych latach spadła do ok. 6 tys., aby przed przyję
ciem Polski do strefy Schengen, w roku 2007, jeszcze raz wzrosnąć do prawie 9 
tys. W sumie w latach 1999-2007 do Polski dotarło i złożyło wniosek o status 
uchodźcy około 40 tys. przedstawicieli narodowości czeczeńskiej8. Z tej liczby 
w tym czasie ponad tysiąc osób otrzymało status uchodźcy, a ponad 7 tys. zgodę 
na tzw. pobyt tolerowany9. Niezależnie jednak od tego, czy objęto ich ochroną, 
czy też nie, większość z nich nie pozostała w Polsce, lecz wyjechała do innych 
krajów zachodnich, głównie Austrii, Niemiec i Francji, bądź powróciła do Cze
czenii. Obecnie wszystko wskazuje na to, że liczba uchodźców z tego kraju bę
dzie maleć. Świadczy o tym choćby wzrastająca liczba tych, którzy chcą wziąć 
udział w dobrowolnych programach repatriacyjnych. W sytuacji, gdy otrzymanie 
statusu uchodźcy jest niepewne, a proces integracji społecznej trudny, na po

7 Choć spis powszechny z 2002 roku wykazał aż 1,088 mln mieszkańców, to jego wyniki uzna
ne zostały za sfałszowane przez prorosyjskie władze czeczeńskie, które dzięki zawyżonej 
liczbie ludności mogą liczyć na zwiększone dotacje z budżetu oraz „dodatkowy elek to rat”; 
zob. Globalna baza danych na temat uchodźców, Duńska Rada ds. Uchodźców (styczeń 2003), 
< http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wViewCountries/> (2007).
8 Urząd ds. Cudzoziemców rejestruje składane wnioski według obywatelstw, a nie etnicznej przy
należności wnioskodawców. Stąd liczbę Czeczenów określamy tu tylko w pewnym przybliżeniu, 
na podstawie informacji, że spośród obywateli Federacji Rosyjskiej około 98% ubiegających się 
o status uchodźcy stanowili właśnie Czeczeni lub przedstawiciele innych etnosów północnego 
Kaukazu.
9 D ane od roku 2003, w którym wprowadzono tę formę ochrony.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 

http://www.db.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wViewCountries/


366 Maciej Ząbek

wrót do kraju decyduje się coraz więcej uchodźców. Tym bardziej, że sytuacja 
w Czeczenii powoli się stabilizuje, w tym także jej sytuacja gospodarcza, choć 
ogólnie oczywiście pozostawia wiele do życzenia.

Przyczyny uchodźstwa

Zjawisko uchodźstwa stanowi formę niedobrowolnych migracji. Osoby uciekają
ce ze swej ojczyzny są zmuszane do podjęcia tej decyzji określonymi działaniami 
władz państwa lub też ich brakiem10 11. W praktyce ważną ich przyczyną pozostają 
także złe warunki życia, bieda, brak pracy i perspektyw życiowych. W wypadku 
długotrwałego konfliktu zbrojnego w Czeczenii wszystkie te czynniki występują 
razem i oddzielenie ich od siebie, jak to się dzieje w przypadku sformalizowa
nych procedur administracyjnych, mających za zadanie przyznać lub odmówić 
im nadania statusu uchodźcy, jest zabiegiem w pewnym stopniu nienaturalnym. 
Uchodźcy z Czeczenii powołują się zarówno na toczącą się wojnę, prześladowa
nia polityczne, w tym związane z bezposrednim zagrożeniem życia, więzieniem 
i nieludzkim traktowaniem, jak i na trudne warunki bytowe, brak pracy, podsta
wowych usług, możliwości edukacyjnych i perspektyw życiowych11.

Naruszanie praw człowieka i dokonywanie zbrodni wojennych przez służby 
podległe władzom Federacji Rosyjskiej zostało dość dobrze udokumentowane 
zarówno przez rosyjskie (Moskiewskie Centrum Praw Człowieka „Karta”), jak 
i zagraniczne organizacje pozarządowe (Międzynarodowa Helsińska Federacja 
Praw Człowieka)12. W trakcie operacji wojskowych zakładano tzw. obozy filtra
cyjne, porównywane przez wielu obserwatorów konfliktu do obozów koncentra
cyjnych, w których przetrzymywano wszystkich podejrzanych o sprzyjanie bo
jownikom czeczeńskim. Pobierano od nich organy do przeszczepów, a wcześniej 
poddawano torturom, m.in. przez bicie, stosowanie wstrząsów elektrycznych 
i szczucie psami.

10 Prawnicza i politologiczna definicja uchodźcy została zawarta w Konwencji genewskiej, doty
czącej uchodźców, z 1951 roku. W niniejszym tekście określenie uchodźca będzie używane w szer
szym, bardziej potocznym znaczeniu, w stosunku do wszystkich cudzoziemców, którzy ubiegają 
się o status uchodźcy.
11 Wyniki badania sondażowego przeprowadzonego w maju 2005 roku w ośrodkach dla uchodź
ców w Polsce wśród 200 osób wykazały, że 62,5% respondentów jako przyczynę ubiegania się
0 status uchodźcy podaje toczącą się wojnę, następnie zaś przeważnie prześladowania na tle po
litycznym (39,5%), brak pracy i perspektyw życiowych (16,0%), prześladowania współmałżonka 
(14,5%) i prześladowania na tle religijnym (12,0%); zob.: S. Łodziński i M. Ząbek, Problemy
1 oczekiwania osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy przebywających w wybranych ośrod
kach pobytowych dla cudzoziemców w Polsce, PAH, Warszawa 2006, s. 119.
12 Zob. najbardziej popularne strony internetowe na ten tem at w Polsce: < http://czeczenia.blog. 
onet.pl/>; < http://www.czeczenia.com.pl/>; < http://www.wolnykaukaz.org/kaukaz/> (2007).
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Po rozbiciu przez Rosjan głównych oddziałów bojowników czeczeńskich, 
w czerwcu 2000 roku, ogłoszono oficjalnie zakończenie wojskowej operacji an
tyterrorystycznej i rozpoczęcie jej policyjnej fazy. Kierownictwo operacji prze
jęła wówczas z rąk armii Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) złożona z na
jemników, często byłych więźniów odpowiedzialnych za represje w zakładach 
karnych. W ten sposób władze rosyjskie, uwłaszczając niejako część swego apa
ratu represji, same mogły pozostawać niewinne w obliczu prawa i wobec opinii 
międzynarodowej. Ci „legalni bandyci”, jak nazwała ich Anna Politkowska, do
konywali „czystek” w miastach i wsiach Czeczenii polegających na grupowych 
gwałtach i morderstwach. Nie ograniczali się tylko do zabijania, jak pisze re
porterka, lecz wykazywali się bezinteresownym okrucieństwem, poniżając, tor
turując, kastrując i obcinając głowy swym ofiarom. Ich „czystki” miały na celu 
drobiazgową dehumanizację ludzi, którzy często nie mieli nic wspólnego z bo
jownikami czeczeńskimi poza tym, że dzielili z nimi pewną tożsamość.

Na terenie Inguszetii uchodźcy również spotkali się z państwowym terro
ryzmem. Schronienie znalazło tam na początku wojny domowej co najmniej 
240 tys. uchodźców, a według niektórych źródeł liczba ich dorównywała w kry
tycznych momentach liczbie stałych mieszkańców Inguszetii (około 360 tys. 
mieszkańców). Mimo ciężkich warunków życia (w namiotach, prowizorycz
nych szałasach, w byłych kołchozach, wagonach kolejowych lub zamkniętych 
fabrykach), możliwość schronienia się w Inguszetii prawdopodobnie uratowała 
życie tysiącom Czeczenów. Wkrótce jednak, gdy władzę w Inguszetii przejął 
były generał FSB Murat Ziazikow, zaprzestano rejestrować nowo przybyłych 
uchodźców, wywierając presję na ich powrót do Czeczenii. Uchodźcy jednak 
nie chcieli wracać, wiedząc, że ich domy zostały zburzone, a sytuacja pod wzglę
dem bezpieczeństwa daleka była od normalności. Wymuszano więc powroty, 
odcinając gaz, prąd i wodę od domostw zajętych przez uchodźców, stosując 
szykany i zamykając obozy.

Działania służb specjalnych uczyniły z Inguszetii miejsce równie niebez
pieczne jak Czeczenia i przyniosły zakładane przez nie skutki. Z jednej strony 
wywołały nastroje antyuchodźcze lub antyczeczeńskie wśród Inguszów, a z dru
giej — panikę wśród uchodźców, którzy nie czując się bezpiecznie, rzeczywiście 
zaczęli opuszczać tę republikę. Ci, którzy mieli odpowiednie środki finansowe, 
nie wracali do Czeczenii, lecz szukali schronienia w innych regionach Federacji 
Rosyjskiej lub starali się ją opuścić, docierając m.in. do Polski. Z kolei te oso
by, które nie miały innych możliwości, powracały do Czeczenii, gdzie musiały 
egzystować w równie żałosnych, jeśli nie gorszych warunkach, gdyż miejscowe 
władze nie zapewniały im właściwych miejsc zamieszkania. Zniszczeniu ule
gły ekonomiczne podstawy bytu ludności. Tysiące domów zostało zburzonych, 
w miastach zdewastowano sieć wodociągową i kanalizacyjną, lokalny przemysł 
i miejscowe zakłady pracy przestały istnieć. Zaprzestano również świadczenia 
usług publicznych, zwłaszcza w służbie zdrowia i edukacji.
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Czynniki decydujące o wyborze Polski

Uchodźcy przy wyborze danego kraju jako docelowego kierują się różnymi 
względami, poczynając od dostępności komunikacyjnej, kosztów transportu, 
możliwości porozumiewania się w znanym sobie języku, bliskości kulturowej, 
atrakcyjności cywilizacyjnej (bogactwa kraju), aż do otwartości jego prawa i spo
łeczeństwa na uchodźców. Przy czym często dużą rolę odgrywa zbieg okoliczno
ści, przypadek, a nie świadomy wybór.

W przypadku Czeczenów decydującym czynnikiem była dostępność komu
nikacyjna Polski i koszty transportu. Czeczeni docierali do Polski najczęściej 
pociągiem lub samolotem przez Moskwę, a potem przez Mińsk do Brześcia i Te
respola. Rzadziej przez Ukrainę do Kijowa, następnie do Medyki. Korzystano 
także z prywatnych minibusów (marszrutek) wożących pasażerów bezpośrednio 
z Groznego do Mińska.

Na wymienione szlaki decydowano się nie tylko z powodów komunikacyj
nych, lecz także dlatego, że na polskich przejściach granicznych w Terespolu 
i Medyce szanowano zasadę „niewydalania uchodźców” zawartą w Konwencji 
genewskiej z 1951 roku i przyjmowania tych cudzoziemców, którzy ubiegali się 
o azyl, nawet bez wiz. Większość Czeczenów mogła więc przekroczyć granicę 
polską legalnie na podstawie wyżej wymienionej zasady. W większości przypad
ków Polska nie była jednak ich ostatecznym celem, lecz jedynie krajem tranzy
towym w dalszej drodze do bogatszych krajów zachodnich. Byli więc tacy, którzy 
chcąc uniknąć rejestracji w Polsce, podejmowali nielegalne próby przekraczania 
granicy wschodniej przez Bug lub w Bieszczadach oraz zachodniej przez Odrę 
lub Nysę Łużycką13. Robili to po to, aby później, gdy już dostaną się do Niemiec 
czy Austrii, nie zostać do niej ponownie cofniętym na podstawie przepisów za
wartych w Konwencji Dublińskiej nakazujących rozpatrywać wnioski uchodź
ców w pierwszym kraju bezpiecznym.

Złożenie wniosku o status uchodźcy

Czeczeni na przejściu granicznym trafiali najpierw do biura Straży Granicznej, 
którego nie mogli opuścić aż do zakończenia formalności, tzn. złożenia wniosku, 
zarejestrowania w systemie i wydania im „TZTC”14. Później byli odsyłani do

13 Przykładem takiego postępowania może być nagłośniony przez media przypadek Kamisy, ko
biety czeczeńskiej, która szła wraz z grupą przechodzącą nielegalnie przez partie Bieszczad na
leżące do Polski, w celu udania się na Słowację, a potem do Austrii (najczęstszy obecnie szlak 
przerzutu).
14 „TZTC” — czyli Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca, które uprawnia go do 
pobytu w Polsce. Jest ono ważne 30 dni, a następnie jego ważność przedłuża się, o ile nie została
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ośrodka recepcyjnego mieszczącego się w Podkowie Leśnej-Dębaku koło 
Warszawy. Sposób dotarcia uchodźców do tego ośrodka nie jest jednoznacznie 
określony. Niekiedy bywali podwożeni przez Straż Graniczną, częściej jednak 
musieli tam dotrzeć na własną rękę.

Podstawową funkcją ośrodka w Dębaku jest zarejestrowanie nowo przyby
łych, przyznanie im określonej formy pomocy oraz zakwaterowanie w którymś 
z kilkunastu ośrodków pobytowych dla cudzoziemców na czas trwania postę
powania. Po urządzeniu się w nowym ośrodku, mimo zmęczenia podróżą i róż
nych przykrości w trakcie składania wniosku, większość z nich jest początkowo 
nastawiona optymistycznie co do najbliższej przyszłości. Przynajmniej przez 
pierwsze tygodnie uchodźcy są pełni entuzjazmu. Zadowoleni, że podróż i per
turbacje na granicy skończyły się pozytywnie oraz udało im się złożyć wniosek 
o status uchodźcy. Cieszą się, że mogą wypocząć po trudach podróży i nie muszą 
martwić się o jedzenie i spanie. Akceptują też z początku warunki istniejące 
w ośrodkach, obowiązujące w nich przepisy oraz pracujący personel. Dopiero 
w miarę wydłużania się pobytu, kiedy stykają się z nowymi dla siebie zwyczaja
mi i niekorzystnymi informacjami o liczbie przyznawanych decyzji pozytywnych 
oraz o trudnościach życia w Polsce, stają się coraz bardziej krytyczni w stosunku 
do otaczającej ich rzeczywistości.

Ogólna charakterystyka ośrodków pobytowych

W Polsce ośrodki pobytowe dla uchodźców zakłada się z reguły w byłych jed
nostkach wojskowych (Dębak, Czerwony Bór, Linin), dawnych hotelach ro
botniczych (Łuków, Wołomin, Siekierki) i w ośrodkach wczasowych (Jadwi- 
sin), rzadziej są to obiekty o innym charakterze, jak np. Ośrodek Polskiego 
Związku Głuchoniemych w Smoszewie koło Zakroczymia lub Dom Dziecka 
przy ulicy Korotyńskiego w Warszawie. Z wyjątkiem ośrodka na warszawskich 
Siekierkach wszystkie inne są zamieszkałe prawie wyłącznie przez uchodźców 
z Czeczenii.

Ośrodki dla uchodźców muszą być ogrodzone i dozorowane. Zapewnienie 
w nich bezpieczeństwa uchodźcom należy oficjalnie do najważniejszych ich funk
cji* 15. W przypadku, gdy nie są własnością Urzędu ds. Cudzoziemców i muszą być 
wynajmowane, wybierane są oferty najkorzystniejsze pod względem cenowym. 
Determinuje to oczywiście panujące w nich warunki. Z reguły w pokojach brak 
ubikacji, łazienki i aneksu kuchennego, które dostępne są tylko na korytarzu

wydana decyzja ostateczna. Po wydaniu decyzji ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, 
cudzoziemiec ma obowiązek zwrócić TZTC.
15 Warunki, jakie muszą spełniać te obiekty, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. nr 75, poz. 690).
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do wspólnego użytkowania. Tylko w niektórych ośrodkach w każdym pokoju 
lub aneksie mieszkalnym jest łazienka. Rodziny umieszczane są zawsze razem 
w jednym pokoju, a osoby spokrewnione na własne żądanie. Kobiety mieszkają 
wspólnie z mężczyznami tylko wówczas, gdy stanowią rodzinę lub są osobami 
bliskimi. Osoby samotne tej samej płci zazwyczaj nie mają większego wpływu na 
wybór partnerów w swoim pokoju.

W pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku (korytarzach 
i w salach telewizyjnych) panuje zwykle nieporządek. Pełno jest papierów, nie
dopałków, resztek paluszków i chipsów. Wykładziny są najczęściej zniszczone. 
Niektórzy z uchodźców przyznają, że sami nieraz się do tego przyczyniają:

C zasam i w stydzę się, że je s te m  C zeczenem . N iek tó rzy  z naszych nic n ie  rob ią,
żeby tu  był p o rządek . P rzecież m ożna  tro ch ę  posp rzą tać , jak  się tu  m ieszka. A  on i
nic, naw et dzieci w yrzucają tu  śm ieci, a rodzice nic im  nie m ówią.

Urządzenie i wystrój pokoi zajmowanych przez uchodźców znacząco 
się niekiedy różni. W najgorszym stanie są te zajmowane przez samotnych 
mężczyzn. W znacznie lepszym te, w których mieszkają rodziny. Czeczenki 
zazwyczaj podejmują próbę udomowienia pomieszczeń w ośrodku. Wyposa
żają je w różne ozdobne elementy świadczące o pewnych upodobaniach este
tycznych i podkreślające ich przywiązanie do islamu, np. makatki z cytatem 
z Koranu czy wydrukowane kalendarze modlitw. Może to też być umiesz
czone w widocznym miejscu zdjęcie Dudajewa lub zabitego w Czeczenii ojca 
lub brata.

Mimo że warunki w ośrodkach pod względem standardów hotelowych nie są 
najlepsze, uchodźcy uważają je generalnie za znośne, o ile są położone w Warsza
wie bądź w innych większych miastach, lub mają zapewniony dobry do nich do
jazd. Z tego punktu widzenia obiekty po byłych bazach wojskowych mają u nich 
najgorszą opinię nawet, jeśli warunki są w nich często lepsze niż w niektórych 
byłych hotelach robotniczych. Ich usytuowanie w lesie, z dala od miasta, z kiep
skimi połączeniami komunikacyjnymi z punktu widzenia uchodźców przekreśla 
ich zalety.

Przebywając w ośrodku, mają oni prawo do kontaktu telefonicznego lub li
stownego z UNHCR oraz do aktów prawnych i informacji, dotyczących sfery 
uchodźczej. W każdym z ośrodków trzeba także zapewnić uchodźcom wyma
ganą prawem ochronę, pomoc socjalną, medyczną i naukę języka polskiego. 
Wszystkie posiadają punkt medyczny zatrudniający lekarza przychodzącego raz 
w tygodniu oraz pielęgniarkę.

Warunki mieszkaniowe w ośrodkach, ogólnie rzecz biorąc, spełniają zale
cane prawem normy, co nie oznacza, że tak naprawdę satysfakcjonują samych 
uchodźców. Biorąc pod uwagę ich zdanie, trzeba zauważyć, że opinie uchodź
ców uwarunkowane są także innymi czynnikami, z którymi same warunki byto
we w ośrodkach niewiele mają wspólnego.
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Czeczeni w Polsce. Bezpieczeństwo 
i przestrzeganie regulaminu w ośrodku

Zapewnieniu bezpieczeństwa ma służyć przede wszystkim przestrzeganie re
gulaminu ośrodka16. Pensjonariuszom nakazuje się dbać o higienę i czystość 
zajmowanych pomieszczeń, przestrzegać ciszy nocnej i powracać do ośrodka 
przed godziną 23.00, po której nie są już wpuszczani. Zakazuje się oczywiście 
spożywania napojów alkoholowych i narkotyków, zakłócania porządku publicz
nego i pozostawiania dzieci bez opieki itp. Regulamin jest do pewnego stopnia 
wyrazem obaw związanych z pobytem cudzoziemców o nieustalonym statusie 
prawnym. W niektórych wypadkach okazują się one uzasadnione (jak np. oba
wa przed skutkami picia dużej ilości alkoholu), w innych — mało adekwatne 
(jak np. wykorzystywanie ośrodków do handlu ludźmi). W większości codzien
nych przypadków możliwość zastosowania regulaminu jest dość ograniczona. 
Niebezpieczne sytuacje w ośrodkach związane są najczęściej z bójkami między 
przedstawicielami różnych narodowości.

Czeczeńscy uchodźcy prawo polskie w ogóle traktują niekiedy z dużą dozą 
dowolności. Po pierwsze nie znają go, a po drugie pozwala im na to również po
czucie braku przynależności do społeczeństwa, które je wypracowało i uważa za 
swoje. Zazwyczaj przejawia się to w braku szacunku dla sprzętów znajdujących 
się na terenie ośrodka, zwłaszcza poza obrębem przydzielonych im pokoi. Jest 
to widoczne zarówno w zachowaniu dzieci, niszczących akcesoria mające służyć 
im do zabawy, jak i wśród dorosłych, którzy nie pilnują ani dzieci, ani siebie 
nawzajem. Doskonałym przykładem takiego zachowania jest notoryczne nieza- 
kręcanie kranów w łazienkach czy wyrzucanie śmieci, gdzie popadnie.

Do interwencji policji w ośrodkach dochodzi jednak rzadko, choć zdarzają 
się postępowania o kradzieże w supermarketach i pobicia, ale dotyczą raczej 
sytuacji, które przytrafiają się uchodźcom poza ośrodkiem. Najczęściej też nie 
chodzi o przestępstwa skierowane przeciw obywatelom polskim (lub ewentu
alnie odwrotnie), lecz popełniane w ramach tej samej grupy narodowościowej. 
Odnotowano jedno zabójstwo (w Łomży dwóch Rosjan zamordowało Ingusza), 
a jeden raz wystąpił przypadek użycia siły przez uchodźcę wobec pracownika 
ośrodka (na Bielanach podczas strajku głodowego). W rodzinach czeczeńskich 
zdarzają się też, zdaniem pracowników socjalnych (choć nikt tego oficjalnie nie 
zgłosił), przypadki tzw. przemocy domowej, tj. pobicia kobiet lub dzieci.

Dzieciom czeczeńskim przytrafiają się poza tym rozmaite wypadki. Są to po
parzenia, złamania w wyniku upadku ze schodów, wypadki drogowe, przeziębie
nia i inne choroby będące skutkiem przebywania zimową porą na zewnątrz bez

16 Regulamin pobytu uchodźców w ośrodkach został wprowadzony mocą Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, nr 146, poz. 1425).
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odpowiedniego ubrania. Zazwyczaj jest to skutek pozostawiania dzieci przez ich 
rodziców bez opieki. Norma kulturowa u Czeczenów zazwyczaj nie przewiduje 
jednak stałego dozoru nad dziećmi.

Czeczeni w Polsce. Zdrowie, praca, czas wolny i rozrywki

Z danych statystycznych wynika, że zachorowalność wśród uchodźców jest 
dwukrotnie wyższa niż w tej samej grupie wiekowej wśród obywateli polskich. 
Najczęściej jest to spowodowane tym, że uchodźcy czeczeńscy nie byli dotąd 
w ogóle leczeni. Może się też wiązać z traumatycznymi wydarzeniami, w których 
uczestniczyli, oraz z warunkami, w jakich żyli. Do najczęściej spotykanych cho
rób należą grzybice skóry, choroby żołądka, a u dzieci anemie związane z nie
dożywieniem. Spotyka się wśród nich niekiedy osoby niepełnosprawne bez ręki, 
oka lub nogi, które zostały utracone w wyniku uczestnictwa w działaniach zbroj
nych, wypadku na polu minowym lub pobytu w obozie filtracyjnym.

W tej sytuacji skargi na zdrowie i krytyka pomocy medycznej w ośrodku są 
na porządku dziennym. Uchodźcy skarżą się, że ta ostania jest niewystarczają
ca, a lekarze są niekompetentni. Krytyka ta może być jednak związana z płcią 
lekarza. W przypadku, gdy lekarz jest mężczyzną, badanie kobiety czeczeńskiej 
musi odbywać się w towarzystwie jej męża. Przy czym jeden pozwoli rozebrać się

Czeczeni w polskim ośrodku dla uchodźców. 
Fot. I. Kaliszewska

Młoda matka, Łomża, 2000 r. 
Fot. I. Kaliszewska
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kobiecie, a drugi nie. Badania ginekologiczne przez lekarzy-mężczyzn prawie 
w ogóle nie wchodzą w rachubę. Czeczeńscy mężowie nie pozwalają nawet na 
wykonanie swojej żonie USG przez mężczyznę-lekarza. Tymczasem większość 
ośrodków zatrudnia tylko jednego lekarza, którym często jest mężczyzna.

*

Obawa przed prześladowaniem, nawet jeśli dla niektórych była istotną mo
tywacją w chwili wyjazdu z kraju, na emigracji szybko staje się drugorzędna. 
Uchodźcy mają potrzeby, które bez pieniędzy trudno zrealizować. Władze 
na czas procedury zapewniają im miejsce do spania, wyżywienie, dają odzież 
i obuwie dostosowane do pory roku. Dostają także miesięcznie 70 zł kieszon
kowego na drobne wydatki oraz osobiste środki czystości. Poza tym w zasa
dzie nic więcej. Przepisy nie pozwalają w dodatku na legalną pracę. Niemniej 
wielu uchodźców pracuje. Znajdują prace w handlu, na bazarach, w rolnictwie 
i na budowie. Zwykle dość ciężkie i nisko płatne. W dodatku dla niektórych 
uchodźców nielegalna, fizyczna praca ma charakter alienujący, nie cieszy się 
ona ani prestiżem, ani uznaniem. W przypadku Czeczenów Polacy zazwyczaj 
akcentują ich niechęć do pracy:

O ni p rac ą  n a  b azarze  nie b ęd ą  się kalali. N ie tak , jak  inne nacje, k tó re  p ró b u ją  
sobie dorab iać. J a  nie w iedziałem , że to  je s t trzec i n a ró d  w ybrany [pracow nik 
socjalny ośrodka].

Nie jest to do końca prawda, choć faktem jest, że pracę „na czarno” podej
mują przeważnie młodzi mężczyźni, najczęściej przy pracach sezonowych w rol
nictwie (szczególnie ci z ośrodków w Lininie i Smoszewie). Za pierwsze pienią
dze kupują zwykle używany telewizor, który jako instrument „zabijania czasu” 
jest jednym z najbardziej potrzebnych sprzętów w ośrodku. Starsi mężczyźni za
zwyczaj nie godzą się na pracę oferowaną im przez potencjalnych pracodawców. 
Praca nielegalna jest poniżej ich honoru. Podjęliby ją, gdyby była legalna i lepiej 
płatna, najlepiej w państwowym zakładzie pracy, jak byli do tego przyzwyczajeni 
w kraju pochodzenia. Skazują się więc na wegetację. W dodatku nie pozwalają 
też pracować swoim żonom. Nie zdają sobie na ogół sprawy, że w nowych wa
runkach takie postawy przestają być racjonalne.

Uchodźcy generalnie cierpią z powodu braku zdolności do działania, pozba
wienia ich możliwości decydowania o sobie. Sytuacji, w której wszystko w ich ży
ciu zależy od urzędników. W tym kontekście należy widzieć często pojawiającą 
się u nich postawę roszczeniową. Nie wynika ona wyłącznie z przyzwyczajenia 
Czeczenów do tego, jak traktowano ich w byłym ZSRR, gdzie możliwości indy
widualnej przedsiębiorczości były również ograniczone. Ich bierność jest uwa
runkowana także wszechobecnością biurokracji w Polsce, kontekstem, w któ
rym mogą jedynie powrócić do miejsca, z którego uciekli, lub próbować dostać 
się dalej na Zachód.
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Brak pracy może owocować innymi społecznie nieakceptowanymi sposoba
mi zarobkowania, mającymi charakter patologii społecznej. Czeczeni, którzy 
uczestniczyli czynnie w działaniach wojennych, są niezwykle atrakcyjnym celem 
dla różnego rodzaju grup przestępczych, i choć nie należy w tej kwestii gene
ralizować, faktem jest, że niektórzy z nich odpowiadali pozytywnie na oferty 
ze strony różnych mafii.

*

Uchodźcy, którzy nie pracują, cierpią często na nadmiar czasu wolnego. Naj
powszechniejszym modelem spędzania czasu wolnego jest schemat „towarzy- 
sko-telewizyjno-alkoholowy”.

Barierą podkreślającą wyobcowanie uchodźców jest oczywis'cie brak znajo
mości języka polskiego, a co za tym idzie — niemożnosC nawiązywania kontak
tów poza środowiskiem swoich rodaków. W os'rodkach stale organizowane są 
zajęcia z nauki języka polskiego, jednak cieszą się one niezwykle małym zain
teresowaniem, gdyż Czeczeni, nie wiążąc swej przyszłos'ci z Polską, uznają, że 
będzie to stracony dla nich czas. W związku z tym w większos'ci słabo mówią po 
polsku i z bardzo silnym akcentem rosyjskim, co sprawia, że przypadkowo spo
tkani Polacy biorą ich za rosyjskich turystów lub stadionowych handlarzy.

Niektórzy chętnie czytaliby książki, ale biblioteki w wielu os'rodkach nie ist
nieją albo są dopiero zakładane. Poza tym nie ma w nich często księgozbio
ru dopasowanego do zainteresowań i języka potencjalnych czytelników. Inni 
uprawialiby sport, ale możliwos'ci robienia tego są jeszcze bardziej ograniczone. 
Tylko w niektórych os'rodkach panują odpowiednie warunki, aby pograć w siat
kówkę, piłkę nożną lub tenisa stołowego. Sport częs'ciej uprawiają dzieci, które 
chodzą do szkoły.

Są też tacy, którzy praktykują wycieczki do dyskotek, gdzie podejmują próby 
nawiązania kontaktów z polskimi dziewczętami. Tylko kobiety czeczeńskie za
zwyczaj nigdy nie wychodzą poza os'rodek. Zajmują się praniem, prasowaniem, 
sprzątaniem. Często spotykają się w kuchni, która pełni dla nich funkcję klubu 
towarzyskiego, gdzie mogą porozmawiać, wykonując przy tym swoje codzienne 
obowiązki. Jeśli mają telewizor w pokoju, to oglądają rosyjską telewizję. Przy 
czym zakazane są dla nich nie tylko wyprawy do dyskotek, ale również oglądanie 
telewizji z mężczyznami niepochodzącymi z ich rodziny lub też niedozwolonych 
dla nich programów.

Czeczeni w Polsce. Relacje między uchodźcami

Pobyt w os'rodku na ograniczonej przestrzeni powoduje, że wielu spos'ród jego 
pensjonariuszy postrzega „innych” jako problem. Zderza się boles'nie w os'rodku 
nie tylko z kulturą kraju przyjmującego, ale i kulturą innych grup uchodźców.
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Czeczeni dominujący w polskich ośrodkach od początku budzili wśród 
przedstawicieli innych narodowości najwięcej emocji i sporów. Wśród uchodź
ców z różnych krajów byli grupą najliczniejszą, a poza tym przestrzegali na ogół 
dość surowych norm moralnych wynikających z wyznawanego islamu, systemu 
starszeństwa i rozdzielności płci oraz, co więcej, próbowali narzucić je innym. 
Stąd nawet dla przedstawicieli różnych narodowości byłego ZSRR, którzy z ra
cji bytowania we wspólnym państwie i znajomości języka rosyjskiego czuli za
zwyczaj ze sobą pewną więź i wspólnotę kulturalną, Czeczeni byli wyjątkiem nie 
do zaakceptowania. Narzekali na nich Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, a nawet 
bliscy im językowo Gruzini:

J a  nie m am  n ic do  m uzułm anów . Tu m ieszkam  z m ężczyzną z A fgan istanu  i jest 
w  po rządku . A le  C zeczeni nie to le ru ją  innej religii, o n i są w ahhab itam i. W szyst
k ich  innych tra k tu ją  gorzej [U krain iec].

Podobne zdanie o Czeczenach mieli także niemal wszyscy Afrykanie, nawet 
spośród muzułmanów. Jeden z uchodźców somalijskich tak to przedstawił:

N ie lubię C zeczenów . O n i nas też  nie lubią. Z a n im  ich poznałem , byłem  za  n im i 
i p rzeciw ko Rosji... A  te ra z  to  ja  już w cale się tym  R o s jan o m  n ie dziwię. W  ciągu 
d n ia  tak i się będzie do  ciebie uśm iechał, a nie wiesz, czy w  nocy nie przyjdzie i ci 
g ard ła  nie poderżn ie! J a  się tu ta j po  p ro s tu  boję. Ju ż  kiedyś jed n eg o  A frykań- 
czyka nożem  ranili. W czoraj był m ecz w  telewizji. Z aczęliśm y oglądać. I  przyszli 
Czeczeńcy, pow iedzieli n am  w on i nas w yw alili... [uchodźca z Som alii].

Inny przykład:
W  D ęb ak u  to  naw et n ie  m ogliśm y chodzić w  k ró tk ich  spodenkach , bo  C zeczeni 
mówili, że n ie  w olno. N aw et n a  stołów ce nie daw ali m ięsa, d la tego  że on i go nie 
chcieli. Fajnie, że otw orzyli S iek ierk i [K am eruńczyk].

Czeczeni przejawiali wobec Afrykanów niejednokrotnie postawy rasistow
skie. Nawet ich dzieci obrzucały Czarnych wyzwiskami. Pretekstem do słowne
go lub czynnego zaatakowania Afrykanina mogło stać się jego niekompletne 
z punktu widzenia Czeczenów ubranie, ale nieraz wystarczył sam kolor skóry. 
Do tego dochodziło czeczeńskie poczucie honoru niepozwalające ustępować 
obcym, kult siły i odwagi.

Sami Czeczeni na ogół zaprzeczali, aby mieli do Afrykanów jakieś uprzedze
nia, choć sposób, w jaki ich określali, mówi sam za siebie:

„N ie lubim y Żydów , ale N egry  to  n iech  sob ie będą . N egry  n o rm aln ie  żyją” . A lbo: 
„Jeśli N eg r będzie norm alny  i będzie rozm aw iał ze m n ą  w  jak im ś norm alnym  
języku, to  o bo ję tn ie , z jak iego  by nie był p lem ien ia , no rm aln ie , jak  z człow iekiem  
będę rozm aw iał; jak  k to ś  z n am i no rm aln ie  obcuje, to  m y także jesteśm y d la  n ie 
go n o rm a ln i”. P rzyciśnięci py tan iam i uzupełn ianym i przyk ładam i odpow iadali:
„O  B oże, je d e n  lubi, inny nie lubi, nie m a N egrów  w  C zeczenii, w ięc ich raczej 
nie lubim y” [Czeczen].
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Nasilenie się tego typu konfliktów spowodowało, że administracja ośrodków 
podjęła w 2005 roku decyzję o rozdzieleniu Czeczenów i przedstawicieli innych 
narodowości ubiegających się o status uchodźcy. Tym ostatnim przydzielono 
ośrodek na warszawskich Siekierkach, a w pozostałych kwaterowano wyłącznie 
Czeczenów. Decyzja ta faktycznie zmniejszyła liczbę konfliktów, choć dochodzi
ło do nich także między samymi Czeczenami, pochodzącymi z różnych klanów, 
gór i nizin oraz tradycjonalistami i tzw. wahhabitami, jak np. w ośrodku w Ja
chrance nad Zalewem Zegrzyńskim:

K onflik ty  byw ają m iędzy n am i C zeczenam i, d la tego  że um ieścili ludzi z różnych 
te jpów  razem . M ów ią: „ja z tego , ty  z ta m te g o ” . D zielim y się. W edług m nie R o sja  
je s t te m u  w inna [Czeczen].

Na pierwszy rzut oka do konfliktów dochodzi z powodu rasy, różnic kultu
rowych lub cech charakterologicznych. Prawdziwym jednak ich powodem są 
warunki, w jakich znajdują się uchodźcy w ośrodku, poczucie subiektywnego 
zatłoczenia i brak możliwości odizolowania się od innych. Do tego dochodzą 
traumatyczne przeżycia uchodźcze i stres wynikający z niepewności co do swojej 
przyszłości. Wszystko to sprawia, że niektórzy uchodźcy odczuwają swój pobyt 
w ośrodkach jak przebywanie w przysłowiowym „piekle”17.

Uchodźcy nie postrzegają ośrodka jako swojego domu, lecz zaledwie jako 
tymczasowe schronienie, określając go w języku rosyjskim jako łagier, co budzi 
od razu negatywne konotacje. Po trafieniu do obcego kraju czują się jak bez
domni. Ich emocjonalne więzy z otoczeniem zostają zerwane bądź nadszarpnię
te w wyniku rozstania z rodziną i całego procesu migracji. Czas pobytu w ośrod
ku nie sprzyja usamodzielnieniu i adaptacji do nowego środowiska. Uchodźcy 
są w pewien sposób wykluczeni z funkcjonowania w społeczeństwie na równych 
prawach z innymi jego członkami, co utrudnia im aktywne uczestnictwo w życiu 
społecznym i późniejszy proces integracji, kiedy wyjdą już z ośrodka i rozpoczy
nają samodzielne życie w Polsce.

Postawy czeczeńskich mężczyzn wobec kobiet

Islam czy niektóre tradycyjne wartości (w tym zwłaszcza kontrola społeczna 
sprawowana przez starszych w ośrodkach) sprawia, że Czeczeni pytani o kon
takty z kobietami w Polsce niekiedy wyraźnie się od nich dystansują18. Każdego

17 Więcej na ten tem at w książce: Między piekłem a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodź
ców i imigrantów w Polsce, red. M. Ząbek, Warszawa 2002.
18 Według badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Akcji Humanitarnej przez Ośrodek Badania 
Opinii Publicznej z 13-20 marca 2008 roku, pary mieszane w przypadku Czeczenów są opcją zupełnie 
nieakceptowaną. Samo pytanie o nie według przeprowadzających badanie wydawało się nie na miejscu.
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z Czeczenów obowiązują ścisłe reguły dotyczące zachowania, najbardziej wi
doczne w relacjach damsko-męskich. Przy czym inaczej one wyglądają we wła
snej grupie, a inaczej na zewnątrz. Wobec własnych niespokrewnionych kobiet 
istnieje silny nakaz unikania kontaktów i rygorystycznej separacji:

N am  nie w olno  z naszym i dziew czynam i chodzić, za raz  b ęd ą  gadać... P a trzeć  też
nie za  bard zo  m ożna.

Podstawową tu zasadą jest ochrona rodziny i wewnętrzne zróżnicowanie ról 
społecznych w zależności od płci. Kobieta pełni funkcję matki, wychowawczyni 
dzieci i opiekunki domu, ale jest za to wolna od trosk o utrzymanie gospodar
stwa domowego i zajmowanie się sprawami publicznymi, należącymi do obo
wiązków mężczyzny. Status jej wzrasta wraz z jej wiekiem. Najniższy jest przy
pisany dziewczynie najmłodszej w rodzinie. To ona przygotowuje obiad i parzy 
herbatę pod czujnym okiem swej matki. Szacunek do niej wzrasta, gdy zostaje 
mężatką, potem rośnie wraz z urodzeniem każdego dziecka, a całkiem równa 
mężczyźnie staje się w okresie przekwitania.

Zgodnie z islamem rodzina ma być miniaturą ummy (wspólnoty muzułmań
skiej), a mąż grać rolę imama i zadbać o jej utrzymanie. Tym samym kobieta zwol
niona jest z podejmowania pracy zawodowej, w domu jednak rządzi jak królowa, 
a dzieci (w tym także młodzi mężczyźni z rodziny) są jej całkowicie podporządko
wane. Zewnętrznym przejawem tych zasad, mających na celu ochronę jej i rodziny, 
jest strój wymagający zasłaniania całego ciała, łącznie z głową, przed wzrokiem 
obcych mężczyzn, utrzymywanie wobec nich dystansu i zakaz cudzołóstwa.

Czeczeni, wypowiadając się o swoich kobietach, starali się przedstawić je 
jako „idealne muzułmanki”, robiąc to jednak w sposób, który nie uwzględnia 
współczesnych europejskich przekonań i uprzedzeń na ten temat. Czeczen za
pytany o przyszłość swojej żony odpowiedział np.:

O n a n ie będzie p racow ać an i uczyć się. Po co o n a  m a się uczyć? Je j należy  p a trzeć
za  dom em , za  dziećm i, za  gospodarstw em . J a  b ęd ę  pracow ać, ja  b ęd ę  się uczyć.

Podkreślając różnice wynikające z płci i wskazując na różne ograniczenia do
tyczące kobiet, malowali oni ich obraz jako potulnych, biernych i całkowicie im 
podporządkowanych osób. Nie odzwierciedla to rzeczywistych relacji panują
cych w ich rodzinach, gdzie właśnie kobiety, zwłaszcza starsze matrony, sprawu
ją władzę, a młodzi mężczyźni muszą ich słuchać.

Obecnie jednak także młode Czeczenki nie zawsze zachowują się zgodne z tym 
obrazem, w szczególności w zakresie noszonego stroju, i te rozmówcy starali się 
w rozmowach z nami dyskredytować, utrzymując, że jest to wynikiem migracji 
lub zakazów wprowadzonych obecnie przez Rosjan („Jak Ruskie wyjdą, to po 
arabsku będą chodzić”) lub nie dość męskiego zachowania mężczyzn: „Jak męż
czyzna jest w domu tchórzem, to zaczynają nosić krótsze spódnice”. Wyrazem 
sprzeciwu starszyzny wobec zachowań młodszych kobiet odbiegających od ideału
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są przewidziane tradycją stosowane praktyki dyscyplinujące w postaci upomnień 
i kar cielesnych, praktykowane także w ośrodkach w Polsce. Stąd liczne pobicia 
młodszych kobiet odnotowywane niekiedy przez pracowników socjalnych.

Cudzołóstwo rozumiane jest w islamie jako współżycie osób niebędących 
w związku małżeńskim (dotyczy zatem także osób stanu wolnego, choć wtedy 
traktowane jest jako mniejsze zło) i jako takie zagrażające bytowi rodziny (tym 
samym ummie), a więc jedno z najgorszych przestępstw społecznych. Natomiast 
sama seksualnosć wsród muzułmanów, w tym także Czeczenów, nie jest tabu. 
W rodzinie jest nie tylko dozwolona, ale wręcz nakazana jako rodzaj dobrego 
uczynku, dającego szczęscie innej osobie i przyczyniającego się do prokreacji. 
Wielodzietny model rodziny zas nadal jest obowiązującym wzorem.

Niemniej niektórzy z Czeczenów, jesli tylko mają taką okazję, dopuszczają 
się tego rodzaju „cudzołóstwa”, usprawiedliwiając się tym, że po pierwsze jako 
kawalerowie nie popełniają dużego grzechu, po drugie dokonując je z nie-Cze- 
czenkami (nawet ci, którzy mają żony) nie popełniają przestępstwa wobec ro
dziny, wreszcie po trzecie, przeważnie nie zamierzają się z poznanymi kobietami 
żenić. Młodzi Czeczeni lubią opowiadać o swoich podbojach seksualnych wsród 
„obcych” kobiet. Zwraca uwagę różnica w podejściu i mówieniu o Czeczenkach, 
a Rosjankach czy Polkach. Wszystko, co zabronione wśród „swoich” kobiet, jest 
dozwolone wśród „obcych”.

W rzeczywistości jednak opowieści młodych chłopców na ten temat należy 
raczej uznać za typowe przechwałki charakterystyczne dla określonego wieku. 
Młodym Czeczenom słabo znana jest sztuka umiejętnego „podrywania”, pro
wadzenia flirtu, zainteresowania dziewczyny swoją osobą. Zdaniem czeczeń
skich chłopców z dziewczyną się nie rozmawia, wystarczy mówić, że: „Ona jest 
piękna, że ci się podoba, ale nie tam jakaś rozmowa”. Na pytanie, jak poznają 
dziewczyny, odpowiadali: „Zobaczyłem gdzieś na ulicy, podchodziłem i mówi
łem, chciałem cię poznać, ona tak patrzyła, czy nikt nie patrzy, czy ja porządnie 
wyglądam”.

Na ogół, jak mówi wielu obserwatorów: „patrzą się tylko na dziewczyny jak 
sępy”. Nic więc dziwnego, że tylko niektórym Czeczenom udaje się nawiązać 
jakikolwiek kontakt z jakąś polską dziewczyną. Tym bardziej jedynie przygodnie 
poznane dziewczęta nie są brane pod uwagę jako kandydatki do małżeństwa.

Kandydatka na żonę dla Czeczena musi być zaakceptowana przez rodzinę. 
Musi być oceniona przez nią jako osoba, która potrafi zadbać o dom, będzie sza
nowała tradycję i religię oraz jest dziewicą. Wyznanie religijne nie jest przeszko
dą, choć większość rozmówców twierdziła, że gdyby Polka została jego żoną, to 
potem musiałaby przyjąć islam. W tej sytuacji, choć w samej Czeczenii związki 
mieszane nie należą wcale do rzadkości, z powyższych względów małżeństwa 
z Polkami nie są zwykle przez Czeczenów brane pod uwagę.

Postawy Czeczenów wobec kobiet, zarówno własnych, jak i Polek, mają pew
ne znaczenie dla ich przyszłej integracji z naszym społeczeństwem. Silna presja
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w czeczeńskiej społeczności do zachowania tradycyjnej roli kobiety w rodzinie, 
wspomagana nakazami islamu, będzie niemożliwa na dłuższą metę do konty
nuowania w Polsce czy w innych społeczeństwach europejskich. Nie mówiąc już 
o tym, że praktykowane niekiedy przez Czeczenów małżeństwa poliginiczne, 
aranżowane, przez porwanie, czy z partnerkami poniżej pewnej granicy wieku, 
są zarówno w Polsce, jak i innych krajach zachodnich zakazane przez prawo. 
W dodatku uwarunkowania, przede wszystkim ekonomiczne, nie pozwolą, aby 
mężczyzna nadal pełnił funkcję jedynego żywiciela rodziny, w dodatku dużej ro
dziny, a kobieta mogła zajmować się tylko domem. Próba zachowania jej trady
cyjnego modelu na siłę może skończyć się konfliktami, dezintegracją i margina
lizacją czeczeńskiej diaspory w Europie. Natomiast próby nawiązywania przez 
Czeczenów bliższych związków z Polkami można by uznać za pozytywne zacho
wania mające na celu wyjście z izolacji, nauczenia się szybciej języka, zdobycia 
w osobie polskiej partnerki mediatora kulturowego, gdyby tylko lepiej potrafili 
to robić. Niestety dla większości Czeczenów, w przeciwieństwie do uchodźców 
z innych krajów, ta skuteczna strategia adaptacji wydaje się jednak poza ich 
zasięgiem.

Perspektywy integracji Czeczenów w Polsce

Po otrzymaniu decyzji statusowej niezależnie od tego, czy jest ona pozytywna, 
czy też nie, uchodźcy muszą zdecydować na pozostanie w Polsce lub powrót do 
kraju albo próbę wyjazdu dalej na zachód. Z badania sondażowego przeprowa
dzonego w trakcie procedury wynika, że spośród uchodźców narodowości cze
czeńskiej 61,7% pragnie pozostać u nas, 29% odmawia pozostania, a 9,3% waha 
się19. W rzeczywistości po otrzymaniu decyzji proporcje te już są inne. Tylko na 
początku pobytu w ośrodku więcej uchodźców deklaruje, że chce pozostać na 
stałe w Polsce. Szybko przekonują się, że start do samodzielnego życia będzie 
wyjątkowo trudny. Ceny wynajmowanych mieszkań i oferowane płace w dostęp
nych im w Polsce zawodach nie są dla nich zachęcające i podjęcie decyzji o pozo
staniu jest niezwykle trudne. Stąd lęk u większości przed podjęciem samodziel
nego życia w Polsce i podejmowane próby przedłużania pobytu w ośrodku.

Droga do samodzielnego życia w Polsce nie jest pozbawiona rozczarowań. 
Rozpoczyna się od momentu opuszczenia przez uchodźcę ośrodka i wyda
nia zgody na pobyt na czas określony. Potem od zarejestrowania się w Urzę
dzie Pracy i wynajęcia mieszkania, a tak naprawdę dopiero od momentu, gdy 
uchodźca zacznie zarabiać, a jego zarobki i cała sytuacja finansowa pozwolą mu 
na samodzielne utrzymanie. Następne etapy to wydanie mu zgody na osiedlenie

19 M. Ząbek, S. Łodziński, Uchodźcy w Polsce..., op. cit., s. 320.
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się, a po latach przyznanie obywatelstwa, czyli ostateczne przyjęcie uchodźcy do 
społeczeństwa polskiego. Dopiero wtedy obcokrajowiec przestaje być formalnie 
cudzoziemcem i częścią wieloosobowej zbiorowości uchodźców poddanych biu
rokratycznym procedurom.

Czeczeni pytani, jak sobie wyobrażają swą przyszłość w Polsce, nie udzielali 
zazwyczaj precyzyjnych odpowiedzi:

C hcę norm aln ie  tu  m ieszkać i ożen ić  się z Polką. C hcę się uczyć i nie boję się 
p racow ać [Czeczen].

W wielu przypadkach ich plany na przyszłość miały charakter swego rodzaju 
„chciejstwa” i oczekiwania na pomoc ze strony państwa polskiego:

Chcielibyśm y, żeby dzieci się uczyły. Ż eb y  dzieci m ogły jeździć i og lądać św iat 
i zw iedzać... do  K rakow a i do  A ustrii, i do  N iem iec, pokazyw ać innym  naszą k u l
tu rę . Ż eby  P o lska n am  pom ogła , m y sam i niczego nie zdzia łam y [Czeczen].

Oczekują nieraz, że ktoś (państwo) „dostarczy im pracę”, „wydzieli przed
siębiorstwo albo fabrykę, w której mogliby pracować”, nie bardzo zdając sobie 
sprawę, że gospodarka rynkowa uniemożliwia takie rozwiązania20.

Charakterystyczne są dla nich nieraz mało realne oczekiwania co do przyszłych 
zarobków. Niektórzy z mężczyzn uważali, że powinni zarabiać co najmniej 5-6 
tys. złotych21. Wiąże się to z tradycyjną rolą męża i żony w rodzinie, według której 
mąż powinien utrzymać rodzinę, a żona zajmować się domem i sporą gromadką 
dzieci (średni model rodziny czeczeńskiej to 2+5). Jednocześnie nie dopuszczają 
oni myśli, że w Polsce, aby utrzymać taką rodzinę, konieczne jest podjecie pracy 
zarobkowej także przez współmałżonkę. Nawet ci, którzy są na tyle zaradni, że już 
pracują, zaraz myślą o ściągnięciu do Polski pozostałej rodziny:

N iedaw no  d o sta łem  status. U d a ło  m i się znaleźć p racę  n a  budow ie. N ied ługo  
p rzeprow adzę się do  sam odzielnego  m ieszkania . M ój główny p lan  to  ściągnąć tu  
rodzinę [Czeczen].

W oczach pracujących z uchodźcami Polaków Czeczeni sprawiają największe 
trudności adaptacyjne już na poziomie wstępnego porozumiewania się. Prze
ciwstawia im się często Afrykanów, którzy — zdaniem naszych rozmówców —

20 G. Firlit-Fesnak, W  poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Cudzoziemcy z  Czeczenii w Polsce, 
Warszawa 2008, s. 80.
21 Por. „We wszystkich grupach minimalna akceptowana płaca miesięczna jest zbliżona i zawie
ra się w przedziale 1600-2385 PLN netto, z czego najwyższe oczekiwania względem płacy mini
malnej mają respondenci z Czeczenii i republik kaukaskich (co jest zrozumiałe, uwzględniając 
większą liczbę dzieci i pozostawanie kobiet w domu). Dla porównania, przeciętne wynagrodzenie 
w trzecim kwartale 2007 roku wyniosło w Polsce 2703 PLN brutto”; zob. I. Koryś, Audyt umiejęt
ności osób ubiegających się o status uchodźcy, Warszawa 2007, s. 31-32.
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są o wiele bardziej przedsiębiorczy i rokują większe nadzieje, że dadzą sobie 
radę w Polsce:

Z  C zeczenam i je s t na jtrudn ie j. N ie m ieliśm y jeszcze tak ie j grupy, k tó ra , że tak  
pow iem , kon tak tow ałaby  się p rzez  filtr tych wszystkich zakazów , sztywnych reguł.
N ie m a tego  p ro b lem u  z A fryką an i z różnym i innym i św iatam i, z k tó rych  uch o d ź
cy przyjeżdżają, naw et jeśli k u ltu ra  u tru d n ia  im  kom unikow anie  różnych rzeczy, 
to  n a  jak im ś poziom ie gdzieś zakole robi. Tak się obchodzi różne tru d n o śc i i ten  
k o n ta k t się jak o ś naw iązuje. Som alijczycy n a  przykład. N ie było tak  napraw dę 
z n im i k łopotów . Som alijczycy przychodzili, tu p a li sobie nogam i albo krzyczeli 
i mówili: „D aw aj mi! J a  chcę m ieć w ięcej” , ale to  nie był ża d en  p roblem . M ów i
łam  „nie krzycz, nie pozw alaj so b ie”. N o, p ro ste  cham stw o. Czy m y nie znam y 
czegoś tak iego? N ato m ias t C zeczeni, najfa jn ie jsi z nich, p o tra fią  w paść w  tak i 
m om en t, że ty  nie wiesz, czy tak  nap raw dę rozm aw iasz z tym  człow iekiem , czy o n  
m ów i g łosem  o jca  czy kogoś innego. O n i nie są tak  nap raw dę w  stan ie  decydow ać 
o sobie. D ecyduje zaw sze społeczność, decyduje starszy  w  rodzin ie. Jeśli naw et 
jak iś ch łop iec  czy dziew czyna b ę d ą  chcieli coś zrobić, to  nie znaczy, że on i to  z ro 
b ią [pracow nik  PAH]; A fryka sp ęd za  w  o śro d k u  m in im alną  ilość czasu. To n ie tak  
jak  C zeczenia, k tó rzy  uw ażają, że pow inniśm y im  całe życie zorganizow ać. Taką 
m ają  m entalność. A fryce w  ogóle do  głowy nie przyjdzie, że państw o, u rzędn ik  
będzie im  coś organizow ał. O n i p o zn a ją  tu  ludzi, baw ią się w  k lubach. Tu tylko 
śp ią i jedzą. Swoje p o trzeby  rea lizu ją  sam odzieln ie . D o  głowy im  nie przyjdzie, 
żebyśm y byli ich kaow cam i [pracow nik  socjalny ośrodka].

Uchodźcy nie są oczywiście pozostawiani całkowicie swojemu losowi. Mogą 
liczyć na pewną skromną pomoc ze strony państwa i organizacji pozarządo
wych, choć oczywiście nie jest ona doskonała i pomocodawcy słusznie oczekują 
pewnej aktywności od swych podopiecznych. Obecnie w myśl ustawy o pomo
cy społecznej z 12 marca 2004 roku koordynatorem działań na rzecz integracji 
uchodźców jest wojewoda, bezpośrednim realizatorem pomocy integracyjnej 
zaś są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR). Cudzoziemiec posiadający 
status uchodźcy otrzymany w Polsce lub zgodę na pobyt tolerowany ma pra
wo do świadczeń z pomocy społecznej22. Ponadto osoby ze statusem uchodźcy 
mogą brać udział w rocznych, bezpłatnych Indywidualnych Programach Inte
gracyjnych (IPI). Składają się na nie świadczenia pieniężne, opłacanie składki 
na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, praca socjalna oraz specjalistyczne 
poradnictwo pracownika socjalnego23.

22 Art. 5 pkt 2, Dz. U. z 2004 roku, nr 64, poz. 593.
23 Kwoty świadczeń pieniężnych, jakie otrzymuje uchodźca w ramach IPI, kształtują się nastę
pująco. W pierwszym półroczu programu (miesięcznie): a) do 1149 zł na osobę samotnie go
spodarującą, b) do 804 zł na osobę w rodzinie dwuosobowej, c) do 689 zł na osobę w rodzinie 
trzyosobowej, d) do 574 zł na osobę w rodzinie przynajmniej czteroosobowej; w drugim półroczu 
programu (miesięcznie): a) do 1033 zł na osobę samotnie gospodarującą, b) do 723 zł na osobę 
w rodzinie dwuosobowej, c) do 620 zł na osobę w rodzinie trzyosobowej, d) do 517 zł na osobę
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Realizowane one były jak dotąd tylko w województwie mazowieckim. Głów
nie na terenie miasta Warszawy, a poza tym w powiatach Nowy Dwór, Pia
seczno, Pruszków, Wołomin, Siedlce, Radom i Płock. Rocznie w programach 
bierze udział średnio po sto kilkadziesiąt osób dorosłych i mniej więcej tyle 
samo dzieci. Przy czym liczba ta z roku na rok wzrasta. Pod względem narodo
wościowym w ponad 90% są to uchodźcy z Federacji Rosyjskiej, czyli przede 
wszystkim Czeczeni.

Dodatkowo od stycznia 2007 roku na integrację osób przebywających na „po
bycie tolerowanym” przeznaczono środki z Europejskiego Funduszu na rzecz 
Uchodźców. Szkolenia do nich skierowane obejmowały kursy języka polskiego 
z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej oraz systemie funkcjono
wania państwa i społeczeństwa polskiego. Dzięki środkom unijnym zaś rozwi
ja się powoli dodatkowa siec usług skierowanych do uchodźców. Są to przede 
wszystkim rozmaite warsztaty, szkolenia zawodowe, doradztwo prawne i kursy 
języka polskiego.

Największym problemem w adaptacji uchodźców w Polsce od początku był 
brak dostępnych dla nich mieszkań. Ceny wynajmu na wolnym rynku są dla nich 
zbyt wysokie. Mimo to 73% uchodźców, którzy zdecydowali się pozostać w Pol
sce i przystąpić do IPI, nie ma innego wyboru. Najczęściej wynajmują je w pod
warszawskich miejscowościach, gdzie ceny są nieco niższe. Należy dodać, że jeśli 
nawet znajdzie się odpowiednie mieszkanie, to bardzo trudno przekonać właś
ciciela, aby zameldował w nim czasowo cudzoziemca-uchodźcę. Stąd prawie co 
czwarty uczestnik IPI nadal mieszka w ośrodku, a tylko 2% spośród nich udało 
się dostać mieszkania komunalne. Pochodzą one najczęściej z zasobów miasta 
Warszawy, Radomia lub innych miast, w których realizowane są programy in
tegracyjne, lub z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), jak 
na Pradze Północ. Z  tych źródeł przydziela się jednak tylko od dwóch do pięciu 
mieszkań rocznie.

Kolejnym problemem dla uchodźców jest dostanie stałej, w miarę dobrze 
płatnej pracy. Słaba lub żadna znajomość języka polskiego, niskie wykształce
nie i brak kwalifikacji zawodowych uniemożliwiają wielu z nich jej znalezie
nie. Mimo licznych szkoleń zawodowych organizowanych przez Urząd Pracy, 
uchodźcy rzadko korzystają z takich ofert. W Warszawie tylko 21 osób biorących 
udział w IPI podjęło w 2007 roku stałą pracę w takich zawodach, jak spawacz, 
monter instalacji sanitarnych, piekarz, ochroniarz, pomoc kuchenna, mechanik

w rodzinie przynajmniej czteroosobowej. Zasiłek, który uchodźca otrzymuje w celu pokrycia 
kosztów utrzymania, powinien być przeznaczany zwłaszcza na zakup żywności, odzieży, środ
ków higieny oraz na opłaty mieszkaniowe. Zasiłek wypłacany jest do 15. dnia każdego miesiąca. 
Udzielona pomoc obejmuje też małoletnie dzieci uchodźcy oraz małżonka, jeśli oni również po
siadają status uchodźcy, natomiast nie przysługuje uchodźcy będącemu małżonkiem obywatela 
polskiego.
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samochodowy, blacharz, sprzątacz czy pracownik fizyczny w hipermarkecie. Po
zostali wykonywali tylko prace sezonowe lub dorywcze w szarej strefie lub na 
umowę zlecenie.

Z nauką języka polskiego też bywają problemy. W ramach IPI prowadzo
na jest nauka polskiego przez Fundację Nauki Języków Obcych „Linguae 
Mundi” w sposób bardzo nowoczesny. W jej trakcie uchodźcy mają okazję 
zapoznać się z elementami kultury, geografii i historii polskiej. Organizo
wane są wyjścia do muzeów, kina, ogrodu zoologicznego, a nawet wycieczki, 
np. do Krakowa. Zapoznaje się ich z niektórymi polskimi tradycjami, zwłasz
cza świątecznymi. Oswaja się ich z innymi rolami niż rola „uchodźcy”. Mimo 
pewnych sukcesów, wielu uchodźców nie wykorzystuje stworzonych im tu 
możliwości i nie chodzi na wspomniane kursy. Mężczyźni usprawiedliwiają 
się brakiem czasu z powodu pracy lub jej poszukiwania, a kobiety czeczeńskie 
— zajmowaniem się gospodarstwem domowym, opieką nad dzieckiem, ciążą 
lub okresem połogu.

Podsumowując prowadzone działania integracyjne w ramach IPI, trzeba 
stwierdzić, że na obecny czas trudno jeszcze zdecydowanie ocenić ich sku
teczność. Faktem jest, że jedynie niewielka liczba uchodźców biorących udział 
w programie po jego zakończeniu usamodzielniła się i nawiązała dobre kon
takty z polskim otoczeniem. Najczęściej są to samotni młodzi mężczyźni. Rzad
ko udaje się skończyć program matkom czeczeńskim z dziećmi. Wiele z nich 
z powodu nieuczestniczenia w zajęciach w dalszym ciągu nie zna języka pol
skiego. Tylko w zakresie podstawowych założeń programu dotyczących zareje
strowania się uczestnika w Urzędzie Pracy, rozpoczęcia przez niego kursu ję
zyka polskiego, wyboru lekarza pierwszego kontaktu i zdobycia zameldowania 
udaje się większości beneficjentów osiągnąć cel. Nie oznacza to oczywiście, że 
działania integracyjne zakończyły się w ich przypadku sukcesem. Ponad 32% 
programów jest przerywanych, gdyż biorący w nich udział decydują się w koń
cu na wyjazd z Polski lub nie wywiązują się z przyjętych na siebie zobowiązań. 
Nawet po ukończeniu programu czy otrzymaniu mieszkania komunalnego lub 
rotacyjnego niektórzy jego uczestnicy wyjeżdżają. Przyczyną jest pogłębiają
ce się z upływem czasu rozczarowanie uchodźców ogólną sytuacją w Polsce, 
a zwłaszcza wysokością oferowanych im zarobków oraz zakresem pomocy spo
łecznej, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów wynajęcia mieszkania i ogólnego 
utrzymania.

Spośród ogółu uchodźców szczególnie Czeczeni wykazują brak zaintereso
wania programami integracyjnymi24. Podkreśla się także, że w ramach tych pro

24 B. Samoraj, M. Bieniecki (współpraca), Ocena skuteczności Indywidualnych Programów 
Integracji. Wyniki badań przeprowadzonych wśród osób zajmujących się uchodźcami, w: Przystanek 
Polska. Analiza programów integracyjnych dla uchodźców, Warszawa 2007, s. 98-101.
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gramów sukces integracyjny odniosły głównie te osoby, które mogły poradzić 
sobie na polskim rynku pracy (posiadały odpowiednie i poszukiwane na nim 
kwalifikacje) oraz znały (przynajmniej na poziomie podstawowym) język pol
ski25. Pamiętać też trzeba, że nikogo nie zintegruje się na siłę. Udaje się to tym, 
którzy posiadają odpowiednio silną motywację i rzeczywiście sami odczuwają 
potrzebę jak najszybszego usamodzielnienia się w Polsce. Ci, którzy będą chcieli 
wyjechać, i tak wyjadą.

Nie można jednak zapominać o specyficznej sytuacji uchodźcy. Zdaniem 
osoby zaangażowanej od wielu lat w te sprawy:

pow odzenie in teg racji zależy w  dużej m ierze od czynników  zew nętrznych: m ię 
dzy innym i od  właściwej edukacji i pom ocy społecznej, od  k lim atu  społecznego.
A  w  tym  w szystkim  je s t b iedny  człow iek, k tó ry  pow in ien  się z n am i in tegrow ać, 
ale co innego  m a o n  n a  głowie: sw oją ro d z in n ą  traged ię , bliskich, k tó rzy  zostali 
gdzieś daleko , pozbaw ioną środków  do  życia m atkę, k tó re j trze b a  wysłać p ierw 
sze za ro b io n e  p ien iądze, zam iast zap łacić za  w ynajem  m ieszkan ia w  Polsce26. 25 26

25 M. Pawlak, N. Rybińska, Dlaczego uchodźcy „nie chcą” się integrować w Polsce?, w: Przystanek 
Polska. Analiza..., s. 129-131.
26 Wypowiedź Małgorzaty G ebert w dyskusji pt. Nowe miejsce do życia. Z  Małgorzatą Gebert 
i Janiną Ochojską-Okońską o uchodźcach w Polsce rozmawiają Michał Bardel i Marcin Żyła, 
„Znak”, 2008, nr 2, s. 29.
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Mity i symbole w kształtowaniu tożsamości 
uchodźców z Czeczenii

Czeczeni, wśród których prowadziłam badania, należeli do kategorii migrantów 
przymusowych, ubiegali się w Polsce o status uchodźcy. Jednym z pierwszych 
wstępnych warunków na drodze do formalnego potwierdzenia tego statusu 
jest bycie dla rozpatrujących sprawę urzędników ogólnie wiarygodnym. Dlate
go w pierwszym rzędzie ubiegający się o status uchodźcy musi udowodnić, że 
w ogóle jest prawdziwym Czeczenem, aby jego historia o prześladowaniach mo
gła być uznana również za wiarygodną. W poniższym tekście pragnę ukazać, jak 
Czeczeni odwołujący się do tradycji ustnej, mitów i symboli wykorzystują je przy 
określaniu swojej tożsamości.

Mit narodowy i tworzenie historii

Opowieści o pochodzeniu od wspólnego przodka, podobnie jak dla wielu innych 
ludów, stanowią i dla Czeczenów fundament mitu narodowego. Można usłyszeć 
je w różnych wariantach, łączy je jednak zawsze powołanie się na biblijnego 
proroka Noe, który miał być praojcem wszystkich Czeczenów:

Był P ro ro k  N oh. Jego arka zatrzym ała się n a  górze A rara t. S tam tąd zszedł p ro rok  
i jego ludzie. N azywano ich Nahy. N aszych dziadów  tak  nazywano. W tedy  jeszcze nie 
byliśmy m uzułm anam i. P o tem  mężczyźni poszli n a  wojnę, a w tedy przyszli O rm ianie 
i stali się gospodarzam i n a  A raracie, ale wcześniej było to  czeczeńskie miejsce. C ze
czeni wrócili n a  A rara t, ale tam  byli już O rm ianie, k tórzy zdobyli to  miejsce sprytem  
i podstępem . N asi dziadow ie nie chcieli z nim i walczyć. Pomyśleli, że trzeba znaleźć 
inne ziem ie i tak  do tarli do  Czeczenii. O d tam tego  czasu m ieszkali w górach, na 
rów ninach nikogo nie było. A  po tem  zeszli n a  równiny i tak  żyjemy [K.Rz. 13].

Dowodem na pochodzenie od Noego mają być przywoływane skojarzenia 
językowe:
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W  języku czeczeńskim  C zeczenia to  N ochcziczjo, a C zeczen to  N ochczi, co z n a 
czy człow iek N oego . To dow odzi, że wszyscy pochodzim y od  tego  jed n eg o  w iel
k iego  p rzodka , w ięc m am y bard zo  s ta rą  h isto rię  [K.Rz. 13].

Niekiedy spotykamy się z innymi wariantami tej opowieści wzbogaconej 
przez osadzenie jej w określonym kontekście historycznym. Na przykład Cze- 
czeni pytani, skąd pochodzi naród czeczeński, odpowiadają często:

Z  A rk i N oego . Po W ielkim  P o to p ie , gdy w oda opad ła , za trzym ała  się o n a  n a  
górze A ra ra t. Były n a  niej trzy  czy cztery  narodow ości. P o tem  pow stało  U rich - 
to -U ra rtsk ie  państw o. M y pochodzim y od U ric h to -U ra rtsk ie j linii [K.Rz. 11].

Rozmówcy odpowiadający w ten sposób zawierają w swych wypowiedziach 
element popularnej wśród Czeczenów teorii rosyjskich kaukazoznawców wią
żących pochodzenie Czeczenów z Azją Mniejszą (m.in. z językiem huryckim 
i urarckim), ogólnie rzecz biorąc, ze starożytnym państwem Urartu, usytu
owanym na terenie dzisiejszej wschodniej Turcji, w okolicy jeziora Wan i góry 
Ararat. Teksty tego typu, jeśli były popularyzowane, znajdowały żywy oddźwięk 
wśród Czeczenów, wzmacniając ich tożsamość narodową. Pragnąc ją stłumić, 
władze radzieckie starały się już od lat 70. nie dopuszczać do powstawania tego 
typu publikacji, a jeśli się pojawiły, wycofywały je z obiegu i paliły. Dawało to 
jednak tylko efekt odwrotny, czyniąc z tych tekstów sztandar czeczeńskiego pa
triotyzmu27.

Prace te nierzadko w założeniu ich autorów miały udowodnić pochodzenie 
Czeczenów od Jafeta, jednego z trzech synów Noego, lub wytłumaczyć, w jaki 
sposób znaleźli się oni na północym Kaukazie:

N achsk i n a ró d  d ro g ą  ustnego  p rzekazu , od  p rzodków  do  po tom ków , zachow ał 
pam ięć o tym, że je s t genetycznym  p o to m k iem  p ro ro k a  N oego . (...) P ro ro k  A b ra 
ham , ojciec Ism ae la  i Iza ak a  także m ów ił w  starym  p ronachsk im  języku28.

Celem tworzonych mitów było oczywiście utwierdzenie się w przekonaniu 
o własnej wyjątkowości, niezwykłości pochodzenia jako jednego z najstarszych 
narodów na świecie, posługującego się najstarszym językiem, językiem pierw
szych ludzi, któremu choćby z tej racji powinno przysługiwać niezbywalne prawo 
boskie do samostanowienia o swoim losie. Starożytność i pierwotność pocho
dzenia, nawet związana z tym „dzikość” to powód do dumy z przynależności do 
pierwszego ludu, który pojawił się na świecie:

M y jesteśm y jeszcze jakby  ludzie dzicy, dzielim y się n a  p lem iona. U  In d ian  też  tak  
było. M y żeśm y to  wszystko zachow ali, zachow aliśm y swoją religię [K .Rz. 16]. 27 28

27 B. Strumiński, Czeczenia-Iczkeria..., s. 39
28 S. Dżambulat, Potomki Noja: izproszlogo w buduszie, Gabala 2001, s. 15-16.
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Drugim elementem mitu narodowego jest akcentowanie odwiecznej wojny 
z tym samym wrogiem. W każdej rozmowie z uchodźcami z Czeczenii przepro
wadzonej przeze mnie w czasie badań przeplatał się wątek wielowiekowej walki 
z Rosją, trwającej od 200 lat według jednych, od 400 według innych. Bardzo 
rzadko jednak rozmówcy byli w stanie powołać się na określone wydarzenia hi
storyczne, podać choćby przybliżone daty, nazwiska przywódców czy konkretne 
fakty. Pytania o nie zawsze spotykały się z jednakową odpowiedzią:

N asza h is to ria  była ta jem nicą . Tych, k tó rzy  uczyli naszej h isto rii, od  razu  zam yka
no w  w ięz ien iach  [K.Rz. 17].

Niewiedzę swą uchodźcy tłumaczyli obowiązującym w czasach komunistycz
nych zakazem nauki historii narodu czeczeńskiego. Tym bardziej utrwalało się jed
nak przeświadczenie o wielkości tej historii, którą jakoby dlatego ukrywano, że 
była niebezpieczna dla Rosjan. Historii zapisanej w dokumentach znajdujących się 
gdzieś w Moskwie w tajnych archiwach, do których nikt nie ma dostępu. Fragmen
ty tradycji ustnej i gazetowych informacji dotyczących rozmaitych tematów wyko
rzystywano w ramach określonej ludowej wizji świata do tworzenia własnej historii, 
która potwierdzałaby przekonanie o przynależności do niezwykłego narodu:

K iedyś je d e n  am erykańsk i uczony  zn a laz ł gdzieś w  A fryce tak ie  m iejsce, gdzie 
są h ieroglify . O dczy tali je  i za stan aw ia li się d ługo , do  jak ieg o  n a ro d u  na leżą . J e 
d e n  uczony  zn a ł je d n a k  język czeczeńsk i i o dczy ta ł je . O k azało  się, że są d z ie łem  
naszych p rzodków . P ow iedzia ł on , że nasz  n a ró d  daw nie j żył z najem n ic tw a , o n i 
byli n a jem n ikam i. P o m ag a li słabym  n a ro d o m  w  w ojnach . S tąd  ta m  nasze litery.
To nasz  n a ró d  p rz e ją ł p o rc e la n ę  od C hińczyków , a R uscy  p rze ję li to  w szystko 
od C zeczeńców . N aczyn ia  z gliny też  w zięli od  nas. U p ra w iać  k u k u rydzę  też  
się nauczyli od  C zeczeńców . N asz k ra j ro zc iąg a ł się od  M o rz a  C z a rn eg o  do 
K aspijsk iego . S taw ropo lsk i K ra j też  był nasz, choć  te ra z  m ieszkają  ta m  K ozacy. 
K ozacy  to  n ie  je s t praw dziw y n aró d . Takiego n a ro d u  n ie m a, am erykańsk iego  
n a ro d u  też  n ie  m a. O n i wszyscy są  ty lko em ig ran tam i. K ozacy, k tó rzy  za b ra li 
n am  nasze ziem ie, za jm ow ali się w alką. To był ich  obow iązek . A  te ra z  i z tego  
ro b ią  n a ró d . C zeczeńcy  w cześn iej za jm ow ali się u p raw ą  ziem i, ho d o w lą  bydła 
i w ytw órstw em  cegieł. To był n a jb ard z ie j rozw in ię ty  n a ró d  n a  św iecie. S ąsiedzi 
je d n a k  n a p a d a li n a  nas  i rabow ali, bydło  i k o b ie ty  k rad li, a  k o b ie ta  to  d la  nas 
św ięta rzecz [K .Rz. 17].

Przytoczona tu opowieść jednego z uchodźców jest typowa nie tylko dla wie
dzy potocznej ogółu Czeczenów, ale w dużym stopniu również dla ich elit. Sta
nowi doskonały przykład myślenia mitycznego obecnego w dyskursie nie tylko 
wśród ludzi słabo wykształconych. Znajdujemy tu typowe dla mitów etnogene- 
tycznych odwołania nie tylko do starożytnego pochodzenia, pierwotności języ
ka, szlachetności i waleczności narodu, który zawsze pomagał słabszym w walce 
z wrogami, ale również do jego wyższości cywilizacyjnej nad Rosjanami, którzy 
to od niego musieli uczyć się rolnictwa, hodowli czy ceramiki. Są to wyraźnie
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nowe konstrukty tworzone przez elity29. Wiedza na temat pochodzenia swego 
narodu nie tyle jest częścią starych tradycji ustnych, zawartych w legendach 
przekazywanych od pokoleń przez ojców czy dziadków, ile pochodzi z publikacji 
tekstów pisanych w stylu „popularnonaukowym”, które, szeroko dyskutowane, 
są dzisiaj częścią wiedzy potocznej tego społeczeństwa.

W momencie ogłoszenia niepodległości Czeczenii-Iczkerii w 1991 roku 
posiadanie własnej historii, dostatecznie wielkiej i wspaniałej, aby mogła sta
nowić ideę łączącą wszystkich Czeczenów, za którą warto żyć i umierać, stała 
się racją stanu nowo powstałego państwa. Ogólnonarodowy Kongres Narodu 
Czeczeńskiego z 25 listopada 1990 roku, na który przybyli przedstawiciele każ
dej miejscowości i wszystkich tejpów czeczeńskich, był okazją nie tylko do za
manifestowania woli niepodległości, ale i przywołania określonej symboliki. To 
tam powołano tradycyjną Radę Starszych (Mechk-Kcheł) symbolizującą powrót 
do starej narodowej tradycji sprawowania władzy. Gdy uwzględnimy sytuację 
śmiertelnego zagrożenia ze strony Rosji, uznamy za oczywiste, że dla władz 
i elit Czeczenii jedną z najważniejszych spraw stała się potrzeba jak najszybsze
go zrekonstruowania i umocnienia wizerunku Czeczenów jako „narodu”, jako 
politycznej wspólnoty wyobrażonej. Zrekonstruowania lub stworzenia od nowa, 
gdyż w okresie niewoli wszelkie manifestacje własnej odrębności etnicznej, 
a tym bardziej narodowej, były tłumione, i w konsekwencji stare mity i symbole 
zostały w znacznym stopniu zapomniane. Na nowo trzeba było je przypomnieć, 
zrekonstruować, a nierzadko nawet wykreować. Nie wystarczyła sama nazwa 
i status niepodległości, trzeba było przekonać ludzi i pokazać im wartość wspól
noty, która mogła ich łączyć pod jedną wspólną ideą. Doskonałym środkiem do 
konsolidacji i mobilizacji narodowej stała się historia kilkuwiekowej walki z od
wiecznym wrogiem oraz symbolika odpowiednio nacechowana emocjami.

Bohaterowie narodowi

Postaci zarówno historyczne, jak i współczesne odznaczające się cechami bohaterów 
są niezwykle ważnymi symbolami narodu, wolności czy walki z wrogiem. Stanowią je
den z najistotniejszych elementów w tworzeniu się tożsamości narodowej. Uchodźcy 
zazwyczaj na prośTę o wymienienie czeczeńskich bohaterów odpowiadali:

P odczas każdej w ojny dużo  m ieliśm y bohaterów . Szejch M ansur, im am  Szam il, 
B ajsangur to  najbardzie j znani. Z  osta tn ie j w ojny to  Szam il Basajew , C ha ttab ,

29 O teorii pochodzenia Czeczenów od Proroka Noego, traktowanej przez referenta z całą po
wagą, po raz pierwszy dowiedziałam się na międzynarodowej konferencji dotyczącej przyszłości 
Czeczenii zorganizowanej przez polskiego współpracownika Hodż Achmeda Nuchajewa, Macieja 
M ansura Jachimczyka, w Warszawie w listopadzie 2003 roku.
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choć o n  A rab  i n iek tó rzy  m ów ią, że je s t te rro ry sta , ale u nas wszyscy Czeczeńcy 
szanu ją  go i uw ażają za  d ob rego  człow ieka [K.Rz. 1].

Bohaterowie czeczeńscy to bez wyjątku bohaterowie wojenni, przywódcy i nie
zwykli wojownicy, których wyróżniała odwaga, męstwo, waleczność. Nigdy nie 
usłyszałam o bohaterze czasu pokoju. Z pewnością wynika to z jednej strony z hi
storii, z drugiej z postaci dżygita — wyobrażenia prawdziwego mężczyzny — wo
jownika egzystującego w głowie prawie każdego mieszkańca Kaukazu. Ten ostatni 
współistnieje również z postacią abreka. Określenia tego Czeczeni używają bar
dzo często, charakteryzując swoich bohaterów. Niegdyś był to tytuł bohaterskich 
rozbójników, odpowiedników naszego czy też słowackiego Janosika. Za abreków 
uważano uciekinierów wyjętych spod prawa, wykluczonych z rodziny i klanu bez
domnych włóczęgów zajmujących się grabieżą i rozbojem30. Z czasem tytułem tym 
coraz częściej obdarzano bohaterskich wojowników, członków wojennych drużyn 
góralskiej młodzieży, kultywujących kult rycerza-dżygita, przestrzegających zwy
czajów krwawej zemsty oraz kaukaskiej tradycji gościnności31.

Kulturowym imperatywem na Kaukazie jest, że każdy bohater musi być, jeśli 
nie abrekiem, to dżygitem i każdy mężczyzna dąży do tego, żeby za dżygita go 
uważano. Stąd zarówno przywódca polityczny, jak i dowódca wojskowy, żeby 
być bohaterem w oczach swoich rodaków, musi nie tylko sprawnie kierować 
walką, ale osobiście w niej uczestniczyć:

U  R o sjan  generałow ie siedzą gdzieś z tyłu, w ojsko z p rzo d u  puszczają. U  nas 
wszyscy b ohaterow ie  nie tylko w alczą osobiście , ale idą  n a  czele, np. C ha ttab , 
w  dow olnym  a taku , szedł n a  pierw szy ogień. Tak sam o Basajew , szedł, w szędzie 
m iny leżały... [K.Rz. 6].

Współczesna rosyjska agresja ożywiła kult bohaterów historycznych już od 
XVIII wieku walczących z Rosją. Wielu Czeczenów po raz pierwszy usłysza
ło o ich dokonaniach. Jako pierwszy z nich wymieniany jest najczęściej szejch 
Mansur (Zwycięzca). Prosty pasterz, analfabeta, a jednocześnie przywódca 
zbrojnego powstania górali Kaukazu przeciwko Rosji z 1785 roku. Członek po
pularnego wśród Czeczenów bractwa sufickiego Nakszbandija, który nawoływał 
do zastąpienia prawa zwyczajowego szariatem. To za czasów jego działalności is
lam wśród Czeczenów został utrwalony, wzrosła liczba meczetów i duchownych 
muzułmańskich. Schwytany przez Rosjan, zmarł w twierdzy szliselburskiej.

Najwięcej miejsca w opowieściach Czeczenów o bohaterach zajmuje jednak 
imam Szamil, będący niekwestionowanym pogromcą Rosjan i przykładem za
grzewającym do walki:

Im am  Szam il w  X IX  w ieku walczył z R osją, tak  m y te ra z  [K.Rz. 1].

30 W. Bobrownikow, Abreki na Siewiernom Kawkazie, Moskwa 2001, s. 24.
31 M. Bilijew, Rossija i gorcy Bolszogo Kawkaza, Moskwa 1994.
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Postać ta jest znana także dlatego, że występuję również w literaturze rosyj
skiej. Lew Tołstoj w swym opowiadaniu Hadżi Murat pisze:

C ała  ludność dużego  aułu  W iedeno  w yległa n a  ulicę i n a  dachy, w ita jąc  swego 
w ładcę i n a  zn ak  tryum fu , s trze la jąc  rów nież z p isto le tów  i karab inów . Szam il 
jecha ł n a  b iałym  arabsk im  kon iu  (...). Im am  m ia ł n a  sobie p o k ry tą  brązow ym  suk
n em  szubę (...) szubę tę  zaciskał n a  jego  sm ukłym  i d ług im  stan ie  czarny  rzem ień  
z k indżałem . (...) ta  wysoka, w yprostow ana, p o tę żn a  postać  w  stro ju  bez ozdób, 
w  o toczen iu  m iurydów  ze zło tym i i sreb rnym i ozdobam i n a  odzieży i o rężu , wy
w iera ła  tak ie  w rażen ie  m a jes ta tu  jak ie  p rag n ą ł on  i w yw ierał n a  ludz ie32.

Uchodźcy z ożywieniem opowiadają o wielkim męstwie imama Szamila i jego 
prawej ręki Bajsangura Bieniojewskiego oraz związanych z Szamilem abreków. 
Wśród najsławniejszych abreków wymienia się bohaterów wojny z caratem — 
Nazira-Abreka, Atabaja Karaczajewskiego-Abreka oraz Zelimchana-Abreka.

Z e lim c h a n -A b re k  żył za  carsk ich  czasów, w  czasie d rug iej w ojny kaukask ie j. Był 
wysoki, nos zakrzyw iony, oczy o stre , jak  u o rła. O n  był A brek iem ! [K.Rz. 4].

Z dumą mówią o wygranych bitwach i wspaniałym państwie kaukaskim Cze- 
czeno-Dageście stworzonym właśnie przez Szamila i rządzonym prawem sza- 
riatu. O jego niezwykłych zdolnościach, dzięki którym potrafił zdobyć ogromną 
popularność wśród górali kaukaskich. Jest faktem, że przedstawiciele różnych 
grup etnicznych na Kaukazie wspierali Szamila przez 25 lat w jego walce z Ro
sją. Niejednokrotnie wygrywał z liczniejszymi oddziałami rosyjskimi i systema
tycznie rozszerzał terytorium swojego panowania. Nie był nawet Czeczenem 
z pochodzenia, lecz Awarem z sąsiedniego Dagestanu, co jednak nie przeszko
dziło, aby Czeczeni traktowali go jako swojego bohatera, podobnie jak obecnie 
Chattaba. W latach 90. portrety imama Szamila wieszano w domach obok pa
miątkowych kindżałów, a historie o jego bohaterstwie i wyczynach innych abre- 
ków opowiadano dzieciom.

Mogiły abreków, jak dowodzą tego materiały terenowe zebrane przez Władi
mira Bobrownikowa, do dziś uważane są za miejsca święte, do których odbywają 
się pielgrzymki. Kult ten przypomina kult islamskich „świętych”, męczenników- 
szachidów. Moi rozmówcy spośród uchodźców nieraz o nich wspominali. Rosja 
carska i sowiecka próbowały bezskutecznie z tym kultem walczyć. Usiłowano 
przedstawiać ich jako zwyczajnych przestępców. W najgorszym jednak razie 
górale uważali ich za kaukaskich Robinhoodów. W okresie sowieckim w ofi
cjalnych tekstach starano się zrelatywizować pojęcie abreka, przeciwstawiając 
tych, którzy walczyli z caratem, tym, którzy walczyli z państwem radzieckim. 
Wielka Sowiecka Encyklopedia definiuje określenie abrek w następujący spo

32 L. Tołstoj, Hadżi Murat i opowiadania wybrane, Warszawa 1968, s. 123.
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sób: „Uczestnik antykolonialnego, antypaństwowego ruchu przeciw Rosji — 
ZSRR. Po rewolucji przekształcony w zwyczajnego bandytę”33.

Kaukascy abrecy byli zjawiskiem stałym, choć oczywiście w czasie wojen i po
wstań ich aktywność rosła. Wyróżnić można złote okresy ich działalności w cza
sie pierwszej i drugiej wojny kaukaskiej (jest to jednocześnie etap formowania 
się abreczestwa), okres pomiędzy rewolucjami rosyjskimi początku XX wieku, 
okres wojny domowej w latach 1920-1940, wreszcie ostatni okres postsowiecki. 
W zależności od epoki zmieniały się nieco formy ich działalności, przystosowując 
się do aktualnych warunków. Zdaniem wielu obserwatorów w czasie ostatnich 
obydwu wojen z Federacją Rosyjską można się było spotkać już tylko z echami 
abreczestwa. Z drugiej strony nie można było nie zauważyć powrotu do nie
których tradycji abreków związanych np. z krwawą zemstą czy porwaniami dla 
okupu. Jak udało mi się zaobserwować podczas pobytu w Dagestanie i w Rosji, 
nie-Czeczeni używają określenia abrek w stosunku do ogółu Czeczenów:

Bo o n i ta m  ciągle jeszcze b ro ń  noszą, k ra d n ą  i ludzi poryw ają. To ciągle są tacy 
abrecy, że jak  przyjedzie do  m iasta , to  się go wszyscy bo ją  [K .Rz. 41].

Abrekiem mocno upolitycznionym i zideologizowanym nazwać można rów
nież bohatera współczesnej wojny z Rosjanami Szamila Basajewa. Basajew sam 
zresztą często nawiązywał w wywiadach udzielanych prasie do tradycji abrecze- 
stwa. Jego postać pojawia się często w kontekście opowiadań o imamie Szamilu, 
choć jego bohaterstwo budzi już dziś często kontrowersje. Wielu Czeczenów py
tanych o Basajewa zbywa to pytanie milczeniem, choć na początku czeczeńskiej 
insurekcji to właśnie jego najczęściej porównywano z imamem Szamilem, wręcz 
utożsamiając jedną postać z drugą. Stało się tak zwłaszcza po akcji w Budio- 
nowsku, gdy został niekwestionowanym bohaterem. W tym czasie, jak twierdzą 
obecnie uchodźcy z Czeczenii, „naród był skłonny uwierzyć we wszystko i po
przeć każdą jego ideę”. Między innymi z inicjatywy Szamila utworzono telewizję 
Kawkaz prowadzoną przez Udugowa, przy pomocy której uprawiano propagan
dę islamską charakterystyczną dla kręgu Basajewa. Jedną z jej form było ciągłe 
puszczanie teledysku Timura Macurajewa, w którym mówiono o pokonaniu nie 
tylko Rosji, ale zwyciężeniu antychrysta i zdobyciu Jerozolimy. Dość skutecznie 
mobilizowano w ten sposób młodych chłopców, którzy nawet będąc w Polsce na 
emigracji, słuchali tego teledysku i z przejęciem o nim mówili:

T im u r M acurajew  śpiew a, żeby nas pokrzep ić, podn ieść  ducha. D zięk i n iem u 
wiem y, że P ro ro k  je st z nam i, że jesteśm y n a ro d e m  n iepokonanym , k tó reg o  n ik t 
nigdy nie p o k o n a ł i n ie p o k o n a  [K.Rz. 16].

Timur Macurajew stał się najpopularniejszym czeczeńskim piosenkarzem 
i w pewnym sensie również bohaterem, odgrywając sporą rolę w mobilizacji po

33 Wielka Sowiecka Encyklopedia, hasło: abrek, Moskwa 1969, t. 1, s. 83.
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litycznej Czeczenów. Przy akompaniamencie gitary śpiewał w języku rosyjskim 
pieśni o walce w obronie ojczyzny, o wspaniałości Czeczenii, jej pragnieniu nie
podległości i o praojcu Noe. Szczególnie zasłynął pieśnią Dżochar poświęconą 
zamordowanemu pierwszemu prezydentowi Czeczenii oraz wspomnianą już Je
ruzalem o świętej wojnie będącej przeznaczeniem Czeczenów, pokonaniu z po
mocą Boga wszystkich niewiernych i wyzwoleniu świętej Jerozolimy. Czeczeni 
są z niego dumni, podkreślają, że nawet rosyjscy żołnierze go słuchali:

M acurajew  je s t sławny. N aw et rosyjscy żo łn ierze  go słuchają  —  ha, ha, ha... O n i 
n a  bazarze  u nas k u p u ją  jego  płyty. D laczego? P o d o b a  się oczywiście sam  m o 
tyw... Słow a im  nie p rzeszkadzają?  N ie w iem , nie py ta łem , ale R uscy  jego  p io se
nek  słuchają. A le te raz  M acurajew  g ita rę  zostaw ił, d la tego , że m u zu łm anom  nie 
m ożna  muzyki... [K.Rz. 20].

Swoją twórczością wypełnił niszę, jaka powstała w narodowej muzyce w cza
sie wojny. Pieśni Timura mobilizowały Czeczenów do walki. W komentarzu na 
stronie internetowej, na której można posłuchać jego utworów, ktoś napisał: 
„Brawo Timur! Z gitarą zamiast automatu!”34. Jego utwory Czeczeni śpiewają 
także na uchodźstwie, zwłaszcza podczas antywojennych manifestacji w War
szawie.

W pieśniach Timura, podobnie jak w wypowiedziach publicznych Basajewa, 
uderza przekonanie o dziejowej roli Czeczenów, narodu wybranego przez Boga 
do walki z niewiernymi. Przez pewien czas można było obserwować interesującą 
epifanię przodka, czyli imama Szamila, dokonaną w osobie Szamila Basajewa. 
Sam Basajew, który starał się wykreować na jego następcę, próbował jak gdyby 
„wejść” w jego bohaterską sławę:

K iedy Szam il B asajew  udzie la ł wywiadu w  czasie k am p an ii prezydenckiej po 
pierw szej w ojnie, m ówił, że od  dziecka m arzył, żeby być tak im  b o h a te re m  jak  
im am  Szam il, jak  szejch M ansu r, i to  z tego  poszło, że o n  je st d rug i Im am . Tu 
m ieszkają jego  k rew ni (rozm ów ca w skazał n a  m apę C zeczenii), b ra t cio teczny 
i siostra . M ów ią, że on  C zeczeniec. Bojownicy uw ażają jed n ak , że o n  je st D a- 
gestańczykiem  i d la tego  w ybrał akcję n a  D agestan , nie poszed ł do  O setii i n ie 
pom ógł O setii d la tego , że o n  chce się stać  d rug im  Im am em  i d la tego , żeby swój 
D ag estan  uw olnić, d la tego  o n  to  zrob ił [K.Rz. 20].

Dopiero po wybuchu drugiej wojny z Rosją opinie o Basajewie uległy zmia
nie. Coraz częściej słychać było krytyczne głosy na jego temat. Odbicie tej kryty
ki znajdujemy również w głosach niektórych uchodźców:

W  czasie p ierw szej w ojny wszyscy p o p ie ra li B asajew a, w  czasie d rug iej ludzie już 
go n ie rozum ieli. Jego  w łaśnie winili, że zaczął d ru g ą  w ojnę [K.Rz. 20].

34 < www.kavkazcentr.com> (05.2007).
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Islamistyczne idee nigdy nie trafiały do wszystkich Czeczenów, ale nawet ci, 
którzy im początkowo ulegali, obecnie uznali je za manipulację, propagandę do 
niczego dobrego nieprowadzącą:

M łodzi są nieobyci, nie w iedzą, co dalej. Są niew ykształceni, n ie  zna ją  historii. 
Byli p rzekonan i, że p okonali R osję, w ięc te ra z  m ogą cały św iat zaw ojow ać. M ło 
dzież lub i słuchać p ieśn i o b o h a te rach , o tym , jak  prow adzi się w ojnę. O n i nie są 
w inni. D o  p iek ła  pó jdzie te n  U dugow , B asajew , M acurajew , o n i są  w inni naszej 
tragedii. C hociaż  podjęliśm y islam ską flagę, nie w ypełniliśm y w szystkich o b o 
w iązków  z tym  zw iązanych. To było tak  bardz ie j n a  pokaz, i cały św iat te ra z  patrzy  
n a  nas jak  n a  islam istów . K iedy  M acurajew  śpiew ał p ieśn i n a  telew izji K aw kaz, 
pokazyw ali jeszcze obrazy  Żydów , Jerozo lim ę , jak  o n i się m odlą , p o te m  góry p o 
kazu ją  i oddzia ł C h a ttab a . C ałe trzy  la ta  pokazyw ali to  w  dzień  i w  nocy. K iedy 
śpiew a M acurajew , w ybuchają rosyjskie czołgi... [K.Rz. 21b].

Powyższa wypowiedź daje wyraz rozczarowania bohaterem, którego wszyscy 
szanowali, ale się na nim zawiedli.

Spośród niedawnych bojowników pozostało jednak jeszcze kilku niekwestio
nowanych autorytetów. Należą do nich na pewno polowy komendant Gielajew, 
Zelimchan Jandarbijew, czy prezydent Asłan Maschadow. Największym boha
terem jest jednak człowiek uważany za ojca niepodległej Czeczenii, jej pierwszy 
prezydent Dżohar Dudajew. To on po dojściu do władzy wprowadził symbole 
narodowe, takie jak godło, flaga, hymn, zdając sobie sprawę, jak ważna jest sym
bolika, do której mógłby się odwoływać cały naród. Swoją osobą promował zaś' 
typ osobowościowy dżygita, odważnego i niepokonanego bojownika:

D udajew  to  był dum ny  człowiek, nie m ógł służyć R uskim , m iał pomysły, był n ie 
zależny, wolny, dum ny, on  był —  rozum iesz —  n ap raw dę dum ny. P o tem  o n  w ziął 
w ładzę. W  1991 były u nas w ybory i jego  ludzie sam i w ybrali [K .Rz. 21b].

Dudajew był pierwszym Czeczenem, który jeszcze w armii sowieckiej zdobył 
stopień generała. Dążył do przywrócenia języka czeczeńskiego w każdej sferze ży
cia, a nie tylko w rozmowach w domowym zaciszu. Dzięki niemu zaczęto również 
wprowadzać alfabet łaciński, wzorując się na tureckim, oraz narodową walutę:

Bo jak  to , żebyśm y my, C zeczeni, p isali cyrylicą tak  jak  R uscy [K .Rz. 24].

Tym bardziej, że już w 1919 roku w Republice Górskiej stworzonej przez 
Uzun Hadżiego wprowadzono łaciński alfabet oraz własny pieniądz. Trwało to 
jednak tylko rok, a wraz z rozwiązaniem republiki powrócono do cyrylicy. Tym 
razem również nie udało się wprowadzić tych reform w życie. Ludziom przy
zwyczajonym do wyrażania wszystkich swoich „oficjalnych myśli” po rosyjsku 
ciężko było się przestawić, a wielu przyznawało się, że tak naprawdę to języka 
ojczystego nauczyli się niedawno i w większości nie umieją dobrze w nim pisać. 
Mimo to Dżochar, jak nazywają go Czeczeni, szybko stał się żywą legendą, na
ród go kochał, choć prezydent miał też i wrogów. Został zamordowany w 1996
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roku, gdy trwała jeszcze pierwsza rosyjsko-czeczeńska wojna. Śmierć jego spra
wiła, że sam stał się symbolem niepodległości, nieugiętym „wilkiem”, symbolem 
czeczeńskości. Zaczęły powstawać pieśni na jego cześć, wysławiające jego życie 
i czyny oraz ubolewające nad tym, że żył zbyt krótko i nie zdążył doprowadzić 
swojego dzieła do końca. W ludowej legendzie stał się nieśmiertelny — jak do 
dzisiaj opowiadają uchodźcy z Czeczenii, Dżochar nie umarł, tylko żyje gdzieś 
daleko w ukryciu. Uchodźcy tłumaczą, że musiał się usunąć na bok, aby w mo
mencie decydującym znów powrócić, by wybawić naród i poprowadzić go do 
zwycięstwa. Po jego śmierci nazwę stolicy Czeczenii zmieniono na Dżochar- 
Khala, czyli miasto Dżochara:

Ja k  D żo ch ar zginął, to  nasz p a rla m en t przyjął, że G roznyj będzie  m iastem  D żo 
chara. M y w szystkie ulice zm ieniliśm y, przem ianow aliśm y n a  czeczeńskie nazwy 
[K.Rz. 21a].

Po pierwszej wojnie nowe władze czeczeńskie starały się zmienić zrusyfiko
wane nazwy miast czy wsi, wykorzenić wszystko, co rosyjskie. Zmieniano rów
nież nazwiska, usuwając rosyjskie końcówki -ow, -(j)ew, pozostawiając jedynie 
sam rdzeń mający być imieniem jednego z praprzodków, np. zamiast Dudajew 
— Duda35. Jak mówią uchodźcy:

P o p a trz  n a  tę  książkę. O n  H ażajew  D o lchan , a tu  je s t n ap isane  H aż i D o lh an , czy
li syn tego  a tego. P aszporty  też  zaczęli zam ieniać. Już  były gotow e te  blankiety , 
już zaczęli wydawać. N ies te ty  n ie doszło  do  tego , chociaż to  było nasze m arzen ie .
J a  np. je s te m  A bum uslim ow , a pow in ienem  być A bum uslim , czyli syn tak iego  
a tak iego . To była w ielka gram atyczna pom yłka, ow, ew  to  ru sk a  końców ka, tak  
nie pow inno  być [K.Rz. 21b].

Obecnie prorosyjska administracja przywróciła wszystkie rosyjskie nazwy 
łącznie z główną ulicą w Groznym imienia Lenina. Dodatkowo pojawiły się uli
ce noszące imiona prorosyjskich przywódców administracji Czeczenii, jak np. 
Achmada Kadyrowa. Wyżej wymieniony rozmówca sam jednak przyznawał, że 
„naród” nie był świadom tego, jak powinny brzmieć nazwy geograficzne Czecze
nii, ulice i nazwiska ludzi, a tylko historycy i ludzie wykształceni trochę zdawali 
sobie z tego sprawę:

R ozum ie li to  tylko historycy, patrioci, a sam  n aró d  tego  n ie zna ł i n ie  rozum iał, 
jeśliby im  w ytłum aczyć i pokazać, że to  -o w , - je w  je st n iepraw idłow e, to  m oże 
d o p ie ro  w tedy  [K.Rz. 21b].

Ponadto stwierdzić trzeba, że nurty islamistyczny i niepodległościowy nie 
obejmowały nigdy całego społeczeństwa czeczeńskiego, wielu ludzi, zwłaszcza 
tych z nostalgią wspominających czasy radzieckie, odrzucało je. Jeden z moich

35 Patrz: B. Strumiński, Czeczenia-Iczkeria.. s. 38.
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rozmówców, młody człowiek, który, jak sam to określ ił, ledwo co uratował się 
przed islamską propagandą, wypowiedział się na temat podziału w czeczeńskim 
społeczeństwie w następujący sposób:

C zeczeński n a ró d  je st podzielony  n a  dwie m ałe części i je d n ą  w ielką. W edług 
m nie z tych m ałych części to  je d n a  je st p rorosyjska, d ru g a  pro islam ska, ta k a  pro- 
arabska. To są dwie grupy  skrajne. I  je s t jeszcze duży n eu tra ln y  środek . L udzie, 
k tó rzy  m ów ią, że im  an i ci, an i tam ci, nie są po trzebn i. O n i chcą tylko p o rządku  
i spoko ju  [K.Rz. 20].

Wypowiedź ta faktycznie odzwierciedla rzeczywiste podziały wśród Czecze
nów, zarazem pokazując zmęczenie nieustannym konfliktem.

Znaczenie struktury rodowo-plemiennej

Rozmawiając z Czeczenami, szybko dochodzi się do wniosku, że rzeczą dla nich 
najważniejszą jest rodzina. Rodzina duża, do której wchodzą wszyscy bracia 
i siostry kuzynów nawet z drugiej i trzeciej linii, z którymi utrzymuje się bliskie 
stosunki. Jest ogólnie przyjętą zasadą, że wszyscy pomagają sobie nawzajem 
i wspólnie decydują o najważniejszych rodzinnych przedsięwzięciach. Na czele 
takiej rodziny stoi głowa rodu, zwykle ojciec lub najstarszy brat, gdy zabraknie 
ojca. Spokrewnione ze sobą rodziny tworzą następnie rodzaj klanu zwanego 
tejpem, w którego ramach wszystkich członków obowiązuje solidarność. Każdy 
prawdziwy mężczyzna, jak mówią Czeczeni, powinien znać imiona swoich sied
miu przodków w linii męskiej. W przypadku krwawej zemsty czy innych pora
chunków tejp staje w obronie danego osobnika. Wspiera go duchowo i pomaga 
mu finansowo. Obecnie w Czeczenii jest około 150 tejpów, które przynależą do 
9 tukhmów, czyli plemion. Pratejpów, które przez lata rozrastały się i dzieliły na 
mniejsze. W przeciwieństwie do tejpów podział na plemiona nie odgrywa już 
większej roli. Natomiast tejp to dla każdego z Czeczenów ich mały świat, mała 
ojczyzna, której dobro stawia się ponad wszystko inne.

Z tejpami związane są historie, legendy i opowieści. Ze względu na siłę tra
dycji rodowej wśród górali kaukaskich i pewną autonomiczność każdej z tych 
wspólnot często bywa tak, że historia rodu czy tejpu jest uważana za pełnoprawną 
historię , bo każdy tejp to jakby mały naród i często poczucie jedności grupowej 
kończy się właśnie na tym szczególnym rodzie. Historia przekazywana w tradycji 
ustnej jest przede wszystkim historią danego tejpu. Wyjaśnia pochodzenie rodziny 
i sposób, w jaki dany ród znalazł się na obecnym terytorium, oraz jego związki z 
pozostałymi rodami Czeczenów:

Czeczeńcy, D agestańcy, Ingusze, wszyscy kiedyś m ieszkali razem . D agestańcy m ieli 
swój język, Ingusze m ieli bardziej zrozum iały d la  nas. Ich  nazywali N achi —  to  było 
daw no. Z eb ra li się ci, k tórzy  swój język naw zajem  rozum ieją, ich nazw ali W ajnachy.
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N och-czi, czyli Czeczeniec, od tego pochodzi. Czeczeńcy nazw ali siebie C zeczeń
cami. Ten ród  liczył 200 tysięcy ludzi. P o tem  on i nazw ali się im ien iem  starszego 
rodu , nazw ali siebie O rsthojew cam i i jakby się oddzielili. Ogłosili siebie narodem .
I  od  tego m ówi się tukhum , duży ród. Taka jest h isto ria  ro d u  O rs t-h o  [K.Rz. 15].

Mówiąc o tejpach, nie sposób nie wspomnieć o basztach — wieżach rodo
wych. W tych budowlach od wieków mieszkały ludy Kaukazu. Były zbudowane 
z kamienia na trwałym skalnym fundamencie. Wysokie wieże były wznoszone 
w takiej odległości od siebie, aby zachować możliwość komunikacji wzrokowej. 
Gdy wróg najeżdżał, rozpalano ogień na ich szczytach i w ten sposób informo
wano siebie nawzajem o potrzebie mobilizacji bojowej. Wiele z tych wież ro
dowych przetrwało do dzisiaj na terenach, które zamieszkiwali Wajnachowie. 
Jednak większość tych mieszczących się na terytorium Czeczenii jako symbol 
ich tożsamości została zniszczona w czasie ostatnich wojen. Czeczeni z wielkim 
bólem opowiadają o tym, jak niszczono ich wieże:

L eciały  sam olo ty  i zrzucały  bom by  n a  nasze w ieże. R osjan ie  nie chcieli, żeby p o 
zosta ł po  nas ślad w  h istorii. A  tak ie  baszty jak  m y m ieliśm y, to  n ik t n ie  m iał, 
u nas była cywilizacja, jak  R osjan ie  jeszcze po  drzew ach  chodzili. To są dzikusy 
i d la tego  niszczą naszą  k u ltu rę , chcą nasz cały n a ró d  zniszczyć [K.Rz. 16].

Po pierwszej wojnie z Federacją Rosyjską wiele z rodów postanowiło odbu
dować swoje wieże. Tam też często organizowano zjazdy tejpów. Jednak więk
szość ludzi, którzy wychowali się na równinie, w miastach, nigdy nie widziała 
swojej rodowej wieży, choć chowano tam ich przodków. Często też nie wiedzieli, 
gdzie one są. Pytani, czy ich tejp posiada wieżę rodową, często odpowiadali:

O jciec m i m ówił, że m am y w  gó rach  ta k ą  w ieżę, ale że jej już te raz  nie m a, bo  ją  
zbom bardow ali R osjan ie . J a  ta m  nigdy nie byłem . K iedyś nie m yślało się o tak ich  
rzeczach, a te ra z  chciałbym  ją  zobaczyć, jak  żyli m oi przodkow ie [K.Rz. 3].

W okresie ZSRR tejpy nie funkcjonowały w życiu oficjalnym i jako przejaw 
tradycyjnej czeczeńskości musiały pozostać w cieniu:

W iedzieli k to  z jak iego  te jpu , ale tylko nie m ów ili głośno. P raw dziw a h is to ria  do 
obecnych czasów  je st uk ry ta  [K.Rz. 17].

Cały czas jednak istniały i obecnie są jednym z ważniejszych powodów do 
dumy. Niezwykle ważne pytanie: „z jakiego jesteś tejpu”, pada, gdy spotyka się 
dwóch Czeczenów, nie tylko na obczyźnie, gdzieś w Europie czy Ameryce, ale 
również w sąsiedniej wsi. Tejp to wspólnota rodowa, klan, który wywodzi się od 
jednego wspólnego, często mitycznego praprzodka. Istnieje wiele wielkich tej- 
pów, które odgrywają szczególną rolę. Zazwyczaj są to stare rody, z których po
chodzili sławni przywódcy polityczni i religijni. Takim rodem był np: tejp byłego 
prezydenta Czeczenii, Asłana Maschadowa — Aliroj — mający w swej historii
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długą tradycję walk z Rosjanami. Są takie, które wywodzą swe pochodzenie jed
nego z 9 pratejpów i takie, które nie mogą się na nie powołać:

— „Skąd się wziął Pana tejp?” [K.Rz.]
— „Pochodzę z rodu Orst-ho, jednego z 9 tukhumów, to duże rody i od nich wy
chodzą tejpy. Ale są ludzie, którzy mają tejpy, które nie należą do tych rodów. 
Zawsze jak powiem, z jakiego rodu jestem, to stariki opowiadają mi historię. Ci 
ludzie jak walczyli, to wszyscy i dlatego wojna trwała długo. Współcześni o tym nie 
wiedzą. Wcześniej nam narodowość pisali Orsthojewcy, a teraz już do takiego stop
nia zniszczyli ten naród, że w ogóle takiej narodowości nie ma. Kto tam został po 
inguskiej stronie, piszą Ingusz. Kto na czeczeńskiej, piszą Czeczeniec” [K.Rz. 23].

Struktura tejpowa odgrywa ogromną rolę w stosunkach miedzy samymi Cze
czenami oraz Czeczenami i obcymi. Nie jest ona jednak całkowicie zamknię
ta dla innych przybyszy, których często włączano w obręb określonych klanów. 
Można powiedzieć, że dzięki tej zdolności asymilowania obcych Czeczeni zwięk
szali swą liczebność. Znane są wśród Czeczenów tejpy pochodzenia żydowskiego 
(Żugtij), awarskiego (Sulij), tatarskiego (Giezłoj), a nawet rosyjskiego (Arsełoj). 
Nie należą one jednak do czysto czeczeńskich rodów, czyli tych wywodzących 
się z 9 tukhumów.

Obecnie nie każdy z uchodźców był jednak w stanie opowiedzieć coś o swoim 
tejpie, przekazać coś więcej poza jego nazwą. Z opowiedzeniem historii swoje
go tejpu mają problem szczególnie ludzie młodzi wychowani w miastach. Do
brze natomiast ta wiedza zachowała się na wsiach, najlepiej w górach. W czasie 
ostatniej wojny jednak także mieszkańcy miast i ludzie, którzy kiedyś tworzyli 
radziecką inteligencję, zaczęli przypominać sobie o swym pochodzeniu tejpo- 
wym. Zaczęto odbudowywać rodowe baszty, organizować zjazdy tejpów, gdzie 
niektórzy po raz pierwszy dowiadywali się o swojej historii i przodkach.

Okazją do wskrzeszenia na nowo struktury tejpowej był Ogólnonarodowy 
Kongres Narodu Czeczeńskiego zorganizowany 25 listopada 1990 roku w sali 
cyrkowej w Groznym, gdzie spotkali się przedstawiciele większości czeczeńskich 
tejpów. Była to okazja do wskrzeszenia ich pierwotnej roli. Kongres ten odegrał 
również sporą rolę w budowaniu niepodległej Czeczenii-Iczkerii. Niewątpliwie 
istnienie tejpów przyczyniło się do tego, że Czeczeni nie ulegli nigdy całkowitej ru
syfikacji, z drugiej jednak strony to one przeszkodziły w budowaniu spójnej ogól- 
noczeczeńskiej wspólnoty narodowej. Rody były na pewno czynnikiem integru
jącym. Ich przedstawiciele zasiadali razem i decydowali o dalszym losie Czeczenii. 
Z czasem jednak zgodnie z logiką podziałów klanowych dobro własnego rodu 
przewyższyło dobro całego narodu. Tejpy zatem w pewnym sensie rozbijały spo
łeczeństwo od środka. Częstym zjawiskiem wśród Czeczenów jest postawa dba
nia o interesy przede wszystkim własnej rodziny i rodu kosztem nieraz niejasnej 
dla nich całkiem jedności narodowej. Przykładem takiego klanu są Kadyrowowie. 
Ahmad, były prezydent postawiony na tym urzędzie przez Rosję, szybko otoczył
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się swoją rodziną i krewnymi, a jego syn Ramzan stworzył nawet swoją prywatną 
gwardię nazywaną „kadyrowcami”. Przez czas swojej prezydentury, zdaniem py
tanych uchodźców, nie zrobił nic dla Czeczenii, ale za to doskonale zabezpieczył 
swój tejp zarówno finansowo, jak i politycznie. Obecnie Kadyrowowie wzbudzają 
wręcz nienawiść pozostałych Czeczenów, czego najlepszym dowodem jest to, że 
po zamachu na życie ojca Kadyrowa w maju 2004 roku nikt z moich rozmówców 
nie potępił tego faktu.

Symbole narodowe

Symbole takie jak flaga, hymn i godło podkreślają suwerenność państwa, są jego 
nieodzowną częścią. Są zmaterializowaniem uczuć narodowych. Posiadają swo
je znaczenie, w które wpisana jest historia narodu. Utworzenie niepodległego 
państwa musiało być poprzedzone przyjęciem symboli narodowych:

— „U nas jak tylko wyszły wojska rosyjskie, wszystkie pomniki sowieckie zdjęli 
i postawili wilka i flagę”.
— „Wilk stał się symbolem Czeczenii?” [K.Rz.]
—„Tak, mamy go na pieczęci”.
— „Czy w czasie sowieckiej władzy wilk miał jakieś znaczenie?”[K.Rz.]
—„Jak mówili do ciebie, «jaki z ciebie borz»» [wilk], to każdy chłopiec się cie
szył. To był najlepszy komplement. Mamy jeszcze legendę związaną z wilkiem” 
[K.Rz. 20].

Wilk w godle siedzi na tylnich łapach. Czeczeni mówią:

Wilk jeszcze siedzi, to znaczy, że naród czeczeński do końca nie powstał i nie 
pokazał swojej siły, ale pewnego dnia wilk stanie na cztery łapy, a wtedy zasłoni 
słońce i cały świat pozna, co to znaczy Czeczenia.

Pojawia się też w piosenkach, np. tej pt. Naprzód na wroga wilki. Gdy tań
czą lezginkę — popularny na Kaukazie taniec — chwaląc najlepszych tancerzy, 
krzyczą borz. Wilk oznacza również walkę o niepodległość. Jest nie tylko w go
dle. Jest symbolem czeczeńskiego charakteru — jak mówią uchodźcy — ich siły 
i nieugiętości. O tym mówią ich stare legendy:

Przed końcem świata przez 40 dni będzie trwała ulewa. Gdy ziemia, góry i wzgórza 
rozmiękną, przez kolejne 40 dni wiać będą wiatry, jakich nigdy nie było. Sprawią, że 
ziemia stanie się gładka jak dłoń. Kiedy wiatry zrównają zwalone góry, wzgórza i lasy, 
wśród żywych pozostanie jedynie samotny, wychudzony wilk. Stanie on do walki prze
ciwko wiatrowi! Skóra wilka pęknie i zostanie uniesiona z wiatrem, lecz on się nie 
podda. Zwróci się do Boga: — „Wielki Boże, gdybym wcześniej wiedział, jaką obda
rzyłeś mnie silą, mógłbym zniszczyć wszystkie twoje stworzenia na ziemi”, a Bóg, gdy 
to usłyszy, zaopiekuje się duszą niepokornego wilka [K.Rz. 14]
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Patrząc wstecz, ani w stworzonej przez imama Szamila Czeczeno-Dageście, 
ani w późniejszym państwie Uzun Hadżiego nie znalazłam symbolu wilka. Zaw
sze państwa te mocno odwoływały się do islamu i w ich symbolice dominowały, 
czy to wersety z Koranu, czy kolor zielony — symbolizujący drogę islamu, do 
czego odniesienie można znaleźć jedynie w dzisiejszej fladze Czeczenii.

Flaga Czeczenii jest zielona, z godłem wilka u góry, a w dolnej części przecię
ta biało-czerwono-białym pasem. Symbolikę jej barw określa się następująco:

Z ie lony  ko lo r to  ko lo r islam u. O znacza, że jesteśm y m uzu łm anam i i p rzyna le
żym y do  św iata islam u. D w a białe pasy to  czas w olności państw a czeczeńskiego, 
k tó re  p rzedzie la  pas czerw ony, sym bolizujący w ojnę, k rew  p rze lan ą  w obron ie  
ojczyzny i islam u [K.Rz. 7].

Podkreślono w niej muzułmański charakter państwa czeczeńskiego i tradycję 
walki w obronie ojczyzny. Czeczeni są bardzo dumni ze swojej flagi. Bardzo 
często spotykałam ją w pokojach uchodźców w ośrodkach pobytowych i wynaj
mowanych mieszkaniach, gdzie wisiała na ścianie w eksponowanym miejscu.

Hymn, jak twierdzą uchodźcy, oparty jest na starych czeczeńskich pieśniach, 
jednak nikt z rozmawiających ze mną uchodźców nie potrafił powiedzieć, skąd 
się tak naprawdę wziął. Na jednej z czeczeńskich stron internetowych udało mi 
się znaleźć informację o autorach, tekst napisał Abuzar Ajdamirow, a muzykę 
popularny czeczeński piosenkarz estradowy Ali Dimajew. Zaczęto go śpiewać 
w uroczystych chwilach wraz z ogłoszeniem niepodległej Czeczenii-Iczkerii. 
Większość Czeczenów uznała i szanuje swój hymn. Bardzo często, gdy pytałam 
o niego, młodzi ludzie odtwarzali mi jego melodię ze swoich telefonów komór
kowych. Same słowa pieśni mówią również o wilku i doskonale pasują do czasu, 
w jakim znajdowała się Czeczenia:

Przyszliśm y n a  te n  św iat, k iedy  rodził się wilk /  R an o , z w arczen iem  lwów, im ię 
n ad a li n am  /  w  gniazdach  z o rłam i w raz, m atk i karm iły  nas /  O jców  n au k i sens, 
m yśm y pozna li —  ta m  /  M yśm y się rodzili, ku  chw ały z iem i swej /  K iedy  kazała  
nam , odw ażnie staw aliśm y /  O rły  uczyły nas, jak  w olnym  p ozostać  /  tych nauk , 
p raw dy treść  z d u m ą poznaliśm y / P rędze j zaś g ran it skał —  ołow iem  stop i się / 
N iż ho rdy  w rogów  nas —  zm uszą uk łon ić  się /  p rędze j się spali ląd, niż ubijem y 
ta rg  /  H o n o r  sp rzedając  swój, w  zam ian  za  życia sm ak  /  N igdy —  przysięgliśm y —  
n ik t nie za trzym a nas /  W olność albo śm ierć o to  nasz dy lem at /  p iosenk i naszych 
sióstr —  k o ją  c ierp ien ie  ran . /  D ziew czyn spo jrzen ia  —  siły d o d a ją  n am  / Jeśli nas 
zdław i głód —  k o rze ń  będziem y gryźć /  jeśli p ragn ien ie  —  rosę  będziem y pić / 
K iedy się rodził w ilk —  św iatło ujrzeliśm y /  A llach, N aró d  i K raj /  Tylko d la  nich 
pośw ięciliśm y siebie /Tylko p rzed  B og iem  swym —  głowy schylaliśmy.

W tym przypadku jednak również byli tacy, którzy wobec i tego symbolu za
chowywali rezerwę. Jedna z kobiet zapytana o historię hymnu i flagi państwowej 
podniesionym głosem powiedziała:
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Lezginka podczas Dnia Uchodźcy w 2004 r. Fot. I. Kaliszewska

D aw niej n ic tak iego  n ie  było, żadnej flagi, to  w szystko za D udajew ow skiej w ładzy 
wymyślili i tego  w ilka postaw ili [K .Rz. 12].

Inni zaś twierdzili:

H ym n wymyśliła część naszego  n aro d u , a m y ich  n ie  popieram y. Iczkiery  wymyśli
li hym n i część n iezadow olonych  ludzi. Iczkeria  gó rna, ta m  200 la t tem u  n a  górze 
pow stała. A  n a  rów nin ie Iczk ierii n ie  było, było W ajnachskie państw o, ta m  m ały 
n aró d , n a  rów nin ie duży. A  p o te m  nazw ali W ajnachów  Iczkery. Ja  osobiście nie 
zgadzałem  się z tym. M am  do tego  praw o [K.Rz. 23 i 24].

Popularny na Kaukazie taniec lezginka ma również dla Czeczenów wymiar 
symboliczny. Praktycznie każdy młody człowiek potrafi tańczyć lezginkę. Każdy 
auł posiadał własną wersję tańca, zarówno melodii, jak i układu tanecznego. Jest 
ich wiele i każdy z nich ma określoną symbolikę. Od moich rozmówców słysza
łam o „Tańcu orła”, „Tańcu łabędzia”. Popularne są też: „Taniec starców”, „Ta
niec młodzieńców”, „Taniec dziewcząt”. Jest kilka zasad obowiązujących w tym 
tańcu. Chłopiec nie może dotknąć dziewczyny, jego zadaniem jest „zagonienie” 
jej w kąt, a zadaniem dziewczyny uciekanie przed nim tanecznym krokiem, 
w którym jednak największy podziw budzi układ rąk tancerki. Istnieje również 
obecnie bardziej estradowa forma czeczeńskiego tańca, gdzie tańczą same ko
biety, często z rekwizytami w postaci dzbana na wodę lub sami mężczyźni, któ-
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Dzieci dla dobra narodu. Ośrodek dla uchodźców, Warszawa. Fot. I. Kaliszewska

rzy wykonują niezwykle dynamiczny i wymagający zręczności taniec z kindżała- 
mi. Należy przyznać, że ten narodowy taniec jest niezwykle popularny i zna go 
każdy młody człowiek, mało tego, chętnie go tańczy. Jest on żywym elementem 
tradycji, gdyż tańczy się go na wszystkich uroczystościach. Często byłam świad
kiem, jak w ośrodkach dla uchodźców zbierało się kilkoro młodych ludzi i zaczy
nało tańczyć. Taniec ten jest wyrazem ich patriotyzmu, więzi ze swoją kulturą. 
Zawsze, gdy prosiłam o wymienienie czegoś czeczeńskiego, obok kilku potraw 
narodowej kuchni czy wież rodowych wymieniano taniec lezginka:

Lezginkę n a  w eselach tańczymy, przy okazji różnych świąt. Ja k  była w ojna, też ta ń 
czyliśmy. B om bardow ali nas, też tańczyliśmy, żeby n a  duchu  się podnieść [K.Rz. 8].

Czeczenia to kraj w połowie górzysty, a w połowie to równinny po obu stro
nach rzeki Terek. Góry zawsze były trudne do zdobycia, Czeczeni w górach długo 
opierali się najeźdźcom. Schronienie znajdowali tam przywódcy kolejnych po
wstań, tam też ukrywają się współcześni bojownicy. Każdy prawdziwy Czeczen 
to góral (Lamroj), człowiek twardy, sprytny i odważny. Równiny szybko ulegały 
najazdom, na nich Rosjanie zaczęli budować swoje twierdze. Zdaniem górali 
na równinach mieszkali ludzie słabi (Lamenhoj), niewyćwiczeni przez okrutną 
kaukaską przyrodę. Wśród uchodźców czeczeńskich w Polsce przeważają La- 
menhoj, którzy starają się bagatelizować różnice lub podkreślać swą wyższość 
cywilizacyjną, m.in. dlatego, że lepiej umieją mówić po rosyjsku:
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Ja jestem Lamenhoj. Ale nie ma żadnej różnicy. Lamroj żyją w górach, a Lamen- 
hoj w mieście [K.Rz. 11].

Lamenchoj to ci, co zeszli na równinę. Nasz tejp też pochodzi z Lamroj. Mój 
dziad, pradziad dawno już mieszkają na równinie i używamy już bardziej literac
kiego języka, jesteśmy bardziej cywilizowani. A tamci mają taki inny, rozumiemy 
go, ale to taki zakręcony język. Kto takim językiem mówi, tego nazywamy Lam
roj. To znaczy, że on niedawno zszedł z gór. A my już jesteśmy bardziej cywilizo
wani [K.Rz. 18].

Symbolami czeczeńskiej tożsamości są także liczne święte miejsca położone 
najczęściej w górach:

Święte miejsca w Czeczenii to Sarurt, Och Turach, Was Han Jurt, jeszcze tam...
No dużo tych miejsc. Tam żyli święci ludzie albo zostali tam pochowani. Starsi 
lepiej wiedzą — my to młodzież... a potem jeszcze ta wojna. Kiedy biegaliśmy 
z karabinami, starsi poumierali. Kto ma ze 40, 50 lat, to jeszcze może coś opowie
dzieć. Te miejsca przynajmniej trzy razy w życiu trzeba odwiedzić. Na przykład 
Was Han Jurt. Albo według życzenia, jeśli mieszkasz tam, gdzie jest takie miejsce.
U nas, w centrum, znajduje się takie święte miejsce. Tam trzeba się pomodlić — 
trzeba namaz zrobić [K.Rz. 14].

Świętymi miejscami są zazwyczaj groby nauczycieli muzułmańskich czy przy
wódców religijnych bractw sufickich, zwanych na Kaukazie wirdami. Należy tu 
wspomnieć, że kaukaski, czeczeński islam zawiera wiele elementów kultów lokal
nych, przedislamskich, typowych dla miejscowych kultur. Na zachowanie tradycyj
nych wierzeń wpłynęło po pierwsze stosunkowo późne przyjęcie islamu. Przyjmu
je się, że pierwsze czeczeńskie tejpy znad rzek Sulak, Sunży, Aksaji przyjęły islam 
w drugiej połowie XVI wieku, ale pełna islamizacja dokonała się dopiero w czasie 
kaukaskiej wojny w XIX wieku36. Po drugie islam na Kaukazie rozpowszechniany 
był głównie poprzez wspomniane wyżej bractwa sufickie, głównie Nakszbandiję 
i Kadariję, których praktyki dopuszczały wiele lokalnych, ludowych zachowań 
i obrzędów. Bractwa te nazywane są również tarikatami (z arab. tarika — droga) 
a ich członków określa się mianem tarikatystów lub miurydów, czyli uczniami czy 
też apostołami, stąd północnokaukaski sufizm nazywano też miurydyzmem. Dzia
łalność miurydów miała ogromny wpływ na duchowość mieszkańców całego pół
nocnego Kaukazu. Kult wspomnianych wyżej czeczeńskich miejsc świętych wyni
ka z połączenia wyznawanego islamu i dawnych wierzeń tradycyjnych. Do grobów 
świętych mężów czy szachidów położonych w górach często się pielgrzymuje. Na 
miejscu zaś wiąże się na drzewach wstążki symbolizujące modlitwę czy określoną 
intencję. Zwyczaj znany na całym Kaukazie i w Turcji także wśród chrześcijan. 
W świętych miejscach odprawia się zikr — rytualną modlitwę stanowiącą głów

36 A. Małaszenko, Islamskije Orientiry Siewiernogo Kawkaza, 2001, s. 20.
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ną formę obrzędowości sufickiej przypominającą w swej formie transowy taniec. 
W trakcie czyta się również modlitwy, składa ofiarę z barana i pali ogień.

W czasie ostatniej wojny rozwinął się też kult szachidów — męczenników za 
wiarę muzułmańską. Do ich grobów również się pielgrzymuje, umieszczając na 
nich zielone flagi z wersetami z Koranu i odprawiając przy nich modlitwy. Pod
kreślić tu trzeba, że dla wielu Czeczenów nacjonalizm areligijny to idea wciąż 
dość mglista. Religia odgrywa tu główną rolę integracyjną, wiążącą ich ponad 
podziałami tejpowymi w jedno społeczeństwo. Każda rozmowa o nacjonalizmie 
dotyczy jednocześnie religii, każda rozmowa o walce o wolność również kończy 
się rozważaniem na temat religijnej świętej wojny:

W iara  je s t w ażniejsza od w szystkiego, a narodow ość... szczerze m ów iąc, to  ja  je 
s tem  dum ny  z tego, że je s te m  C zeczenem . A le najw ażniejsze, n a  pierw szym  m ie j
scu je s t bycie m uzu łm an inem . Z  tego  je s te m  najbardzie j dum ny  [K.Rz. 15].

Rolę symbolu narodowego odgrywa również samo miasto Grozny, stoli
ca Czeczenii. Powstała w czasie wojny kaukaskiej w XIX wieku. Zbudował ją 
generał Jermołow w celu utwierdzenia rosyjskiego panowania na Kaukazie. 
Wybudował on szereg umocnień i fortów na lewym brzegu rzeki Sunży, a naj
ważniejszą warownię nazwał Groznaja, czyli groźna. Miasto zamieszkiwali po
czątkowo głównie Rosjanie, było ono centrum kultury rosyjskiej dla całego pół
nocnego Kaukazu, symbolem panowania rosyjskiego. Sami Czeczeni mówią, że 
byli w tym mieście zmarginalizowani, „na uboczu”. Kiedy byli dziećmi, rosyjskie 
babcie krzyczały na nich w autobusach, że rozmawiają między sobą po czeczeń- 
sku. Niemniej chętnie wspominają Grozny z czasów radzieckich:

G rozny  n ie je s t stary, ale też  nie je s t nowy. Je s t ta m  tw ierdza. P iękne  m iasto , p e ł
ne kw iatów . C ałe życie m oje było z n im  zw iązane, m łodość, dzieciństw o. P am ię
ta m  park i, cyrki, k ino teatry , karuzele . U n iw ersy te t, insty tu t, fabryki. W  m ieście 
było dużo  m iejsc pracy  [K.Rz. 2].

Wraz z wybuchem wojny z Federacją Rosyjską miasto nabrało nowego zna
czenia, tu stał pałac prezydencki Dżochara Dudajewa bohatersko broniony przez 
dwa miesiące po noworocznym szturmie na przełomie 1994 i 1995 roku. Grozny 
dopiero wtedy stał się prawdziwą stolicą i symbolem niepodległego państwa:

S to lica G rozny  to  najd roższe d la  nas m iasto , jedyne. Serce C zeczenii jak  u was 
W arszaw a [K.Rz. 17].

Po drugiej wojnie z Federacją Rosyjską w ruinach Groznego zostali prawie 
sami Czeczeni. Większość Rosjan wyjechała. Po 2004 roku pod władzą kadyrow- 
ców większość budynków publicznych, parków oraz domów prywatnych została 
odbudowana. W 2007 roku znaczna część miasta, zwłaszcza osiedla komunalne, 
wielopiętrowe bloki i dzielnica przemysłowa, nadal była jednak w ruinie. Dla 
Czeczenów Grozny jest obecnie symbolem walki o niepodległość, świadkiem 
tragicznej historii, gdyż to w nim toczyły się najcięższe boje.
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*

Kończąc, chciałabym jeszcze zauważyć, że w ciągu mojego prawie trzyletniego 
okresu intensywnych kontaktów z Czeczenami ubiegającymi się o status uchodź
cy w Polsce zaobserwowałam, że zachodzą znaczne zmiany w ich swiadomos'ci 
narodowej. Czeczeni pochodzący z pierwszych fal uchodźców, które dotarły do 
Polski, wydawali się o wiele bardziej pobudzeni narodowo niż ci z grup, które 
przybyły ostatnio. Wczes'niej z dumą opowiadali o bohaterskich wyczynach bo
jowników i komendantów polowych, w tym o swoim własnym udziale w walkach. 
Odnosiło się wrażenie, że są jakby w euforii. Natomiast ws'ród ostatnich grup, 
w których prowadziłam rozmowy, dało się natomiast odczuć przygnębienie, wy
raźnie odczuwaną demobilizację, pesymizm i krytyczną ocenę wojny z Rosja
nami. Częste odwoływano się także do czasów ZSRR, wyraźnie je idealizując. 
Co zaskakujące, robili to także młodzi ludzie, którzy tamtych czasów nie mogli 
pamiętać. W tym kontekscie niektóre z czeczeńskich symboli narodowych, któ
rym poswięcony jest powyższy tekst, wydają się odgrywać dla tożsamosci Cze
czenów coraz mniejszą rolę. Biorąc pod uwagę rosyjskie represje i zgotowane 
im ludobójstwo, trudno się temu nawet dziwić. Być może jednak większos'ć tych 
symboli tak naprawdę nigdy dla Czeczenów nie miała większego znaczenia poza 
silną identyfikacją ze swym klanem i wyznawaną religią. Te ostatnie wyznaczniki 
tożsamos'ci zas', decydujące przez wieki o odrębnos'ci tego narodu, wydają się 
nadal trwać nienaruszone.
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Echa ZSRR.
Wpływ Związku Radzieckiego 

na tożsamość uchodźców z Czeczenii

Podczas pierwszych spotkań z uchodźcami z Czeczenii moją uwagę zwróciły no
stalgiczne opowieśći o czasach ZSRR, częste używanie języka rosyjskiego, słucha
nie muzyki rosyjskiej. Zaskoczyło mnie to, gdyż po lekturze publikacji popularnych 
miałam inny obraz Czeczenów. Przekonana byłam, że negują oni radziecką prze
szłość, odcinają się od wszystkiego, co radzieckie, rosyjskie, w tym także od języka. Te 
pierwsze obserwacje sprawiły, że postanowiłam zapytać Czeczenów o czasy ZSRR. 
Dowiedzieć się, jak Czeczeni mówią o tym okresie swej historii, spróbować odpowie
dzieć na pytanie, jak bycie obywatelem radzieckim wpłynęło na ich tożsamosć.

Przytoczone poniżej wypowiedzi są ilustracją stanu swiadomosci moich roz
mówców. Analizując je, należy mieć na uwadze, że wypowiadający się o prze
szłości przedstawiają jedynie jej wizję przefiltrowaną przez doświadczenia ko
lejnych lat, kryzysu i wojny. Jak pisze Wojciech Burszta:

K ażdy rodzaj pam ięc i m odyfikuje i p rzekszta łca  dośw iadczenie, raczej destyluje 
p rzeszłość niż odzw iercied la ją  b ezp o śred n io 1.

Przesiedlenie i represje

Mieszkańcy Czeczeno-Inguskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Ra
dzieckiej (podobnie jak kilku innych republik kaukaskich) w dniu 23 lutego 1944 
roku decyzją Stalina rozpoczęli być masowo wysiedlani do Kazachstanu i innych 
republik Azji Centralnej. Oficjalnym powodem przesiedleń była kara za współ
pracę z hitlerowcami. W rzeczywistości był to jeden z wielu aktów państwowego 
terroru oraz stalinowskiej polityki narodowościowej. *

W. J. Burszta, Czytanie kultury, Łódź 1996.
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W 1956, podczas tzw. „odwilży” za rządów Nikity Chruszczowa, pozwolono 
Czeczenom powrócić do ojczyzny. Dzień 23 lutego zapamiętany został przez 
nich jako narodowy dzień żałoby. Obecnie jednak tylko najstarsi z moich roz
mówców, osoby w wieku 50-60 lat, które same spędziły dzieciństwo w Azji Cen
tralnej, pamiętają o tych wydarzeniach. Młodsze pokolenie o tragedii zsyłki 
dowiedziało się zazwyczaj od rodziców i dziadków, choć nierzadkie były przy
padki, że rodzice w strachu przed kolejnymi represjami nie rozmawiali z dzieć
mi o wysiedleniu, a fakt ten był wręcz przez nich ukrywany. Stąd nawet wśród 
40-50-letnich rozmówców znajdowali się tacy, którzy o wysiedleniu dowiedzieli 
się dopiero na fali gorbaczowskiej głasnosti w latach 80. Jedna z moich rozmów
czyń (kobieta 40-letnia) przyznała, że dopiero po koniec lat 80. dowiedziała się 
więcej o zsyłce:

P rosiłam  ojca, żeby n ie chodził n a  te  m an ifestacje , bo  nic d o b reg o  z tego  nie 
będzie. D o p ie ro  późn iej zrozum iałam , jak  m i opow iedział, co przechodzili w  K a
zachstan ie , że on  inaczej nie m ógł... [1I.K. 19].

M łody  zaś m ężczyzna spytany o dzień  23 lu tego  odpow iedział: „To chyba D zień  
A rm ii R adzieck ie j...” , d o p ie ro  ko lega  go popraw ił, m ówiąc: „N ie, to  w tedy  nas 
chyba w ysiedlali, gdzieś n a  Syberię...” [1I.K. 28].

Wielu uchodźców twierdziło oczywiście, że wiedzieli o tym „od zawsze”, po
dobnie jak „od zawsze” znali historię swojego narodu. Uderzające jest jednak, 
że bohaterskie walki Czeczenów z XIX wieku, mityczne pochodzenie od Noego, 
oraz zsyłka do Kazachstanu wymieniane były często w jednym ciągu, co sprawia
ło wrażenie, że cała ta wiedza została przyswojona łącznie w ostatnim czasie.

Niezależnie od stopnia świadomości poszczególnych przedstawicieli cze
czeńskich uchodźców, faktem jest, że zesłanie przyczyniło się w znacznym 
stopniu do akulturacji Czeczenów, szczególnie w sferze języka. Funkcjono
wanie w wieloetnicznym środowisku zmuszało do nauki języka rosyjskiego 
nawet osoby w podeszłym wieku, pochodzące z wiosek, które z rosyjskim mia
ły niewielką styczność (do II wojny światowej dobra znajomość rosyjskiego 
wśród czeczeńskich chłopów była rzadkością). Dzieci (czyli obecne pokolenie 
w średnim wieku) uczęszczały do szkoły wraz ze swoimi kazachskimi, rosyjski
mi czy ukraińskimi kolegami, posługując się na co dzień od najmłodszych lat 
głównie rosyjskim. Czeczeński miał status jedynie języka domowego. Oddzia
ływały również procesy urbanizacyjne, które z podobnych powodów przyśpie
szały akulturację, również po powrocie z zesłania. Wiele mieszkańców gór
skich wiosek osiedliło się (lub zostało do tego zmuszonych) w Groznym lub 
mniejszych miastach na równinie.

Akulturacja wyrażała się nie tylko zrusyfikowaniem w sferze językowej, ale 
i do pewnego stopnia identyfikacją z państwem radzieckim. Jak pisze Tiszkow, 
dotyczyła również ludzi, którzy, choć doświadczyli wielu upokorzeń ze strony 
państwa (zsyłka, prześladowania za pochodzenie), jak dziecko cieszyli się z na
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grody otrzymanej od tego właśnie państwa, np. z dobrej pracy w charakterze 
nauczyciela na zesłaniu2 .

Powyższe refleksje nie negują oczywiście faktu, że pamięć o zesłaniu funk
cjonowała jednak w świadomości zbiorowej. Świadczy o tym chociażby to, że 
owe tłumione wcześniej negatywne emocje odżyły na fali ruchów niepodległo
ściowych, niepokojów społecznych, gdy pojawiła się potrzeba znalezienia win
nego, którym było nie tylko państwo (wpierw ZSRR, potem Rosja), ale i naród 
rosyjski. Trzeba jednocześnie zauważyć, że nie dotyczyło to jednak sfery języka, 
na którą czas zesłania wywarł, moim zdaniem, odwrotny skutek. Opisane pro
cesy oraz moje wyniki badań pozwalają mi przypuszczać, że przyśpieszona akul- 
turacja była jednym z czynników, które przyczyniły się później, w następnych 
pokoleniach, do dwujęzyczności lub całkowitego przyjęcia języka rosyjskiego. 
Podsumowaniem rozważań dotyczących deportacji niech będzie wypowiedź 
Czeczena, aktora Musy Dudajewa: „Czeczeni (podczas zsyłki) wyrażali swą 
tęsknotę za ziemiami ojczystymi śpiewając pieśni po rosyjsku...”3.

Migracje wewnętrzne

W okresie istnienia ZSRR migracje wewnętrzne były dość częstym zjawiskiem. 
Czasami była to kwestia przypadku, czasami planowej polityki. Można tu wspo
mnieć o tzw. „szachownicy Stalina” (analogia do przestawiania figur na szachow
nicy) — koncepcji polegającej na przesiedlaniu zarówno całych grup etnicznych, 
jak i poszczególnych jednostek w różne miejsca imperium w celu przemieszania 
etnosów. W ramach tej polityki (choć nie tylko) wiele osób było delegowanych 
do pracy w nawet najbardziej odległe miejsca imperium. Czasami było to po
wodowane brakiem możliwości zatrudnienia w danej republice lub wielkimi in
westycjami w przemysł ciężki na Syberii albo w innych częściach kraju. Tak np. 
w latach 70. z Czeczenii wyjeżdżało do 40% mężczyzn4. W dodatku z dala od 
rodzinnych stron odbywała się także trzyletnia służba wojskowa. Sprzyjało to 
rozproszeniu ludności czeczeńskiej, miało wpływ na kształtowanie się jej tożsa
mości i przyczyniało się do postępów procesów akulturacyjnych. Uzupełnieniem 
tej polityki było z kolei zachęcanie Rosjan oraz przedstawicieli innych narodo
wości do osiedlania się na terenach pozostawionych przez Czeczenów w wyniku 
przesiedlenia w 1944 roku. Robiono to także później, oddelegowując przedsta
wicieli np. narodowości słowiańskich do pracy lub służby w armii na terenie 
Czeczenii.

2 W. A. Tiszkow, Obszczestwo..., op. cit.
3 J. Czesnow, Byt Czeczeńcem licznost i etniczeskije identyfikacji naroda, < http://rostov.kavkaz- 
uzel.ru/articles/61752/>.
4 S. Ciesielski, Studia z  dziejów Europy..., t. 2, op. cit., s. 191.
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Wielu z moich rozmówców ubiegających się o status uchodźcy w Polsce 
mieszkało na terenie innych republik ZSRR, czy to w wyniku życiowego wybo
ru, czy planowej polityki narodowościowej. Niektórzy urodzili się w Kazachsta
nie, do Czeczenii powrócili w 1956 roku lub później. Inni byli delegowani do 
pracy w nawet najbardziej odległe miejsca imperium, żyjąc z dala od rodziny 
i krewnych w nowym, obcym kulturowo środowisku. Także i to nie pozostało 
bez wpływu na ich tożsamość. Przyczyniało się na pewno do rozpadu klanów, 
dużych rodzin i więzi lokalnych, utraty łączności z „korzeniami”. Jednostka 
przebywająca wśród przysłowiowych „obcych” z czasem uważała ich również za 
swoich. Trudno o wyraźne oddzielenie „swoich” od „obcych”, gdyż wiele czyn
ników wpłynęło na to, że płaszczyzny identyfikacyjne jednostek przenikają się 
w zależności od kontekstu i analizowanych czynników5.

Odzwierciedlają to także wypowiedzi moich rozmówców:
O d 1981 do 1993 byłem  w  zachodn iej Syberii. U  m nie ta m  byli przyjaciele ró ż
nych nacji, n ik t się nie zastanaw iał, skąd pochodzisz [1I.K. 17].

Na postawy młodych mężczyzn wpływała również trzyletnia obowiązkowa 
służba wojskowa. Z osobami różnych narodowości dzieliło się dole i niedole 
służby wojskowej, a czasami jechało się razem nawet na wojnę do Afganistanu. 
Armia była także miejscem, gdzie uczono patriotyzmu, wspominano zwycięskie 
boje, wspólną walkę narodu sowieckiego z hitlerowcami. Czeczeńcy w rozmo
wach często wspominają swój udział regimencie kaukaskim w bohaterskiej obro
nie Brześcia:

C zeczen i byli najw aleczniejszym  n a ro d e m  w  Z S R R , praw ie sam i b ron ili tw ierdzy
brzeskiej [1I.K. 10].

Zarazem ubolewają jednak, że ich zasługi dla sowieckiej ojczyzny nie zostały 
wystarczająco docenione:

C zeczenom  nie daw ali o rd e ru  b o h a te ra  Z S R R , jak  w alczyliśm y za  ojczyznę
[1I.K. 10].

Mimo to żołnierz sowiecki (w przeciwieństwie do rosyjskiego), który walczył 
za Związek Radziecki, wywołuje u moich rozmówców pozytywne skojarzenia. 
Armia była także szkołą języka — nawet osoby pochodzące z odległych wiosek, 
na co dzień porozumiewające się językami etnicznymi, musiały opanować rosyj
ski w stopniu wystarczającym do swobodnej komunikacji. Spośród moich roz
mówców, wszyscy mężczyźni w wieku średnim spędzili poza Czeczenią, wśród 
innych narodowości, od 5 do 15 lat. Początkowo za sprawą służby w armii, póź
niej z powodu delegacji do pracy. Fakty te nie były oceniane negatywnie, trakto
wano je jako „życiową przygodę”:

L. Mróz, Przebudzenie..., s. 21.
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Ja na przykład mieszkałem w Saratowie, nie było problemów. Z powodu narodo
wości nikt nie robił problemów, mogłeś pojechać, gdzie chciałeś [1I.K. 6].

Przyjaźnie zawierane z osobami innych narodowości, przemieszanie, mi
gracje owocowały również małżeństwami mieszanymi. Trzech spośród moich 
rozmówców ma lub miało za żony Rosjanki. Kilku z uchodźców deklarujących 
narodowość czeczeńską faktycznie pochodziło z małżeństw mieszanych: cze- 
czeńsko-rosyjskich, czeczeńsko-inguskich lub dagestańskich (do czego jednak 
niechętnie się przyznawali). Według Jana Czesnowa nierzadkie były również 
otwarte zachęty do zawierania związków małżeńskich z osobami innej narodo
wości. Ożenek z Rosjanką dawał większą szansę na zrobienie kariery, był dobrze 
widziany przez przełożonych6. Według dostępnych danych odsetek małżeństw 
mieszanych był w Czeczenii jednak mniejszy niż w innych republikach kaukas
kich, a małżeństwa czeczeńskich kobiet z Rosjanami należały do rzadkości.

W ZSRR panowała swoista wielokulturowość, częste zmiany miejsca za
mieszkania, różnorodność w pracy, w szkole, na ulicy, wszędzie, gdzie spoty
kali się przedstawiciele rozmaitych etnosów, była taką samą codziennością, jak 
normą były przesiedlenia, represje i prześladowania. Wszystkich jednoczyły co
dzienne troski i ten sam wpływający na wszystkich system:

W Związku Radzieckim było jak w jednej rodzinie, wszyscy się znali. Nie było tak, 
żeby Czeczeniec był innostraniec, Ormianin innostraniec. Jeśli pochodził spoza 
ZSRR, to wtedy był innostraniec. Ludzie żyli razem już 70 lat, już się poznali, 
nawzajem oswoili [1I.K. 26].

Obcy, obcokrajowcy to byli ci spoza obszaru Związku Radzieckiego.
Na Kaukazie z kolei, gdzie, nieco upraszczając, w prawie każdej dolinie mó

wiono innym językiem, różnorodność i przemieszanie rozmaitych grup etnicz
nych były odwieczną codziennością. W tym kontekście zaistnienie wśród znacz
nej liczby Czeczenów szerszej ponadetnicznej, ogólnozwiązkowej tożsamości 
nie powinno tak bardzo zaskakiwać. Tak jak nie powinno dziwić przyjęcie języka 
rosyjskiego jako języka komunikacji międzyetnicznej.

Ideologia

Na obecną tożsamość Czeczenów wpływ wywarło nie tylko życie w jednym pań
stwie przez wiele lat, ale przede wszystkim jednolita państwowa edukacja i obo
wiązująca ideologia. Jak pisał Marcin Kula:

Komunizm dążył do stworzenia nowego człowieka. System nominalnie materia- 
listyczny przywiązywał zdumiewającą wagę do czynników, które sam zaliczał do

J. Czesnow, Byt Czeczeńcem..., op. cit.
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nadbudow y, czyli czegoś, co pow inno  być zd e te rm in o w an e przez bazę. Św iado
m ość była w  kom unizm ie w szystkim 7.

Nowy człowiek miał być silnym duchem, nieprzywiązującym wagi do bogactw 
materialnych, oddanym wiedzy w opozycji do wiary. Miał żyć we wspólnocie. 
Komunizm przykładał dużą wagę do wychowania ludzi, którzy swoje istnienie 
definiowali poprzez funkcjonowanie w kolektywie. Człowiek miał w komuni
zmie istnieć poprzez funkcjonowanie w zakładzie pracy, który organizował mu 
życie, dbał o wypoczynek, zaopatrzenie, mieszkanie. Wiara w jedną wizję przy
szłości miała spajać grupę 8.

W czasach Związku Radzieckiego wiele mówiono o internacjonalizmie, 
o jednoczeniu narodów, budowaniu nowego ładu bez podziału na narodowości. 
Oficjalna ideologia głosiła tworzenie jednego narodu radzieckiego, w pewnym 
sensie nadnarodu, składającego się z wielu mniejszych podnarodów. Jednocześ
nie nie uniknięto pewnej dwoistości myślenia, gdyż wspomniane podnarodowo- 
ści wpisywano do dowodów tożsamości i innych oficjalnych dokumentów. Każdy 
obywatel ZSRR z natury rzeczy przypisany był do dwóch kategorii — z jednej 
strony był obywatelem narodu radzieckiego, z drugiej członkiem zadeklarowa
nej oficjalnie narodowości/etnosu (notabene nie zawsze zgodnej z faktycznym 
samookreśleniem). Powodowało to dwoistość identyfikacji i funkcjonowanie na 
dwóch lub więcej płaszczyznach, w zależności od sytuacji.

Kolejną sprzecznością ideologii było głoszenie haseł równości wszystkich na
rodów przy jednoczesnym podkreślaniu ważności Rosjan, ich funkcji kierowni
czej i wyższości kulturowej:

Z a  kom unistów  z pow odu narodow ości n ik t p rob lem ów  nie robił. A le  n iek tó re  
stanow iska były zab ro n io n e  d la  n ie -R o s ja n  [1I.K. 6].

Jak wspomina 50-letni mieszkaniec Samaszek:

R osjan ie  czep iali się. Jeśli cię uderzył, to  i tak  ty  byłeś winny. N aw et zwykli R o 
sjanie się czep iali [1I.K. 17].

Nie przeszkadzało to temu samemu rozmówcy chwilę wcześniej, gdy mówił 
o Groznym, powiedzieć:

U  nas było 83 nacje i wszyscy żyli w  przyjaźni za  S ojuza [1I.K. 17].

Świadczyć to może o silnym przeniknięciu elementów ideologii do sfery ży
cia prywatnego, w którym eksponowanie postawy nacjonalistycznej nie było 
(i w wielu kwestiach nadal nie jest) mile widziane. Musiało to także wpłynąć na 
problemy identyfikacyjne moich rozmówców, choć w różnym stopniu, na róż

7 M. Kula, Religiopodobny komunizm, Kraków 2003, s. 40.
8 Ibidem, s. 52-53.
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nych płaszczyznach. Przykładem mogą być wypowiedzi ludzi oceniających zbu
rzenie w Groznym pomnika Lenina, z których jedni, w zasadzie akceptując ten 
akt, tłumaczyli go zakazem przedstawiania wizerunków ludzi w islamie, a inni 
krytykowali go, wyrażając przy tym taką opinię:

M nie to  żal było, jak  pom nik i L en in a  zdejm ow ali! Jego  uw ażali za  boga tego 
św iata d la tego , że o n  m ógł d o k o n ać  w ielkiego dzieła. O n  zjednoczył wszystkie 
n arody  [1I.K. 12, 21].

Przy czym jedna z wymienionych rozmówczyń zarazem podkreślała: „Każdy 
naród przecież chce żyć oddzielnie” [1I.K. 12], nie widząc sprzeczności z wcześ
niej głoszonym hasłem o chwalebnym dziele zjednoczenia wszystkich narodów 
przez Lenina. Normą było, że w zależności od kontekstu odpowiedzi Czeczenów 
na pytania dotyczące narodowej tożsamości różniły się diametralnie. Z  drugiej 
strony większość uchodźców podkreślała, że w czasach radzieckich narodowość 
nie miała znaczenia i wyrażała żal, że ZSRR się rozpadł. Przykładem może być 
zanotowany dialog 25-letniego Alego z matką:

[M] — W  tych czasach nie rozróżn iano , k to  G ruzin , k to  R osjan in , k to  Czeczen.
[A] —  P raw dę m ów iąc, w  tych czasach, ja  też  jakby  n ie rozróżn ia łem , czy on  
R o sjan in  czy jak iś T urek czy A zerbe jdżan iec . N aw et nie w iedzia łem  w  szkole, k to  
je st k to . P o  p ro s tu  przyjaciele, ludzie.
[M] —  P odzia łu  nie było. Z aczę ło  się, jak  Je lcyn do  w ładzy doszedł, w tedy  zaczęła 
się nasza  b ieda.
[A] —  O n  to  wszystko rozwalił.
[1I.K.] —  Czy to  źle, że Z w iązek  R adzieck i się rozpad ł?
[M] —  J a  bard zo  żału ję tego, szkoda mi.
[A] —  Oczywiście chcielibyśm y, aby był z pow ro tem , ale już w ięcej n ie  będzie 
[14, 15].

Jednocześnie ci sami rozmówcy podkreślali ważność przynależenia do jakiejś 
„nacji”:

U  każdego  człow ieka pow inna być jak aś  narodow ość [1I.K. 14].

Akcentowanie nieprzywiązywania wagi do narodowości w kontekście wspo
minania przeszłości może być nie tylko efektem ideologii i propagandy. Trzeba 
wziąć pod uwagę, że u uchodźców może być to również efekt tęsknoty za cza
sami pokoju, w których faktycznie narodowość nie stała na pierwszym miejscu, 
w odróżnieniu od okresu niedawnej wojny i prześladowań. W tej sytuacji „czasy 
radzieckie” to dla wielu uchodźców epoka na poły zmitologizowana. Nawet dla 
osób młodych, które w niewielkim stopniu były poddane presji ideologicznej 
systemu radzieckiego.

W odniesieniu do uchodźców czeczeńskich trudno jednoznacznie stwierdzić, 
na ile identyfikowali się oni z sowiecką nadnarodowością. Sformułowanie „czło
wiek sowiecki”, „narodowość sowiecka” wywoływało u moich rozmówców różne
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skojarzenia. Wielu bez większego przekonania potwierdzało jego istnienie, inni 
zaś podkreśl ali:

Czeczeni zawsze byli Czeczenami, żaden tam człowiek sowiecki u nas nie powstał 
[1I.K. 11].

Edukacja i język

Radziecki system oświatowy nie opierał się wyłącznie na formalnej edukacji 
szkolnej, lecz wspierany był przez działalność organizacji pionierskich i mło
dzieżowych (komsomolskich), które zajmowały się wychowaniem młodych ludzi 
w zgodzie z obowiązującą ideologią. Obecnie uchodźcy tak wspominają uczest
nictwo w tych organizacjach:

Byłem pionierem. Nawet karierę zrobiłem, zostałem drużynowym (...). Jak mia
łeś same piątki, to w dzień urodzin Lenina dostawałeś znaczek. Zostawałeś atlicz- 
nikiem. Nam się to bardzo wszystkim podobało, bo jak należałeś do pionierów, to 
wszystkie drogi były przed tobą otwarte. Co roku dostawałem nagrody w szkole 
za wykazywanie się obowiązkowością w pionierach. Wszyscy myśleli, że dobrze 
jest być pionierem, a potem komsomolcem [1I.K. 1].

W Związku Radzieckim kładziono duży nacisk na wychowanie dzieci i mło
dzieży z dala od rodziny, od domu, w internatach i na koloniach. Wychowanie 
i edukacja w innym systemie wartości powodowała dysonans pomiędzy warto
ściami tradycyjnymi, którym starali się być wierni rodzice, a nowymi wizjami, 
przedstawianymi młodym jako jedyny model życia9. W pedagogice tej stosowa
no jeden schemat, starając się stworzyć tzw. obywatela narodu radzieckiego.

Najlepiej udało się to w sferze języka, który dla wielu z moich rozmówców 
stał się także językiem domowym:

U mnie wszyscy przyjaciele to byli Rosjanie i my w domu też po rosyjsku rozma
wialiśmy [1I.K. 16].

Edukacja w zakresie języka rozpoczynała się już w przedszkolu:
Jak był Związek Radziecki, to zabraniali mówić po czeczeńsku w szkole i do kąta 
stawiali. Nas było w szkole trzech Czeczenów i żeby na przerwie pogadać po cze- 
czeńsku, to musieliśmy wychodzić przed szkołę. U nas w domu zawsze mówiliśmy 
po czeczeńsku. Z drugiej strony to dobrze jest się nauczyć rosyjskiego...

Jak wyjechaliśmy do Czity, to w tamtejszej szkole miałem najlepsze wyniki w na
uce i nauczycielka mnie ciągle chwaliła: „widzicie, on jest Czeczenem, a lepiej 
mówi po rosyjsku niż wy Rosjanie” [1I.K. 1].

L. Mróz, Przebudzenie. .., op. cit.
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Dobra znajomość rosyjskiego była więc powodem do dumy zarówno w cza
sach ZSRR, jak i po jego rozpadzie (ostatnia wypowiedź dotyczy bowiem cza
su pierwszej wojny czeczeńsko-rosyjskiej). W przypadku osób zamieszkałych 
w Groznym (gdzie językiem dominującym był oczywiście rosyjski) oraz tych, 
które dłużej przebywały poza Czeczenią, można zaryzykować stwierdzenie, że 
ich myślenie i poznawanie świata następowało w ramach kultury i języka ro
syjskiego:

J a  w yrosłem  w  tak ich  czasach, że sąsiedzi byli R osjanam i, w  ogóle dużo  było R o 
sjan. W  szkole ogólnie też  po  rosyjsku i cały czas po rosyjsku [1I.K. 16].

Jak  w róciłam  z K rasn o d aru , to  było m i ciężko m ów ić po  czeczeńsku, m ożna  p o 
w iedzieć, że ja  już m yślałam  po  rosyjsku [1 I.K  19].

Język nie był jedyną sferą z kultury rosyjskiej, która była przejmowana, 
ale był na pewno elementem najłatwiej zauważalnym. Dodać trzeba, że za
chowany język czeczeński pełen jest rusycyzmów, szczególnie dotyczących ży
cia publicznego w państwie. Według Jana Czesnowa czasy ZSRR i związane 
z nimi różnego rodzaju procesy rusyfikacyjne i asymilacyjne przyczyniły się do 
nasycenia języka czeczeńskiego w niemal 50% słownictwem obcojęzycznym, 
głównie pochodzenia rosyjskiego10. Istnieją nawet hipotezy o specjalnej poli
tyce wydawania słowników czeczeńskich nasyconych rusycyzmami. Nawet jeśli 
tak było, to raczej nie miało to wpływu na język mówiony, którego przecież 
nie ze słowników się uczono. W opinii przedstawicieli etnosów z Dagestanu 
sąsiadujących z Czeczenami obecność rosyjskich słów w języku czeczeńskim 
stała się cechą charakterystyczną dla tego języka i przeciwstawianą własnym 
językom, które w dużo mniejszym stopniu wchłonęły słownictwo rosyjskie:

Jak  k to ś  m ów i niby po  sw ojem u, gardłow o, ale co d rug ie  zdan ie  po  rosyjsku, to  
znaczy, że C zeczen  [1 I.K  30].

Wykształcenie i dobra znajomość rosyjskiego oznaczała możliwość awansu 
społecznego. Studiując na radzieckich uniwersytetach, aspirowano do kultu
ry wyższej, kultury rosyjskiej, radzieckiej. Częste były też zachęty ze strony 
państwowych wychowawców do jak najszybszego przyjęcia języka rosyjskie
go i kultury rosyjskiej. Innej drogi kariery zresztą nie było. Jak pisze Lech 
Mróz:

Im  b ard z ie j p rzyna leżność  do  grupy  obcej w ydaje sie p restiżo w a i ko rzystna , 
tym  w iększą w ykazują [ludzie] sk łonność  do  p rzy jm ow ania  sp osobu  m ów ien ia  
te j g rupy11. 10 11

10 J. Czesnow, Byt Czeczeńcem..., op. cit.
11 L. Mróz, Przebudzenie..., op. cit., s. 18.
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Życie codzienne w ZSRR

Lata 60., 70. i 80. XX wieku, mimo wielu przejawów dyskryminacji, uważane są 
za najspokojniejsze w całej historii Czeczeno-Inguskiej ASRR. Okres sprzyja
jący procesom asymilacyjnym. Zapamiętany przez moich rozmówców jako naj
lepszy w całej ich historii czas względnego dobrobytu i pokoju.

Na Czeczenów patrzymy obecnie często jak na społeczeństwo wojowników, 
zbuntowanych partyzantów, zapominając, że w czasach radzieckich byli oni 
przede wszystkim zwykłymi ludźmi, wykonującymi rozmaite zawody, zatrud
nionymi jak wszyscy w ZSRR w upaństwowionej gospodarce. Podobnie jak dla 
wielu innych mieszkańców tego państwa od polityki, spraw narodowościowych 
ważniejsze były codzienne troski, wychowanie dzieci i praca. Dzisiejsi uchodźcy 
z Czeczenii wspominają z nostalgią takie właśnie zwykłe, proste życie, wracając 
myślą do spacerów w miejskim parku, szkolnych występów czy widoku gór w ro
dzinnym aule.

W niniejszej pracy, przytaczając wypowiedzi moich rozmówców o życiu co
dziennym w czasach ZSRR, skupię uwagę na Groznym. Z tego miasta pochodzi
ła większość moich rozmówców, jego specyfika miała, moim zdaniem, ogromny 
wpływ na ich późniejsze postawy i identyfikacje. Jak pisze Jan Czernow:

Is tn ia ło  specja lne po jęcie m iastow ych (m ieszkańców  G roznego ), jako  oddzielnej 
w spólnoty  kultu row ej, w  k tó rą  w top ien i byli ludzie różnych k u ltu r  —  Czeczeni, 
Ingusze, R osjan ie , Ż ydzi i O rm ian ie . M iędzy n im i daw ały się w yraźnie w yodręb
nić w spólnoty  sąsiedzkie 12

W takich wspólnotach dorastali moi rozmówcy, w ich ramach poznawali 
świat, relacje między ludźmi i między poszczególnymi etosami. Obejmowały one 
najczęściej kilka lub kilkanaście rodzin, jedną klatkę schodową lub podwórko 
w kamienicy, w ich skład wchodzili przedstawiciele wielu narodowości (w tym 
Rosjanie), ludzie o różnym statusie społecznym:

C hłopcy baw ili się razem , czeczeńskie dziew częta n a to m iast przebyw ały raczej 
w  sw oim  g ro n ie13.

Potwierdzają to również moi rozmówcy, wyjaśniając, dlaczego lepiej mówią 
po rosyjsku niż czeczeńsku:

N a  podw órku  z rosyjskim i dziećm i się baw iłem , wszyscy byli R osjanam i, tylko 
k ilku  C zeczeńcow  [1I.K. 16].

12 J. Czesnow, Czeczencem byt trudno. Tejpy, ich rol w proszlom i nastajaszim, „Niezawisimaja ga
zeta”, Moskwa, 22.09.1994, s. 12.
13 Idem, Czeczencem byt..., op. cit., s. 13.
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Miejsce zamieszkania (najczęściej Grozny) wspominane jest zawsze z senty
mentem. Rozmówcy wracają pamięcią do swoich codziennych zajęć i rozrywek:

Grozny to było najpiękniejsze miasto na północnym Kaukazie, parki mieliśmy, 
karuzele. Rodzice nas tam prowadzali, potem sami chodziliśmy, cyrk przyjeżdżał, 
bawiliśmy się [1I.K. 11].

Z sentymentem opisują Grozny, wspominają sąsiadów, zarówno Czeczenów, 
jak i Rosjan, z którymi się przyjaźnili, zapraszali ich na muzułmańskie święta 
i wspólnie z nimi obchodzili święta prawosławne i rosyjskie. Przy czym należy 
tu wyjaśnić, co kryje się pod słowem „Rosjanie”. Otóż na Kaukazie określa się 
potocznie tym mianem nie tylko etnicznych Rosjan, ale wszystkich rosyjskoję- 
zycznych niemuzułmańskich mieszkańców imperium.

Zatrudnienie w administracji państwowej i przemyśle ciężkim charakte
ryzowało się już jednak znacznie mniejszą różnorodnością etniczną niż inne 
sfery życia. Według danych przytaczanych przez Tiszkowa w przemyśle nafto
wym, maszynowym oraz w charakterze urzędników pracowali głównie Rosjanie 
i Ukraińcy, podczas gdy Czeczeni czy Ingusze zatrudnieni byli raczej w rolnic
twie i handlu14. Ponieważ zarobki w kołchozach i sowchozach nigdy nie były naj
lepsze, młodzi Czeczeni wyjeżdżali często za granice republiki na tzw. szabasz- 
kę, czyli pracę lub handel „na czarno”, niekiedy trafiając do grup przestępczych 
(już w czasach ZSRR znana była tzw. „czeczeńska mafia”).

Ważnym elementem życia w ZSRR było obchodzenie oficjalnych świąt. Święto
wano hucznie, nie szczędząc pieniędzy i kwiecistych toastów i przemów. Moi roz
mówcy spytani o to, jakie święta obchodzili poza muzułmańskimi, zawsze wymienia
li Pierwszy Maja, Nowy Rok (z obowiązkową choinką) oraz Dzień Kobiet. Z okazji 
tego ostatniego święta moi czeczeńscy przyjaciele także w Polsce regularnie składają 
mi życzenia. Święta te obchodzone były publiczne w parkach i miejscowych kino-te- 
atrach. Na imprezy tam organizowane i wspólne długie biesiady przychodzili przed
stawiciele wszystkich narodowości. Wspominają je miło szczególnie mężczyźni:

U nas to ludzie lubili się bawić, i tak już przywykli — „jak się bawić, to się bawić” 
(kak gulat’ tak gulat’), aż się pieniądze skończą. W Polsce to tylko jedno piwo 
zamówią i siedzą przez cały wieczór [1I.K. 9].

Wpływ kultury, obyczajowości rosyjskiej był niezwykle silny i sięgał jeszcze 
czasów przedrewolucyjnych. Jan Czesnow pisze, że:

Przedstawiciele czeczeńskiej inteligencji pod koniec XIX wieku zgłębiali twór
czość Puszkina i Tołstoja, ten ostatni natomiast zapisał w swoim tomie pieśni 
heroicznych dwie zwrotki w języku czeczeńskim15.

14 W. A. Tiszkow, Obszczestwo..., op. cit.
15 J. Czesnow, Byt C zeczeńcem ., op. cit.
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Mieszkańcy Groźnego czytali masowo literaturę rosyjską, podobnie jak inni 
mieszkańcy ZSRR znali na pamięć fragmenty Puszkina czy Tołstoja. Nazywali 
ich „naszymi” pisarzami i poetami. W rozmowach nie tylko między intelektuali
stami istniał zwyczaj cytowania fragmentów ich dzieł (co w porównaniu z Polską 
wyraźnie wyróżnia ludzi z obszaru byłego ZSRR). Czasami trudno nie odniesC 
wrażenia, że dla Czeczenów kultura, literatura, język rosyjski to jakby sfera po
nadnarodowa, przynależna wszystkim mieszkańcom byłego ZSRR, niemająca 
związku z sytuacją polityczną i panującą władzą. Nawet dzis wsród czeczeńskich 
uchodźców przebywających w Polsce można spotkać takich, którzy studiują ru- 
sycystykę, są wielkimi miłos'nikami rosyjskiej poezji, literatury czy muzyki.

Wspólna kultura, wspólne swiętowanie, biesiadowanie, oglądanie tych sa
mych filmów, słuchanie tej samej muzyki wzmagały poczucie wspólnoty z innymi 
uczestnikami tego świętowania. Przyczyniały się to powstawania s'wiadomos'ci po
nadnarodowej, przynajmniej w tym wąskim etnicznym rozumieniu tego słowa.

Rozpad imperium i wojna czeczeńsko-rosyjska

Czy wspomniane wyżej procesy niewątpliwej akulturacji i asymilacji zostały 
przerwane wraz wojną czeczeńsko-rosyjską i rozpadem ZSRR?

Kluczowe znaczenie miał rok 1991. W sierpniu tego roku do władzy doszedł 
Dudajew, stając na czele Kongresu Narodowego. Wkrótce rozpadł się ZSRR 
oraz podzieliła się dotychczasowa Czeczeno-Inguska ASRR. Z Czeczenii wy
cofano wojska federalne, co de facto wyglądało na zgodę Moskwy na ogłoszenie 
przez nią suwerennosci. Wielu Czeczenów na fali entuzjazmu wracało wówczas 
do swojej republiki z różnych rejonów ZSRR. Nastąpiła też swoista repatriacja 
legendarnej mafii czeczeńskiej i zamiejscowych „biznesmenów”16. W Czeczenii, 
podobnie jak na całym terytorium byłego ZSRR, rosła przestępczosć, pogorsze
niu ulegała sytuacja gospodarcza, wzrastało bezrobocie, a warunki życia stawały 
się coraz gorsze. Trudno się dziwić w tej sytuacji, że już z początkiem lat 90. wielu 
Czeczenów z nostalgią wspominało radziecką przeszłosC, choć jednoczes'nie inni 
popierali dążenia niepodległosciowe Dudajewa lub ulegli wzmożonym w tym 
czasie nastrojom ożywienia religijnego. Pierwsi wyjechali z Czeczenii Rosjanie 
i przedstawiciele innych nieczeczeńskich narodowości. Po walkach w Groznym 
pozostali tylko ci, którzy nie mieli dokąd uciekać. Miejsce nie-Czeczenów zajęli 
w dużym stopniu Czeczeni z prowincji. Nastąpiła ruralizacja miasta — obyczaje 
górskich aułów zostały przeniesione do miasta. Wspominali o tym moi rozmów
cy, zwracając uwagę na zwyczaje, które dopiero wtedy pojawiły się w mies'cie, jak 
np. praktyka noszenia chust przez kobiety w mies'cie — zwyczaj dzis' powszech

16 S. Ciesielski, Studia z  dziejów Europy..., t. 2, s. 231-255.
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ny, a rzadki w czasach ZSRR. Potwierdzały to pokazywane mi zdjęcia moich 
rozmówców z Groznego z lat 80.

W grudniu 1994 rozpoczęła się pierwsza wojna czeczeńsko-rosyjska, trwająca 
do 1996, w którym to roku podpisano korzystne dla Czeczenów porozumienie 
pokojowe w Chasawjurcie. Quasi-niepodległość trwała do 1999 roku. Rosja ni
gdy jednak nie uznała niepodległości Czeczenii i musiało wcześniej czy później 
dojść do kolejnej wojny. Nieodpowiedzialny atak oddziałów Basajewa na Dages
tan dał stronie rosyjskiej doskonały pretekst do jej rozpoczęcia. W jej wyniku 
oraz eksterminacji i prześladowań cywilów od tego czasu fale uchodźców zaczęły 
opuszczać Czeczenię w dużo większym stopniu niż podczas pierwszej wojny.

Rozpad ZSRR oraz wybuch wojny zaskoczyły większość mieszkańców Cze
czenii. Wiece i niepodległościowe demonstracje angażowały jedynie małą, naj
aktywniejszą część społeczeństwa. Większość stanowili ci, którzy nie angażowali 
się w sprawy polityki, pozostawali na uboczu podczas demonstracji i wieców. 
Nie dotarły do nich hasła budzicieli narodowych, w przeciwieństwie do wojny, 
która diametralnie zmieniła ich życie i sposób patrzenia na świat. Wielu, w tym 
także spośród inteligencji czeczeńskiej, nie popierało dążeń niepodległościo
wych oraz polityki Dudajewa, jawnie występując za opcją funkcjonowania w ra
mach jednego organizmu Federacji Rosyjskiej. Uchodźcy wspominają o tym od 
niechcenia, trochę żartobliwie:

J a  ta m  m ia łem  sw oją p racę , nie zajm ow ałem  się polityką, to  tylko ci b ez ro b o tn i 
to  chodzili i szum ieli [1I.K. 1].

Rozmowy z nimi przekonały mnie, że do takich właśnie osób należała więk
szość moich rozmówców:

D o czasów  pierw szej w ojny w  C zeczenii w  ogóle nie m yśleliśm y o polityce: za  R o 
sją, czy przeciw  R osji. Jeśli je s te m  syty, m ogę się uczyć to , co m i jeszcze p o trzeb a  
[1I.K. 26].

Inny 30-letni uchodźca ubrany w dres z napisem CCCP dodał:

D o pierw szej w ojny ja  w  ogóle n ie  zw racałem  uw agi n a  narodow ość. W ażne było, 
żeby to  był dobry  człow iek [1I.K. 33].

Gorbaczowowska głasnost, a później rozpad ZSRR, uświadomiły niektórym 
warstwom społeczeństwa czeczeńskiego pewne mechanizmy ideologizacji edu
kacji i historii. Nie wszystkim jednak w równym stopniu. W życiu publicznym 
i prywatnym dominowała mieszanka poglądów i opinii, w której trudno było 
się odnaleźć wielu osobom. Trudno im było również z czysto psychologicznych 
względów zanegować to, w co tyle lat wierzyli. Powszechny kryzys objawił się 
u wielu Czeczenów poszukiwaniem innych idei i tożsamości. Czasami przyjmo
wano idee proponowane przez budzicieli narodowych i religijnych, innym razem 
je negowano. Ostatecznie jednak dwie kolejne wojny sprawiły, że procesy akul-
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turacyjne i asymilacyjne dominujące dotąd w Czeczenii zostały przynajmniej na 
razie powstrzymane:

Teraz wszystko się p rzew róciło  do góry nogam i. P rzed  w ojną w ielu chciało  żyć tak  
jak  R osjan ie , dziewczyny chodziły  n a  dyskoteki, ub iera ły  się n iesk rom nie. M ęż
czyźni też n iedob rze  tańczyli, często  pijani. N ie pow inni p rzecież do tykać dziew 
czyny, a tym  bardziej się do  niej przy tu lać [1I.K. 19].

Style życia charakterystyczne dla czasów sowieckich uległy zupełnym zmia
nom. Przez wielu zaczęły być postrzegane negatywnie, jako płytkie i powierz
chowne:

M oja p raca  w  tych czasach  to  była jak  rozryw ka, naw et te ra z  o tym  w spom inać 
je st m i dziwnie. M ogłam  zająć się czymś bardziej pożytecznym . Ten czas to  d la  
m nie d a lek a  przeszłość i to  tak  jakby  nie ja  (...). W ojna zm ien iła  m nie, śm ierć 
bliskich, to , co w idziałam , zm ieniło  m oje nastaw ien ie do  życia. M yślę już zupełn ie  
inaczej. Życie p rzed  w ojną to  jed n o , w o jna to  d rug ie  [1I.K. 19].

U niektórych moich rozmówców pytania o czasy ZSRR prowadziły do po
równań i charakterystycznych przeciwstawnych opinii:

W  Zw iązku R adzieck im  ludzie żyli pod  s trachem , nie w olno  było się m odlić, re li
gii n ie  było, k to  w ierzył w  B oga, to  go w sadzali do  w ięz ien ia [1I.K. 18].

I  ta k  lep iej było niż te raz . G dzie chciałeś, m ogłeś po jechać  [oczywiście w  g ran i
cach  Z S R R  —  1I.K.], naw et n ie  m usieliśm y w iedzieć, gdzie nasz p aszp o rt [chodzi 
o w ew nętrzny  paszport, odpow iedn ik  dow odu  osobistego  —  1I.K.]. A  te raz  jak  
idę do  sąsiada i paszp o rtu  ze sobą  nie m am , to  do  czołgu m nie w sadzają.

W sferze języka także nastąpiło wiele zmian. Osoby, które wcześniej nawet 
w domu posługiwały się rosyjskim, przyznają, że w ich postrzeganiu języka na
rodowego zaszła zmiana, dziś, jak twierdzą, używają go na co dzień, jedynie na 
niektóre tematy rozmawiając po rosyjsku:

O d  czeczeńskiego w tedy  odw ykałem , zn a łem  tylko k ilka słów. A  p o te m  jak  d o ra 
sta łem , zrozum iałem , że swój język też  trze b a  znać  [1I.K. 16].

Rosyjski pozostał jednak w miastach powszechnie używanym językiem:
W  G roznym  w  zasadzie po  rosyjsku rozm aw iają... W e wsiach, w  tych starych 
wsiach, ta m  po  rosyjsku nie m ów ią. Są ta m  n aw et tacy, co w  ogóle rosyjskiego nie 
zn a ją  [1I.K. 16].

U  nas sprzeciw u w obec języka rosyjskiego n ie było. To też  był jakby  ojczysty ję 
zyk.. Były pomysły, żeby w  szkole tylko po czeczeńsku dzieci mówiły, ale ja  uw a
żam , że to  źle. R osyjski trze b a  znać  [1I.K. 19].

Stąd pomysły derusyfikacyjne, które część budzicieli narodowych w latach 90. 
starała się wprowadzić w życie, napotykały choćby ze względów praktycznych na 
spory opór społeczny. Posługiwanie się dobrze rosyjskim było i jest ogólnie ce
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nione, uważane za przydatne w życiu codziennym. Na przykład jeden z uchodź
ców opowiedział mi historyjkę o mężczyźnie, który przez to, że nie znał rosyj
skiego, zapłacił większą łapówkę, bo nie zrozumiał, że chcą tylko 50 rubli, i dał 
im 200. Prowadząc rozmowy z Czeczenami, kilkakrotnie spotkałam się z posta
wami pogardliwego lub prześmiewczego mówienia o osobach niemówiących po 
rosyjsku. Z wyższością wyrażają się oni o tych, które go nie znają. Nie znaczy to 
jednak, że sytuacja odwrotna, czyli mówienie jedynie w języku rosyjskim, też nie 
spotyka się z potępieniem. Mówią z oburzeniem:

N iek tó rzy  C zeczeńcy naw et te ra z  tylko po  rosyjsku m ów ią [1I.K. 1].

Powyższa wypowiedź odnosi się przede wszystkim do niektórych ludzi wy
kształconych, którzy często mieszkając z dala od rodzinnych stron, uważani byli 
za bardziej wynarodowionych. Wielu z nich, według moich rozmówców, nie 
wspierało idei niepodległości Czeczenii. Stąd pojawiają się wypowiedzi ich po
tępiające:

K iedyś szanow ałam  ludzi w ykształconych, w o jna wszystko zm ieniła. To o n i w ła
śnie ucieka li w  pierw szej ko le jnośc i [1I.K. 19].

Dziś niektórzy Czeczeni, jak wyżej cytowana uchodźczyni, przyznają, że ina
czej teraz spoglądają na swoje elity, ludzi mających wyższy status społeczny, któ
rzy jednak nie wsparli walczących o niepodległość. Oczywiście jest to wypowiedź 
zbyt generalizująca, odnosząca się co najwyżej do części inteligencji. Cytowana 
rozmówczyni zaliczyła do takich ludzi nawet swoją siostrę zamieszkałą w Sara
towie. Osobiście ją tam odwiedziłam. Przekonałam się jednak, że również i ona 
dba o patriotyczne wychowanie dzieci. Młodszą córkę, która coraz gorzej mówi
ła po czeczeńsku, mimo niestabilnej sytuacji w Czeczenii wysłała na wakacje do 
rodzinnej miejscowości, aby lepiej opanowała swój język. Zwracała też uwagę, 
aby dzieci między sobą nie rozmawiały po rosyjsku. Poza tym nie należy też za
pominać, że to właśnie elity stały na czele ruchu niepodległościowego i mobili
zacji ogółu Czeczenów na rzecz przywrócenia im poczucia narodowej i religijnej 
tożsamości.

Uchodźcy czeczeńscy w Polsce

Czeczeni ubiegający się o status uchodźcy lokowani są w ośrodkach pobytowych, 
w których średnio spędzają od kilku miesięcy do dwóch lat. Do niedawna, nawet 
jeśli otrzymywali status uchodźcy lub tzw. zgodę na pobyt tolerowany, niewielu 
z nich pozostawało w Polsce na stałe. Większość nie odnajduje się w nowej rze
czywistości. Po początkowej radości z przekroczenia granicy, po kilku miesią
cach pojawia się tęsknota za rodzinnymi stronami, rozczarowanie krajem przyj
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mującym, ludźmi, subiektywnie odczuwalną wobec siebie nietolerancją. Skarżą 
się, że trudno im nawiązywać kontakty:

N aró d  u was w  porów nan iu  z R osją, bardziej skryty, zam knięty  w  sobie [1I.K. 18].

Z nostalgią wspominają życie w Rosji:
N ie obraźcie się, ale u w as ludzie bardz ie j sztywni. N aw et jak  n a  dyskotekę p ó j
dziesz, to  dziewczyny n ieo tw arte , skryte, ta m  [w Rosji] —  zaraz  m ożna  kogoś 
poznać. I  baw ić się u m ie ją  n a  całego. D ziś jest, ju tro  nie m a. C zeczeni też  tak  
przywykli się bawić. Ile  m a w  p o rtfe lu , tyle wyda. A  tu  oszczędzają, je d n o  piwo 
cały w ieczór p iją  [1I.K. 16].

Styl życia Rosjan (tj. mieszkańców Federacji Rosyjskiej) postrzegany jest 
jako bardziej „swojski” od „obcego” polskiego.

W Polsce Czeczeni są praktyczne jedynymi przedstawicielami mieszkańców 
północnego Kaukazu. Wyróżniają się językiem, a często i wyglądem. Niekiedy 
padają ofiarą polskich stereotypów na temat tzw. „Ruskich”, które to określenie 
używa się często w Polsce w odniesieniu do wszystkich przybyszy ze Wschodu 
mówiących po rosyjsku:

Tu bardz ie j w rogo nastaw iony  n aród . N ie k o n k re tn ie  do  C zeczeńców , ale ogólnie 
do  obyw ateli R osji. R a z  szliśm y we dw oje i rozm aw ialiśm y po  rosyjsku, ja  C zecze
n iec  i B iałorusin . To się n a  nas tak  patrzy li albo  krzyczą czy ob raża ją  [1I.K. 17].

Otwarcie przyznają, że czują się tu niezbyt dobrze, skarżą się na bycie trakto
wanym z wyższością. Dodają jednak, że

jak  się dow iedzą, że je s te ś  C zeczenem , to  już m ają  inny s to su n ek  [1I.K. 17].

Nawet gdy są lepiej potraktowani, stosunek do Polaków nie zmienia się szybko. 
Wśród moich rozmówców byli tacy, którzy możliwość kontaktów z etniczny

mi Rosjanami odrzucali:
Z  R o sjan am i ja  nie m am  ocho ty  się tu  poznaw ać [1I.K. 17].

Z drugiej strony prosząc mnie o wykonanie telefonów w celu wynajęcia 
mieszkania, jeden z nich powiedział:

Jak  będziesz dzwonić, to  powiedz, że jestem  studentem  z Rosji lub U krainy [1I.K. 26].

Podobnie postępują inni przy wynajmowaniu mieszkania, nie przyznając się, 
że są Czeczenami. Powodem jest tu jednak głównie przekonanie, że Czecze- 
ni mogą być uważani za terrorystów, którym Polacy będą się bali wynajmować 
mieszkanie.

Większość uchodźców z Czeczenii przyznawało, że mieszkając w Polsce, le
piej rozumieją się z Białorusinami czy Ukraińcami i, jak sami podkreślali, nie 
jest to tylko kwestia języka. Poza obszarem dawnego imperium poczucie pewnej 
wspólnoty z jego dawnymi obywatelami może być nawet silniejsze:
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U nas podobne problemy, podobna sytuacja, wspólny język [1I.K. 26].

Jeden z nich, mówiąc o swoich przyjaciołach w Polsce, wyznaje:

Jest dwóch Ukraińców, trochę prościej z nimi. Po pierwsze ze względu na język, 
po drugie takie same mamy problemy, po trzecie jesteśmy z tego samego obszaru 
(prostranstwa11) [1I.K. 26].

Miło też wspominają choćby przypadkowe spotkania na ulicy czy na targu 
z osobami rosyjskojęzycznymi:

Dziś na bazarze miałem taką przyjemną sytuację. Poprosiłem o papierosy po ro
syjsku i sprzedawca, nie wiem, kto on był, chyba Białorusin, obniżył mi cenę, bo 
się ucieszył, że ktoś mówi po rosyjsku. Mi też się przyjemnie zrobiło [1I.K. 18].

Określenie „u nas” używane było przez uchodźców nie tylko w odniesieniu 
do Czeczenii, ale także do całego obszaru Federacji Rosyjskiej lub ZSRR. Na 
przykład jeden z rozmówców, mówiąc o podróżach po Rosji, powiedział:

Polska to jest mała. U nas to nie takie odległości [1I.K. 13].

O Czeczenię wielkości porównywalnej z województwem mazowieckim by
najmniej tu nie chodziło. Albo zastanawiające poczucie dumy przebijające np. 
z tej wypowiedzi:

Moskwa, wiesz, to stolica, największe miasto po Nowym Jorku i Meksyku [1I.K. 32].

Innym razem przed moim wyjazdem do Gruzji i Rosji usłyszałam od Cze- 
czenki: „Przekaż ciut ciut pozdrowienia naszej ojczyźnie” [1I.K. 19]. Moim zda
niem o Czeczenię tu nie chodziło.

Utożsamianie swojej większej ojczyzny z postsowieckim prostranstwem jest 
dość typowe nie tylko dla uchodźców czeczeńskich w Polsce, ale dla większości 
mieszkańców byłego ZSRR, także tych bardzo młodych, którzy nie zdążyli być 
już jego obywatelami. Uchodźcy pytani o to przyznawali:

Nie wiem dlaczego, to jest jakoś wewnątrz nas, że Ukraina, Białoruś, ogólnie cały 
były Związek Radziecki to nie jest zagranica (...). Ukraińców za innostrancow* 18 nie 
uważamy [1I.K. 25].

W kontakcie z Polakami zdarza się, że Czeczeni napotykają na zdziwienie 
z ich strony, szczególnie, gdy podkreślają ważność znajomości języka rosyjskie
go, lub gdy uczą go dzieci. Wspominając takie rozmowy starają się tłumaczyć:

Nienawiść do Rosjan nie ma tu znaczenia. Trzeba opanować język rosyjski. To 
międzynarodowy język [1I.K. 15].

11 Termin prostranstwo (obszar, przestrzeń) używany w skrócie w znaczeniu postsowietskie pro- 
stranstwo.
18 Termin innostraniec ma trochę inne znaczenie niż nasz obcokrajowiec.
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Wszyscy podkreśl ają, że Czeczenia należy do przestrzeni postsowieckiej, 
a tam przecież ludzie mówią po rosyjsku. Dzieci zatem muszą nauczyć się języ
ka rosyjskiego:

Może się wydawać, że z powodu tego, co widziałam, to nie powinnam uczyć mo
jego syna rosyjskiego, ale ja wiem, że jego obowiązkowo trzeba nauczyć rosyjskie
go. Dlatego, że to przecież przestrzeń postsowiecka, praktycznie wszyscy mówią 
w tym języku — bez niego ani rusz [1I.K. 19].

Polacy postrzegają nieraz takie postawy jako objaw rusyfikacji, podobnie jak 
słuchanie rosyjskiego popu, który można usłyszeć na każdym kroku na koryta
rzach ośrodków pobytowych. Czeczeni nie rozumieją naszego zdziwienia. Tro
chę jak gdyby chcieli zapytać, „a wy nie uczycie się języka rosyjskiego?”. Pod 
wpływem Polaków niekiedy zastanawiają się:

Tak, w sumie to powinno mi przeszkadzać, być może powinienem brzydzić się 
rosyjską muzyką, np. taką jak Ljube19 — oni przecież o wojnie śpiewają, ale mimo 
to mi się podoba i słucham [1I.K. 16].

Spytałam, dlaczego czeczeński piosenkarz Macurajew, zagrzewający roda
ków do boju, wykonuje swoje utwory po rosyjsku? Odpowiedź: „Żeby wszyscy 
rozumieli”. Czasem tłumaczą to z jednej strony wykształceniem Macurajewa, 
z drugiej, że na niektóre tematy mogą rozmawiać tylko po rosyjsku, bo w cze
czeńskim nie ma odpowiednich słów:

On jest wykształconym człowiekiem, wszyscy się po rosyjsku uczyli, jemu pewnie 
łatwiej po rosyjsku wyrazić swoje myśli... My też, jak słyszeliście, na niektóre te
maty po rosyjsku rozmawiamy [1I.K. 19].

Czeczeńskie gazety, książki czeczeńskich autorów (np. o dziejach narodu, 
islamie), nawet te wydawane poza obszarem Federacji Rosyjskiej (np. The Che
chen Times), w większości drukowane są w języku rosyjskim. Moi rozmówcy 
spytani, dlaczego nie drukuje się pozycji po czeczeńsku, odpowiadają, że auto
rzy chcą, aby ich publikacje trafiły do szerszego kręgu odbiorców. W Internecie 
są, co prawda, także strony w języku czeczeńskim, ale na większości językiem 
czeczeńskich internautów jest również rosyjski.

Dopiero przebywając w Polsce, Czeczeni niekiedy przyjmują polski punkt 
widzenia. Na przykład jeden z moich rozmówców w obecności dziennikarza, tłu
macząc się z słuchania muzyki rosyjskiej, powiedział: „Język wroga trzeba znać” 
[1I.K. 14]. Nietrudno w tym zdaniu dostrzec wpływ polski. Innym razem jeden 
z uchodźców opowiedział taką sytuację: „Gdy byłem na stadionie, kupowałem 
płyty z muzyką rosyjską i podchodzi Polak, mówiąc: «Fu, tylko ruskie...». Mi się

19 Ljube — rosyjska grupa rockowa. Wykonuje m.in. patriotyczne utwory o wojnie w Czeczenii 
(bynajmniej nie antywojenne).
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wtedy wstyd zrobiło, że my Czeczeni kupujemy rosyjskie płyty, a nawet Polacy 
ich nie chcą”. Usprawiedliwiając się jakby, dodał: „To właściwie nie dla mnie te 
płyty były, tylko kolega poprosił” [1I.K. 14].

Ci spośród Czeczenów, którzy są pod polskim wpływem, starają się także 
uczyć polskiego i jak najmniej, przynajmniej w towarzystwie Polaków, mówić po 
rosyjsku. Wypowiadają również w polskim otoczeniu mało dla mnie wiarygodne 
opinie, że nie lubią posługiwać się rosyjskim. Raz spotkałam się także z próbą 
deprecjonowania języka rosyjskiego w opozycji do polskiego:

Rosyjski to  m ieszanka ta tarsk iego , to  n ie  praw dziwy język, tylko jakaś m ieszanka
[1I.K. 26].

Czasami trudno było nie odnieść wrażenia, że niektórzy starają się przedsta
wić siebie takimi, jakimi chcielibyśmy ich zobaczyć. Poprosiłam kiedyś 16-letnią 
córkę jednej z moich rozmówczyń, żeby coś zaśpiewała. Okazało się jednak, że 
dziewczyna znała jedynie piosenki po rosyjsku i matka nie zgodziła się, by śpie
wała ona dla nas w tym języku, karcąc córkę, że nie zna nic po czeczeńsku.

Wspomniane postawy charakterystyczne są jednak tylko dla Czeczenów prze
bywających dłużej w Polsce (ponad dwa lata) i młodzieży chodzącej do szkoły. 
W tym środowisku zaobserwowałam nawet, że córka jednej z rozmówczyń mówi 
już głównie po polsku, z matką rozmawiając po polsku i rosyjsku. W przypadku

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



424 Iwona Kaliszewska

uchodźców przebywających w ośrodkach od niedawna trudno mówić o zmia
nach w świadomości pod wpływem kontaktów z Polakami. W ich przypadku 
często ten kontakt ogranicza się przez długi czas tylko do spraw urzędowo-ad- 
ministracyjnych. Czasami byłam pierwszą Polką, z którą rozmawiali na inne te
maty niż urzędowe.

Pozytywny stosunek uchodźców czeczeńskich do przeszłości radzieckiej czę
ściowo tłumaczy również sama sytuacja migranta, wiążąca się często z obniże
niem ich statusu społecznego i pogorszeniem sytuacji materialnej. Uchodźcy 
ubolewali często, że nie mogą nas przyjąć odpowiednio, że tutaj nic nie mają, 
ledwo wiążą koniec z końcem. W tym kontekście nostalgicznie wspominali czasy 
sprzed wojny, mitologizując przeszłość:

D o w ojny 70%  ludzi było u nas bogatych. K ażdy m iał m ercedesa . U  nas n a jd ro ż
sze m ark i były i R olls R oyce i inne [1I.K. 11].

Albo:
Z a  kom unistów  życie było syte, każdy m iał m ercedesa , gdzie chciałeś, m ogłeś 
po jechać  [1I.K. 21].

Interpretując te wypowiedzi, sądzę, że warto przytoczyć jedno zdanie Woj
ciecha Burszty:

W ystępuje tu  b rak  tradycyjnie po jm ow anego  rea lizm u  w  m yśleniu nostalg icznym  
z charak terystycznym  sk ładan iem  elem en tów  przeszłości znanej n am  z autopsji, 
w ynikłych z lektury , elim inow anych fragm entów  życiorysu, o k tó rych  pam ię tać  
się nie chce20 .

Patrząc z tej perspektywy, tego, co przekazują w swych wypowiedziach Cze- 
czeni, nie można oczywiście traktować jako obrazu tamtej rzeczywistości, a je
dynie pewną jej wizję przefiltrowaną przez traumatyczne doświadczenia, jakie 
stały się ich udziałem.

*

Podsumowując, młodzi Czeczeni przebywający w polskich ośrodkach dla uchodź
ców są w gruncie rzeczy reprezentantami bardzo różnych postaw — od nasta
wienia wyraźnie prorosyjskiego po postawy głęboko nacjonalistyczne i przeja
wiające się w żarliwym manifestowaniu swojego przywiązania do wyznawanej 
religii. Niezależnie od nich towarzyszy im uznanie dla wysokiego statusu języka 
rosyjskiego, często równoznacznego z językiem ojczystym, podziw dla literatury 
rosyjskiej i przejęcie wielu innych elementów kultury rosyjskiej. Może to skła
niać nas do wniosku, że społeczeństwo czeczeńskie jest już w dużym stopniu 
zrusyfikowane i uległo procesowi akulturyzacji.

20 W. J. Burszta, Czytanie. . . , op. cit.
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Czy jednak jest to równoznaczne z asymilacją, czyli utratą nie tyle znacznej 
części własnej kultury i języka (co faktycznie nastąpiło), ile poczucia własnej 
tożsamości? Wydaje mi się, że byłaby to nadinterpretacja. Przykłady różnych 
wypowiedzi moich rozmówców pokazują, że rusyfikacja językowa, resentyment 
do czasów radzieckich nie przeszkadza w byciu czeczeńskim patriotą. Całkowi
tej nawet utracie języka nie musi towarzyszyć utrata tożsamości. Wspomnieć 
można choćby przykład Irlandii, gdzie z praktycznie zupełnym zapomnieniem 
języka rodzimego współistnieje silna tożsamość narodowa. Wydaje się, że 
w przypadku Czeczenów może być podobnie, choć jednocześnie należy tu rów
nież zauważyć, że z silnym poczuciem „czeczeńskości” faktycznie współistnieje 
szersza tożsamość o ponadetnicznym charakterze, silna identyfikacja z całością 
społeczeństwa i kultury byłego i obecnego imperium (ZSRR i Federacji Rosyj
skiej), w skład którego wchodziła i wchodzi Czeczenia. Ponadto na innej jeszcze 
płaszczyźnie występuje również identyfikacja w ramach światowej wspólnoty 
muzułmańskiej. Tych wszystkich tożsamości nie można traktować oddzielnie, 
gdyż w przypadku Czeczenów nakładają się one na siebie.
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Karina Wądołowska 
[Krzysztof Marczuk]

Ormianie i Czeczeni 
w oczach Polaków

Pochwaliłam się znajomym, że będę prowadzić badania na temat Ormian i Cze
czenów. Ku memu zdumieniu usłyszałam, że... „takich to u nas chyba nie ma...”. 
Ta reakcja była dla mnie sporym zaskoczeniem, i to bynajmniej nie dlatego, że 
wspomnianych imigrantów w Polsce nie ma, lecz dlatego, że włas'ciwie nikt ich 
nie widzi. Była ona dla mnie inspiracją do podjęcia tych badań. Kolejną okazał 
się także obejrzany przez mnie film pt. Niewidoczni o perypetiach pary niele
galnych imigrantów (Turczynki i Nigeryjczyka) w Londynie1. Najciekawsze było 
w nim nawet nie tyle ukazanie problemów, jakie przeżywali, ile to, że byli przez 
mieszkańców tego miasta praktycznie niezauważani.

Pierwsze rozmowy z Polakami na temat Ormian i Czeczenów w dużym stop
niu potwierdzały to zjawisko. Prawie nikt nic na ich temat nie wiedział, a co 
więcej, ludzie w naturalny sposób łączyli to z ich nieobecnoscią w Polsce, nie 
zas ze swoją własną niewiedzą. Zaskakujące było jeszcze to, że nawet osoby, 
o których wiedziałam, że zdarzało im się spotkać Ormianina lub Czeczena, sto
sunkowo często twierdziły, że takowych nigdy nie widziały. Wszystkie te powody 
skłoniły mnie do bardziej dogłębnego zbadania tego problemu i podjęcia próby 
opisania wizerunku Czeczena i Ormianina w oczach Polaków.

Wyobrażenia o Czeczenach

Temat wojny w Czeczenii podejmowany był w Polsce przez wielu reporterów. 
Poświęcono mu setki artykułów w gazetach, programów telewizyjnych, powstało

1 Film pt. Niewidoczni (angielski tytuł Dirty Pretty Things), reż. S. Frears, scen. S. Knight, prod. 
Wlk. Bryt., 2002.
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trochę filmów i książek. Wydawałoby się więc, że temat Czeczenów nie będzie 
zupełnie obcy Polakom.

Faktycznie ogólna sytuacja polityczna Czeczenii była rozmówcom znana. Nie 
wszyscy, co prawda, wiedzieli, gdzie taki kraj dokładnie leży, jednak prawidłowo 
kojarzyli go ze Wschodem i byłym ZSRR, a niektórzy wspominali nawet o Kau
kazie. Wszyscy moi rozmówcy wiedzieli o wojnie, która się tam toczyła, oraz o ata
kach terrorystycznych przypisywanych Czeczenom. Jednakże mimo tej wiedzy 
część osób, z którymi rozmawiałam, była zaskoczona wiadomością, że Czeczeni 
przyjeżdżają do Polski jako uchodźcy. Podobnie powody, dla których przyjeżdżają 
do naszego kraju, nie były dla nich tak oczywiste. Z jednej strony przyznawali, że:

Są oni prześladowani politycznie. Tam ta sytuacja polityczna jest nieciekawa, boją 
się o swoje życie. Tam praktycznie każdemu ktoś zginął w rodzinie, są wybijani 
ludzie [K.W. 48].

Z drugiej strony pojawiały się głosy, że mimo powyższej sytuacji w swoim 
kraju główne powody przyjazdu Czeczenów do Polski są ekonomiczne:

Tak samo jak było z Polakami w latach 80., wówczas z tak zwanych pobudek po
litycznych uciekło wtedy wielu ludzi, ale oni nic wspólnego z polityką nie mieli.
I tak samo może być z Czeczenami, wiadomo, że front wojenny przebiega w kon
kretnym miejscu i nie wszyscy się z tą wojną zetknęli [K.W. 39].

Rozmówcy dodawali też często, że tak naprawdę Polska jest dla Czeczenów 
tylko krajem tranzytowym, a docelowo chcą się dostać do Europy Zachodniej. 
Uznawali przy tym, że to całkiem naturalne, iż wolą oni zamieszkać w kraju bo
gatszym2. Ich napływu do Polski nie kojarzono też zwykle z prześladowaniami.

Osoby, które nawet nie miały kontaktów z Czeczenami, opisywały często ich 
wygląd zewnętrzny. Przy czym jedni uważali, że mają oni ciemniejszą karnację:

Jak wszyscy ludzie z Kaukazu kojarzą mi się z wizerunkiem takiego Gruzina czy 
Ormianina, czyli ciemniejsza karnacja, ciemne włosy. Jest to taka rasa kauka
ska... Coś pomiędzy Hindusem a Europejczykiem, kojarzą mi się z ciemnym lu
dem [K.W. 39].

Inni zaś mieli zdanie przeciwne:

Mnie się tak kojarzą z Rosjanami, więc raczej więcej blondynów, a nie czarnych 
[K.W. 49].

Co do ich ubioru, twierdzono, że u siebie w kraju noszą inne ubrania od 
naszych, choć u nas na ulicach się nie wyróżniają. Było to związane ze sposo

2 Opinie te pokrywały się z wynikami sondaży prowadzonymi przez OBOP, w których ok. po
łowa respondentów identyfikowała uchodźców z osobami szukającymi lepszego życia w sensie 
ekonomicznym; zob. badania OBOP z 06. 07.2001, za M. Henzler, Czeczeni, Rumuni, Ormianie, 
„Polityka”, nr 37, 15.09. 2001.
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bem, w jaki media pokazują Czeczenów. Moi rozmówcy kojarzyli Czeczenów 
najczęściej z dużymi futrzanymi czapkami, które wedle własnej opinii widzieli 
w telewizji podczas relacji z wojny w Czeczenii. Inni mieli nawet bardziej bezpo
średnie skojarzenia z wojną:

K ojarzy m i się z tak im  w ojskow ym  ub io rem , jak ieś  bojów ki, ja  w iem , że to  m i się
tak  z telew izji ko jarzy  [K.W. 49].

Niektórzy rozmówcy wspominali, że gdyby mieli narysować Czeczena, trzy
małby on w ręku karabin, co też wydaje się wynikać ze sposobu, w jaki Czeczeni 
pokazywani byli w mediach3.

Pewnym problem dla rozmówców okazały się pytania o religię. Wydawałoby 
się, że Czeczeni będą, choćby z powodu nagłośnionych ataków terrorystycznych, 
jednoznacznie kojarzeni z islamem, ale tak nie było. Tylko ok. połowa rozmów
ców bez wahania tak stwierdziła, pozostali zaś, wiążący ich z bliskością Rosji, 
mówili o prawosławiu albo byli niezdecydowani:

Pierw sze, co  m i się skojarzyło, to  islam , ale p o te m  o d  razu  zaczęłam  myśleć, że
skoro  R osja, to  praw osław ie [K.W. 48].

Zdarzały się jednak i takie odpowiedzi:
N o, ja  bym  pow iedział, że d o  buddów  należą , ale to  rów nie d o b rze  m oże być coś
innego, bo  n ie w iem  [K.W. 29].

Podobnie było w przypadku pytań o język. Większość uważała, że jest on po
dobny do rosyjskiego, lub że wręcz to właśnie rosyjski jest pierwszym językiem 
Czeczenów. Byli jednak tacy, którzy twierdzili, że jest podobny raczej do arab
skiego lub tureckiego.

Opinie Polaków dotyczące Czeczenów były bardzo różnorodne, co wydaje się 
wynikać z faktu, że w mediach pokazywani byli oni rzadko i tylko w kontekście wo
jennym. Kilkoro moich rozmówców miało osobistą styczność z Czeczenami. Były 
to osoby pracujące jako wolontariusze w Polskiej Akcji Humanitarnej albo ośrod
ku dla uchodźców. Ich wiedza na temat Czeczenów była zdecydowanie większa, 
ale dotyczyła raczej wyglądu i zachowań Czeczenów w ośrodku, a nie w ich kraju.

Postawy Polaków w stosunku do Czeczenów

Postawy większości badanych przeze mnie Polaków wobec Czeczenów miały 
dwojaką naturę. Z jednej strony wojna i pragnienie niepodległości wzbudzały

3 Prawidłowość takich skojarzeń potwierdzają liczne badania. Zob.: D. M. Mackie, D. L. Hamilton, 
J. Susskind, F. Rosselli, Spoleczno-psychologiczne podstawy powstawania stereotypów, w: C. N. Macrae, 
Ch. Stangor, M. Hewstone (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańsk 1999, s. 59.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



430 Karina Wądołowska [Krzysztof Marczuk]

podziw i współczucie Polaków, z drugiej wielu rozmówców odnosiło się z dez
aprobatą do metod stosowanych przez Czeczenów w celu zwrócenia uwagi na 
swoje problemy. Poparcie dla walki Czeczenów tłumaczono prawem każdego 
narodu do własnego państwa, choć jednocześnie niektórzy mieli wątpliwości, 
czy powinno ono dotyczyć wszystkich. Dodatkowo, zwłaszcza dla starszych osób, 
ważne było, że Polacy również walczyli w przeszłości o niepodległość, i uważały 
one, iż ze względu na pamięć o naszej historii nie można zapominać o Cze
czenach. Zdarzały się też odosobnione wypowiedzi niewyrażające aprobaty dla 
zbrojnych prób uzyskania niepodległości przez Czeczenów. Uzasadniono to 
stanowisko niedopuszczalnymi metodami ich walki lub przekonaniem o złych 
konsekwencjach separatystycznych dążeń i podziałów na całym świecie.

Mimo ogólnie pozytywnego nastawienia większości rozmówców do walki 
Czeczenów o niepodległość nie byli oni zgodni, co do tego, czy i jak można im 
pomóc. Niektórzy wyrażali pogląd, że nie należy się mieszać do polityki, ponie
waż politycy nie mogą kierować się sentymentem. Przy tym uważano jednak, że 
pomoc humanitarna cywilom jest jak najbardziej potrzebna:

Jed y n ą  pom oc, ja k ą  m ożem y im  w  tej chwili zap ro p o n o w ać to  je s t pom oc h u 
m an ita rn a , to  je s t coś, co on i odczują, ale innej pom ocy P o lska jako  k ra j nie je s t 
chyba w  stan ie  zaoferow ać [K.W. 42].

Pojawiały się też inne wypowiedzi, choć zdecydowanie rzadziej:

N ie i nic... n ie pow inniśm y robić, bo  to  się n am  nie opłaca. N ik t się nie o dnosi do 
te j sprawy, bo  R o sja  je s t za  silna i to  je s t tak ie  śm ieszne trochę . To nie je s t K uw ejt 
czy Irak , ta m  nie m a nic, d laczego jak aś  po m o c m ogłaby się op łacać [K.W. 41].

Moi rozmówcy nie widzieli w Polsce tzw. „zagrożenia islamskiego” spowo
dowanego przyjazdami Czeczenów. Już wstępne pytania o ich liczbę w Polsce 
i religię wykazały brak wiedzy na ten temat, w związku z czym badani wyrażali 
opinię, że taki problem w Polsce praktycznie nie istnieje.

W odpowiedzi na pytania o stosunek do islamu dużo osób podkreślało, że 
jest to religia zbliżona do chrześcijaństwa:

To jest takie rozw inięcie chrześcijaństw a, jest trochę śm iesznych zasad... [K.W. 50].

Ponadto padały stwierdzenia, że muzułmanie traktują swoją religię dużo 
poważniej od katolików, choć jest wśród nich dużo ekstremistów, i to w przy
szłości, gdy liczba Czeczenów w Polsce dalej będzie rosła, może stanowić pro
blem. Mimo wszystko w chwili obecnej wszyscy rozmówcy twierdzili zgodnie, że 
większego zagrożenia nie odczuwają, może poza ewentualną przestępczością 
wynikającą tylko z indywidualnego charakteru przyjezdnych lub też z bezrobo
cia i braku pomocy ze strony państwa.

Wypowiedzi bardziej krytyczne zdarzały się raczej rzadko i jeśli w ogóle, to 
pojawiały się w kontekście traktowania kobiet:
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Islam  kojarzy  m i się z I ra k iem  i tym i spraw am i, B in  L a d e n  i tak  dalej, no  to  tylko 
z tym. N o  i jeszcze te  kob ie ty  w  w orkach  w  A fganistan ie . To w  islam ie je st to , że 
m ożna  m ieć ileś ta m  kob ie t, chyba tak... D la  m nie to  je s t cho re , p raw da... nie 
ro zu m iem  tego  z tym i k o b ie tam i [K.W. 28].

Interesowało mnie również, na ile postawy Polaków wobec Czeczenów zmie
niły się po wydarzeniach w Biesłanie. Większość zaprzeczała, jakoby się coś 
zmieniło. Jednakże w moim odczuciu stanowiska ich zradykalizowały się. Ci, 
którzy wcześniej mieli pozytywne nastawienie do Czeczenów, jeszcze bardziej 
obstawali przy swoim stanowisku:

Je s t to  chyba najgorszy sposób, w  jak i m ożna  się u p o m in ać  o sw oją o d rę b n ą  p a ń 
stwowość, to  m im o wszystko ta  sy tuacja je s t sy tuacją tro ch ę  w ynikającą z n a rz u 
can ia  im  p rzez R osję w łasnej państw ow ości, gosp o d ark i i uk ładów  politycznych. 
D la teg o  ci ludzie, chociaż w  zły sposób, to  je d n ak  w alczą o sw oją w olność, k tó rą  
inn i im  odb ie ra ją , nie m ając  do tego  p raw a [K.W. 43].

Ci z kolei, którzy mieli raczej negatywne zdanie na temat Czeczenów i ich 
wojny, teraz twierdzili, że ich stosunek do tego narodu był zawsze obojętny i to 
się nie zmieniło. Przyznawano jednak, że wydarzenia te mogą pogorszyć zdanie 
Polaków o Czeczenach i jest dość oczywiste, że na arenie międzynarodowej po
strzegani będą oni dużo gorzej.

Praca z Czeczenami rozpatrywana była dość pozytywnie, podobnie jak 
w przypadku innych cudzoziemców. W przypadku, gdy zwróciło im się uwagę 
na problemy mogące wynikać z religii, przyznawano, że faktycznie mogą się one 
pojawiać:

M yślę, że tak. Te ich m odlitw y i te  spraw y m ogą się nie podobać , bo  to  zab ie ra  
czas i p racodaw ca, k tó ry  by w iedział, że m a  do  czynienia z tak im  to ta lnym  m uzu ł
m an inem , to  m yślę, że m ając  w ybór m iędzy C zeczenem  a P olak iem , zdecydow a
nie w ybrałby P o lak a  i w iadom o, ta  n ieu fność też  je s t [K.W. 28].

Większość pytanych osób podkreślała jednak, że nie zna zwyczajów Czecze
nów i nawet nie wyobraża sobie, czy mogą istnieć takie zwyczaje, które utrud
niać będą im pracę w Polsce.

Ostatnią z poruszanych spraw z mymi rozmówcami była kwestia związana 
z akceptacją Czeczenów jako swoich sąsiadów oraz ewentualnych małżeństw 
własnych dzieci z nimi. Pierwsze pytanie było potraktowane przez wszystkich 
moich rozmówców tak samo — nie mieli oni nic przeciwko mieszkaniu z Cze
czenami po sąsiedzku. Większość rozmówców, zwłaszcza starszych, dodawała 
jednak, że muszą to być czyści i przyzwoici ludzie. Należy dodać, że nikt z pyta
nych nie stanął wobec takiej konieczności. Pytani zaś o hipotetyczną sytuację, 
raczej nie brali pod uwagę, aby faktycznie mogła się ziścić. Tak więc wyrażanie 
deklaratywnej tolerancji w tej sprawie niczym nie groziło. Nakłonieni przeze 
mnie do głębszego zastanowienia się nad tym, nie byli już tak pewni:
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Jeśliby  to  byli C zeczeni w yciągnięci z obozu  d la  uchodźców , to  średn io , bo  lepiej 
się czuję w  tow arzystw ie osób  w ykształconych, ale to  nie dotyczy tylko C zecze
nów, tylko ogólnie. P oza tym  m yślę, że n a  początku  byłbym  tro ch ę  n ieufny, p o 
te m  by się to  m oże zm ieniło ... [K.W. 28].

Pytania o małżeństwo z partnerem narodowości czeczeńskiej wzbudzały wię
cej emocji, choć część rozmówców (młodszych wiekiem) przyznawała, że nie 
wyobrażają sobie, jaki mogliby mieć wpływ na wybór małżonka przez swoje 
dziecko. Wyrażali ogólne życzenia, aby wybranek czy wybranka byli osobami 
przyzwoitymi. Zdarzały się jednak wątpliwości, przy czym zwykle dotyczyło to 
tych samych rozmówców:

W olałbym  oczywiście, żeby to  był Polak. A  jak  by chciał m ieć w ięcej żon? To by m i 
przeszkadzało, choć nie chodzi tylko o religię, ale w  sum ie to  jest w ażne [K.W. 28].

Osoby mające bezpośrednie kontakty z Czeczenami prezentowały bardziej 
negatywne postawy, związane głównie z obserwacją podziału ról w rodzinie cze
czeńskiej. Dało się także zauważyć, że brak wpływu na małżeństwo i niechęć do 
ingerowania w życie dziecka deklarowali głównie młodzi respondenci, przed lub 
w wieku zawierania związków małżeńskich. Ta grupa rozmówców nie wyobra
żała sobie ingerencji ich własnych rodziców w wybór partnera. Starsi rozmówcy 
bardziej trzeźwo podchodzili do tej sprawy:

Jeżeli m oje dziecko akceptowałoby te  zwyczaje i kulturę tego człowieka, to  by m i to 
nie przeszkadzało. A le tak  jak  mówię, nie wiem, czy to  by było tak  szybko. Jest to 
zupełnie inna kultura, nie do  końca wiadom o, czego by się m ożna spodziewać, i na 
pew no proces akceptacji trwałby znacznie dłużej. N ie byłoby to  tak, że przyjęłabym to 
zupełnie bezkrytycznie, ale miałabym  świadomość tego, że to  m ojem u dziecku m a być 
dobrze, a nie mi. Z  tym, że mówię, m iłość czasam i jest ślepa i nie myśli się tak  trzeźwo, 
więc pewnie jakieś niebezpieczeństwo i niepokój byłby w  m oim  sercu [K.W. 27].

Wydaje się mimo wszystko, że ta deklaratywna zgoda na małżeństwa mieszane 
nie pokrywa się z prawdziwymi odczuciami rozmówców. Podczas jednej z rozmów 
udało mi się zauważyć, że pierwszą reakcją rozmówcy na moje pytanie o małżeń
stwo było przerażone spojrzenie rzucone w kierunku przechodzącej córki. Dopie
ro jej deklaracja, że nie poznała ona jeszcze żadnego Czeczena, a narzeczonego 
już ma, uspokoiło mojego rozmówcę. Dopiero wówczas mógł on już spokojnie 
całą sytuację obrócić w żart. Pokazuje to jednak, że być może rozmówcy mieli do 
tego tematu bardziej negatywny stosunek, niż chcieli to przyznać.

Wyobrażenia o Ormianach

Rozpoczęcie rozmowy na temat Ormian bywało niekiedy trudniejsze niż w przy
padku Czeczenów. Niekiedy tylko dlatego, że nie kojarzono starego polskiego
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określenia „Ormianie” z Armenią. Nawet te osoby, które miały na bazarach 
styczność z handlującymi Ormianami, znały ich pod określeniem „Armeńczy
cy”, jak im się często zresztą sami zainteresowani przedstawiali. Byli więc często 
zaskoczeni, że Ormianie pochodzą z Armenii. Ci zaś, którzy słyszeli o „Ormia
nach”, przekonani byli, że żyją rozproszeni po całym świecie, a tylko jedna osoba 
stwierdziła, że: „[pochodzą] z Turcji, z Armenii” [K.W. 50]4.

Rozmówcy praktycznie też nic nie wiedzieli o sytuacji gospodarczej i poli
tycznej w Armenii. Nikt również nie słyszał o wizycie w Polsce ormiańskiego 
prezydenta Roberta Kochariana, choć doszło do niej akurat w okresie, kiedy 
prowadziłam badania5. Nie wiedząc nic o tym kraju, większość rozmówców 
mimo to wyobrażała sobie, że sytuacja gospodarcza jest tam gorsza niż w Pol
sce i raczej nie może być tam demokracji, a tylko jakieś rządy autorytarne, czy 
nawet:

N a pew no nie dem okracja , pew nie jak ieś  rządy  klanów , nie w iem ... [K.W. 44].

Tylko w pojedynczych przypadkach osoby deklarujące zainteresowanie hi
storią były w stanie powiedzieć coś więcej na temat Armenii, choć i one tak 
naprawdę niewiele o tym kraju wiedziały:

K raj nie je s t duży i ciężko n a  in fo rm acje o n im  się natknąć . O n i chyba cyrylicą 
piszą... N ie w iem , czy ta m  n ie odbyła się leg en d a rn a  w ypraw a po  z ło te  ru n o , o ile 
w  ogóle była [K.W. 39].

Rozmówcy, którzy nie chodzili na targowiska, nie próbowali nawet opisywać 
Ormian. Z reguły nie wiedzieli o ich pobycie w Polsce i o tym, że można spotkać 
ich pracujących na bazarach. Tylko niektóre z pytanych osób, starsze i chodzą
ce na bazary, podejmowały się opisu ich wyglądu zewnętrznego. Kojarzyły ich 
z ciemną karnacją, czarnymi włosami i oczami. W odosobnionych przypadkach 
zdarzały się też inne wypowiedzi, świadczące, że określone wyobrażenia na ich 
temat powstały nie tyle w wyniku własnych obserwacji, lecz były pewnymi ste
reotypami na temat tzw. ludów południa czy mieszkańców Rosji, z którymi Or
mian kojarzono:

Jeśli są  to  ludzie m ieszkający n a  po łu d n iu  E uropy , to  b ę d ą  to  ludzie o c iem niej
szej karnacji, ciem nych w łosach, pew nie często  kręconych, ale myślę też, że m ają 
tro ch ę  cech  podobnych  do  T atarów  i troszeczkę tej ludności azjatyckiej, czyli b a r
dziej w ystające kości policzkow e, w ęższe oczy, z innym i fa łdam i skórnym i w okół 
oczu [K.W. 43].

4 Rozmówca ten miał informacje na ten tem at ze względu na swoje zainteresowanie amerykań
skim zespołem „System of a Down”, którego członkami są Ormianie, często w swoich tekstach 
podkreślający swoje korzenie i wspominający o historii Armenii.
5 Było to dokładnie między 5 a 7 września 2004 roku.
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Większość rozmówców jednak nie była w stanie podać żadnych szczegółów, 
uważając, że Ormianie wyglądają normalnie, nie wyróżniają się i nie mają żad
nych cech charakterystycznych. Twierdzili też, że raczej nie byliby w stanie odróż
nić ich na ulicy. Podobnie nie zauważano różnicy odnośnie do ich zachowania:

Czy się zachow ują inaczej... to  tak  ciężko pow iedzieć, czy jak aś spo łeczność za 
chow uje się inaczej. To są n o rm aln i ludzie przecież. N ie p o d o b a  m i się to  py tan ie 
[K.W. 49].

Ci, którzy osobiście zetknęli się z Ormianami na bazarach, także nic nie wie
dzieli o ich rodzimym języku czy oryginalnym alfabecie. Przeważnie rozmawiali 
z nimi zresztą po polsku lub łamanym rosyjskim i w przypadku tego ostatniego 
sądzili, że jest to ich ojczysty język. W odosobnionych przypadkach, gdy roz
mówcy wiedzieli, że Ormianie posiadają własny język, kojarzyli go zwykle z tu
reckim. Podobnie było w przypadku religii. Większość uważała, że Ormianie są 
wyznania muzułmańskiego, co wiązali z położeniem geograficznym ich kraju 
i bliskością Turcji. Charakterystyczne było i to, że nie słyszeli oni nigdy o kon
flikcie między Armenią a Turcją oraz o Genocydzie z 1915 roku. Z chrześcijań
stwem kojarzyli Ormian tylko ci z rozmówców, którzy pamiętali wizytę papieża 
w Armenii i mieli pewne zainteresowania historyczne.

Dla większości pytanych przeze mnie osób powody pobytu Ormian w Polsce 
nie były jasne, choć kojarzono je z reguły z problemami ekonomicznymi w ich 
kraju. Niektórzy próbowali w trakcie rozmowy dochodzić, czy przypadkiem nie 
ma tam jakiejś wojny lub totalitaryzmu, przed którymi musieliby uciekać. Dla 
wielu zaskoczeniem był fakt, że pracują oni na polskich bazarach.

Postawy Polaków w stosunku do Ormian

Większość rozmówców nie miała zdecydowanej postawy w stosunku do Ormian 
— łączyli to z niewiedzą na ich temat oraz brakiem kontaktów z nimi. Pytani 
o ewentualne zagrożenia, jakie mogą stwarzać Ormianie, większość nie potrafi
ła podać żadnych przykładów. Niektórzy tylko wspominali o potencjalnych pro
blemach, jakie mogą się zdarzyć w przypadku zagrożenia biedą i bezrobociem. 
Warszawscy bywalcy bazarów mówili też o związkach Ormian z przemytem nie
bezpiecznych i nielegalnych towarów, od pirackich płyt z muzyką i oprogramo
waniem, przez narkotyki, aż po broń palną, oraz ewentualnym tworzeniem mafii 
na Stadionie Dziesięciolecia. Badani nie mieli jednak własnych obserwacji na ten 
temat, a ich opinie wynikały z powszechnej „wiedzy” przekazywanej sobie przez 
ludzi na temat warszawskiego stadionu:

C zytałem  o tym , w  jak iś g azetach  czytałem , że O rm ian ie  są najbardzie j hard k o ro - 
wi. Ż e  lep iej z n im i nie zadzierać , b ro ń  sprzedają ... [K.W. 50].
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Spośród negatywnych wypowiedzi na ich temat tylko niektóre były bardziej 
konkretne i zdecydowane:

W iem , że się trzym ają razem , to  w iem  n a  pew no. Jeśli są  jak ieś  chachm ęty , to  
on i to  m iędzy sobą  p o tra fią  bardzo  dużo  załatw ić, tak  że n ie fo rm alne  s truk tu ry  
się tw orzą n a  bank , ręk a  rękę myje i tak  dalej, jak  wiesz... A  poniew aż w iększość 
z tego, czym  on i się zajm ują, to  są chachm ęty , w ięc tak  n ap raw dę sp o ro  m ogą. Czy 
to  pow oduje jak ieś  zagrożen ie, to  nie w iem , g lobaln ie —  żadne, ale p rzestępczość 
w zrasta  —  n a  pew no. Tylko to  je s t ta k a  m ało  g roźna  przestępczość [K.W. 41].

Rozmówcy z mniejszych miejscowości nie mieli takich negatywnych skoja
rzeń związanych z pracą Ormian na bazarach. Mówili tylko o normalnych towa
rach sprzedawanych przez Ormian i nawet gdy byli niezadowoleni z zakupów 
u nich, ich samych nie oceniali negatywnie: „Koniak od nich kupiłem, ale jeden 
był fałszywy, więc od razu im odwiozłem” [K.W. 45]. Zapytany, jacy oni są — 
odpowiedział: „Sympatyczni” [K.W. 45].

Podkreślali też, że Ormianie w oczywisty sposób zawsze będą lubiani przez 
ludzi, którzy są ich klientami, gdyż mają bardzo niskie ceny i chętnie się targują, 
czym w sposób pozytywny odróżniali się od Polaków pracujących na bazarach. 
Pojawiały się też opinie, że Polacy są całkowicie obojętnie nastawieni do Or
mian — niezależnie od tego, czy deklarują tolerancję, czy nie. Z drugiej strony 
jednak jedna z rozmówczyń stwierdziła, że nie przeszkadza jej, że są w Polsce, 
dopóki nic złego nie robią. Dodała jednak:

W  sum ie to  nie w iem , czy bym  tak iem u  m ieszkanie w ynajęła. W ydaje m i się, że to  
je s t kw estia  poznan ia , boim y się tego, czego nie znam y [K.W. 40].

Dość duże zróżnicowanie opinii rozmówców zaznaczyło się w odpowiedziach 
na pytanie o wykształcenie Ormian przyjeżdżających do Polski. W tym kon
tekście niektórzy uważali przyjazdy Ormian do Polski za pozytywne zjawisko 
ze względu na dobre ich wykształcenie i motywację do pracy. Dobrą ilustracją 
tej postawy jest poniższa wypowiedź:

Je s te m  p rzek o n an a , że zaw sze w yjeżdżają o soby najbardzie j aktyw ne, n iezależn ie 
od w ykształcenia, ale tak ie , k tó re  swoje życie chcą w ziąć w  swoje ręce , o raz  osoby 
w ykształcone [K.W. 43].

Inni z kolei uważali, że Ormianie nie mają raczej wyższego wykształcenia 
ze względu na biedę panującą w ich kraju, lub też dlatego, że zajmują się tylko 
handlem na bazarach:

N a pew no nie wyższe. To je st p ro ste , jeśli k to ś  sp rzedaje  u b ran ia  n a  bazarze , to  
nie m oże m ieć wyższego w ykształcenia. C hyba, że je s t nap raw dę zdesperow any  
[K.W. 41].

Charakterystyczne jest, że opinie te nie wynikały przeważnie z konkretnej 
wiedzy, a jedynie z wyobrażeń, jakie polscy rozmówcy mieli o Ormianach. Nawet
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w tych przypadkach, gdy byli oni ich sąsiadami z bazaru, nie zadawali sobie trudu 
dowiedzenia się czegoś na ich temat, co stało w jawnej sprzeczności z początko
wymi deklaracjami niektórych z nich o zainteresowaniu egzotycznymi krajami 
i kulturami. Zależy to jednak od konkretnej sytuacji. W mniejszych miejscowo
ściach wśród kupców, dla których Ormianie stanowią pewną konkurencję, ich 
obraz jest znacznie bardziej wyostrzony i bogatszy w szczegóły. (Zob.: K. Mar
czuk, Zakapiory czy swojacy? Polscy kupcy o Ormianach na giżyckim rynku).

Krzysztof Marczuk
Zakapiory czy swojacy? Polscy kupcy o Ormianach na giżyckim rynku

Ormianie w Giżycku w oczach polskich kupców to stereotypowi „obcy". Nieco oswojeni, ale 
nadal trochę niebezpieczni i niezrozumiali, tworzący zwartą grupę rządzącą się własnymi 
prawami. Ten wizerunek podtrzymywany jest przede wszystkim przez tzw. „starą gwardię", 
czyli osoby pamiętające niespokojne lata 90., gdy dochodziło do szeregu konfliktów między 
polskimi i ormiańskimi handlarzami. Osoby młodsze lub te, które niedawno rozpoczęły 
pracę w handlu, wypowiadają się o Ormianach dużo bardziej „neutralnie", bez emocji 
charakteryzujących osoby handlujące od dawna.
Przyjrzyjmy się na początek „starej gwardii". Obcość Ormian opisują oni w kategoriach 
zagrożenia — zarówno bezpośredniego, fizycznego, jak i „zawodowego". Rozmówcy 
przypisują im takie cechy, jak agresja i nieobliczalność:

To znaczy, agresywni są, jeżeli chodzi, no wie Pan, szczególnie jak alkohol sprze
dawali. Nie wiem, czy teraz dalej to samo robią, ale to były takie ekscesy różnego 
rodzaju.... Ja to aż gęsią skórkę miałam, no wiem Pan... — A może Pani opisać tę 
sytuację? — To było bardzo dawno temu, no może 10 lat temu, to było tak, że latali 
z nożami i z toporkami, z czym tylko jeszcze i walczyli [K.M. 10].

Niezależnie od tego, że wspominane przez rozmówczynię akcje dotyczą zdarzeń sprzed 
ponad 10 lat oraz Ormian, których w większości nie ma już w Giżycku, niezmiennie 
przedstawia się je i wpisuje w charakterystykę współczesnej grupy. W wypowiedziach 
o Ormianach znamienna jest swego rodzaju mitologizacja ich poczynań, plastyczne, wręcz 
filmowe opisy zdarzeń, o których rozmówca słyszał i które złożyły się na obraz Ormianina 
w jego oczach. Jeśli mowa o pobiciach, to „gdzieś w jakimś ciemnym kącie..." [K.M. 4], jeśli
0 bójkach, to obowiązkowo „krew się lała" [K.M. 10].
Nie zabrakło również wypowiedzi charakteryzujących wygląd „obcych": „Taki zakapior to 
każdy z nich (...) Niby spokojny, ale nie wchodź mu w drogę [K.M. 7].
Zwraca również uwagę podkreślanie nielegalnego rodzaju biznesu, handlu alkoholem
1 „nie tylko", mimo że ta dziedzina handlu nie stanowiła konkurencji dla polskich kupców. 
Można przypuszczać, że wymienianie w pierwszej kolejności właśnie tych aspektów 
ich zawodowej działalności lub kwitowanie ich lakoniczną sentencją w stylu: No... to 
[nielegalna działalność] jest to temat morze... [K.M. 12], ma służyć jedynie uzupełnieniu 
ogólnie negatywnego obrazu przybyszów ze Wschodu:

— Wódką handlują.
— A podobno i czymś mocniejszym?
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— Tak, kałasznikowy też sprzedają, także wie pan, tam są różne relacje... Wódką to 
na pewno, bo wiemy, to się widzi, co się nie widzi, to, jak mówię, słychać [K.M. 7].

Wiele wypowiedzi polskich kupców odnosi się do zagrożenia „zawodowego" oraz, zdaniem 
kupców, nieuczciwej konkurencji, którą stwarzają Ormianie:

My płacimy podatki do ZUS-u, a czy oni płacą, to nie wiem, bo to nie są małe pie
niążki... [K.M. 10].

Polacy skarżą się też na zbyt długi czas pracy Ormian, na który Polacy nie mogą sobie pozwolić, 
oraz na fakt, że Ormianie potrafią „załatwić" tańszy towar, bo mają ich zdaniem znajomości. 
Wielokrotnie wraca też kwestia negatywnej, wręcz „nieczystej" działalności całej grupy:

Ekspansywni są przede wszystkim, konkurencja.... Dużo tutaj zabierają naszym 
rdzennym mieszkańcom. Poza tym, pod przykrywką tego robią dużo więcej innych 
rzeczy, takich negatywnych [K.M. 7].

Ormianie z Giżycka postrzegani są więc przez niektórych jako grupa nielegalna, wyjęta 
spod prawa:

My mamy przepisy, a oni nie mają żadnych przepisów, prawdę mówiąc, nic tam 
sobie nie robią z nakazów władzy, mają swoją logikę, jakieś przepisy wewnętrzne, 
właściwie brak przepisów i na tym też bazują, kupujesz i koniec [K.M. 7].

Świat obcego jest nieznany, chaotyczny i sprzeczny wewnętrznie w przeciwieństwie do 
porządku i ładu funkcjonującego w naszym świecie (nawet jeśli kupcy sami ten ład nieraz 
kontestują). Jednocześnie „ich świat" opisywany jest zwykle jako pewna zamknięta całość, 
niedostępną dla osób „spoza" i przez to intrygująca:

Oni są w takiej jakby enklawie... Mało wiadomości wychodzi na ich temat, chyba 
że ktoś wejdzie do ich kręgu i może, że coś się dowie, ale wyciągnąć od nich jakieś 
informacje bardzo ciężko, chyba że mają swój cel, żeby uzyskać jakąś korzyść, to 
wtedy można się coś dowiedzieć i wtedy przedstawiają siebie w jak najlepszym 
świetle [K.M. 4].

Dość częste są również porównania grupy ormiańskiej do mafii. Ma to zapewne związek 
z konfliktami w latach 90., których przedmiotem było m.in. „terytorium", miejsce do 
handlu na targowisku. Ormianie „okupowali" lepsze „terytoria", z których chcieli ich 
wyrugować polscy kupcy. W „wojnie" pierwsi odwoływali się do pomocy pobratymców, 
drudzy próbowali sprawę rozwiązać na drodze sądowej. Z tych czasów pochodzi również 
postrzeganie Ormian jako „ruskiej mafii":

Tak, jest to wszystko potwierdzone i nie ma w tym żadnej przesady, że takie mafijne 
stosunki są między nimi, no, bo to widać taką klanowość. Właśnie przez tą klano- 
wość, zamkniętość, myślę, że mają swoje wtyczki, takich swoich na posyłki, którzy 
opłacają to i tamto, trochę się orientuję w takich sprawach [K.M. 7].

Rozmówcy zdają sobie sprawę, że przesadzają, wiedzą o licznych małżeństwach mieszanych 
i codziennych kontaktach Ormian z Polakami. Opisują ich jednak w kategoriach przybyszów
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z innego świata, porównywanych do np. do Cyganów, co może być również związane po 
prostu z wyglądem Ormian:

To specyficzna moim zdaniem narodowość, tak jak Cyganie, jakby starali się utrzy
mać swój własny krąg [K.M. 4].

Obraz Ormian rysujący się w oczach „starej gwardii" jest dość wyrazisty. Z dużym 
prawdopodobieństwem można powiedzieć, że „temat Ormian" był niegdyś przedmiotem 
żywych rozmów na miejscowym targowisku. Wiele narracji na ich temat dotyczy lat 90. 
Przez pryzmat tych lat kupcy patrzą na dzisiejszych Ormian, choć zdają sobie sprawę, że 
obecni ormiańscy handlarze to tylko w niewielkiej części ci sami Ormianie, którzy brali 
udział we wspomnianych konfliktach. Tamci bowiem już dawno wyjechali lub zostali 
z Polski wydaleni.
Natomiast obraz Ormian w oczach osób młodszych lub tych, które rozpoczęły pracę na 
targowisku później, jest zdecydowanie mniej barwny i bardziej obojętny. Mają oni mniej 
emocjonalny stosunek do handlujących obok przybyszów z Armenii. Z opowieści „starej 
gwardii" znają wprawdzie wcześniejsze problemy, nie wydaje się to jednak negatywnie 
wpływać na ich obraz społeczności ormiańskiej:

No teraz to raczej są u siebie, bo mieszkają co najmniej pięć lat albo dłużej.... 
Wszystko, co najgorsze, to za nimi, a teraz już....właściwie są u siebie [K.M. 11].

Jedną z przyczyn zdecydowanie bardziej „neutralnego" stosunku do Ormian jest zapewne 
fakt, że w momencie rozpoczynania pracy Ormianie byli już częścią bazarowej rzeczywistości. 
Nie pojawili się nagle, stwarzając konkurencję (tak jak miało to miejsce w przypadku „starej 
gwardii"). Powodując zmiany mogące prowadzić do niezadowolenia i konfliktów. Ponadto 
„nowi" polscy kupcy po raz pierwszy stykali się z Ormianami także w innych sytuacjach niż 
praca na targowisku. Widywali ich na zakupach, w szkołach i przedszkolach, do których 
wspólnie uczęszczają ich dzieci:

Raczej są tutaj już bardzo długo i raczej się zżyli... Ja pamiętam, ich dziecko chodzi
ło razem z moim do przedszkola, i to dla nich nie było problemem..., raczej ta grupa 
zasymilowała się tutaj z nami [K.M. 9].

Ich wyobrażenie na temat Ormian jest dość ubogie, często pozbawione jakiegokolwiek 
wartościowania, dość zgodnie jednak prezentują Ormian jako grupę, która zaadaptowała 
się do polskich warunków.
Należało jednak spytać także Ormian, co sądzą o Polakach. Dopiero wówczas polski 
wizerunek Ormianina zyskuje na wyrazistości.

*

Nazwali nas czarnuchami, a potem się przyzwyczaili. Narracje Ormian dotyczące 
lat 90. są dość wyraziste, jednoznacznie negatywnie oceniające polskich kupców. Te 
dotyczące współczesności z kolei lakoniczne, raczej pozytywne, przesycone tolerancją 
i zrozumieniem. To, co zwraca uwagę, to przejście między opisem „tamtych" i „tych" 
czasów. Negatywne zachowania Polaków w „tamtych" czasach zostały niejako wyjaśnione, 
zracjonalizowane w obliczu poprawnych stosunków w chwili obecnej. Wydaje mi się, że 
istotne jest jednak nie tyle to, „jak" rozmówcy tłumaczą sobie negatywne przyjęcie ich 
przez Polaków, ile sam fakt, że w ogóle próbują zrozumieć (czy też racjonalizować) te
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zachowania, co może być ważnym krokiem w kierunku otwarcia się na społeczeństwo 
polskie.
Granicę „tych i tamtych" lat stanowiła legalizacja pobytu i decyzja o zostaniu w Polsce na 
dłużej. Konflikty z polskimi kupcami zmuszały wielu Ormian do zalegalizowania pobytu 
w Polsce (lub opuszczenia kraju). Ormiańscy rozmówcy pytani o problemy z polskimi 
kupcami zgodnie podkreślali, że „kiedyś były". Szczególnie głęboko zapadły im w pamięć 
oszczerstwa nawiązujące do ich wyglądu: „Dokuczali nam, mówili, że czarnuchy jesteśmy, 
po co przyjechaliśmy tutaj".
To właśnie te wyzwiska i porównania do brudasów, czarnych czy Cyganów były 
najczęściej przyczyną bójek, wszczynanych przez Ormian, którzy nie dawali się obrażać.
0  tym, że faktycznie był to problem, świadczy poniższa humorystyczna opowieść 
dwudziestoparolatka:

Kiedyś siedziałem w restauracji z kolegą i siedziało dwóch facetów, i coś gadali, i wy
starczyło mi, że usłyszałem „czarny", by rozpocząć bójkę [śmiech]. Potem się okazało, 
że jeden z nich chyba sobie żaluzje zakładał czy coś tam na okna, i nie chodziło wcale 
o mnie... Ale wiesz, wtedy tak było, że jak ciągle słyszałem „czarny", to i myślałem ina
czej, i robiłem inaczej... Teraz to mi ich szkoda, bo głupio zrobiłem, że ich pobiłem.

Tego typu wypowiedzi wyraźnie jednak odnoszą się do lat 90. i choć dotyczą poszczególnych 
sytuacji, wygląda na to, że przez ich pryzmat rozmówcy widzieli wszystkich polskich 
mieszkańców Giżycka. Odwrotnie niż w chwili obecnej, gdy pojedynczy incydent 
przypisywany jest przypadkowi, specyficznej grupie osób, a nie wszystkim Polakom:

Teraz też zdarzają się konflikty, ale rzadko... Takie wie pan, jakie osoby, a to pijany prze
chodzi, coś powie, albo takie osoby, no nie wiem, nie wszyscy tolerują obcy naród.

Podobnie jak w przypadku określeń dotyczących wyglądu, również wszelkie plotki
1 podejrzenia co do specyfiki ormiańskiej grupy widzianej oczami Polaków nie są 
przypisywane całości społeczności, a jedynie jej części:

Po prostu parę osób widzi, że jesteśmy zaradni, że pracujemy, możemy zarobić, 
nasze dzieci idą do szkoły ładnie ubrane, czyściutkie, no to i jest zazdrość po pro
stu. I czasami oni zaczynają plotkować, szto, jak może przyjechać tutaj Armeńczyk 
zarobić tyle, to znaczy, że jakaś mafia i narkotyki, takie głupoty zaczynają gadać, to 
tak prości ludzie [K.M. 8].

W wielu swoich wypowiedziach Ormianie podkreślają moment przełomowy, jakim było 
zalegalizowanie w Polsce swojego pobytu. Niektórzy z rozmówców właśnie w swoim 
nielegalnym statusie upatrywali źródła problemów i tym tłumaczyli sobie złe zachowanie 
Polaków, które w chwili obecnej uważają za całkiem poprawne:

Tak, był [problem] duży, bo my wtedy handlowaliśmy nielegalnie i to przeszkadzało.
Oni dzwonili na policję, policja przyszła sprawdzać, co my nielegalnie i mandat (...). 
Towar zaczęli zbierać. Od kiedy jesteśmy legalnie, nie ma problemów. O tę legalność 
im chodziło [K.M. 8].

No tak, oni nie wiedzieli, kim my są (...). Nazywali nas różnie, ale potem pomału 
przyzwyczaili się do nas i wiedzą, kim my są, skąd pochodzimy i nawet historie na
sze znają... Zależy kto, ale znają [K.M. 3].
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Zdarzały się też wypowiedzi tłumaczące zachowanie Polaków w stosunku do Ormian 
szerszym mechanizmem „poczucia zagrożenia przed nowym obcym", który, choć dotknął 
Ormian bezpośrednio, postrzegany był przez rozmówcę jako coś „normalnego" (czy też 
wtórnie znormalizowanego), przez co musi przejść każdy nowy obcy:

Było tak, że z początku nasyłali na nas policję, później, jak żyli z nami, o tym wszyst
kim zapomnieli, zaczęli nas tolerować i był taki moment, że przyjechali Ruskie i ci wte
dy gonili policję na Ruskich (...). Jak z innych miast Polacy, to na Polaków... [K.M. 2].

Rozmówcy ormiańscy na różne sposoby starali się wytłumaczyć sobie wydarzenia 
z „tamtych" czasów, wpisać je w spójną opowieść o samych sobie i własnym życiu 
w nowym miejscu, które stopniowo staje się ich drugą ojczyzną.

Porównanie wizerunku badanych imigrantów

Z przeprowadzonych rozmów wynika, że źródła wiedzy i opinii moich rozmów
ców o Czeczenach i Ormianach były zupełnie odmienne. W przypadku Czecze
nów praktycznie wyłącznie związane były z przekazami telewizyjnymi, czasem 
też z artykułami z gazet. Rozmówcy mieli więcej informacji na ich temat niż 
o Ormianach, ale dotyczyły one wyłącznie toczącej się w ich kraju wojny, a nie 
ich zwyczajów czy religii. Większość z nich nigdy nie poznała żadnego Czecze
na, byli też często zdziwieni, że oni w Polsce przebywają. Jeden z rozmówców, 
ze względu na szczególne zainteresowanie narodami walczącymi o niepodleg
łość, brał raz udział w spotkaniu, na którym poruszany był problem Czeczenii, 
jednakże w jego opinii nie miało ono dużego waloru informacyjnego i nie do
wiedział się praktycznie niczego na ten temat. Z kolei inny rozmówca uczestni
czył wprawdzie w obchodach Dnia Uchodźcy w Warszawie, jednakże wedle jego 
słów żadnych Czeczenów nie zauważył, choć na podstawie własnych obserwacji 
mogę powiedzieć, że było ich tam dużo. Twierdzili też, że nigdy na temat Cze
czenii, podobnie jak i Armenii, nie mówiło się u nich w szkole.

W przypadku Ormian, niektórzy rozmówcy mieli z nimi kontakt na bazarach, 
ale prawie wszyscy zgodnie twierdzili, że nigdy nic nie słyszeli o nich w żad
nych mediach. Tylko niektóre osoby czytały jakieś artykuły o ich przestępczej 
działalności na Stadionie Dziesięciolecia. Jeden z moich rozmówców przywołał 
książkę Ryszarda Kapuścińskiego Imperium, która zawierała pewne informacje 
o Ormianach. Ostatecznie więc wiedza na ich temat była jeszcze skromniejsza 
niż o Czeczenach:

To może być związane z tym, co jest pokazywane w telewizji. Czeczenów pokazu
ją, a Ormian nie przypominam sobie, żeby w ogóle pokazywali [K.W. 42].
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Należy jednak podkreślić, że większość z tych rozmówców, którzy nawet cho
dzili na bazary, nie zauważała żadnych Ormian, choć ci z pewnością się tam 
znajdowali. Brak albo niedostateczne informacje na ich temat w mediach spra
wiają, że są oni dla Polaków praktycznie niewidzialni.

*

Podsumowując, postawy Polaków wobec Czeczenów są dużo bardziej nace
chowane emocjami niż te wobec Ormian. Związane jest to z przekazywanymi 
przez media wiadomościami o wojnie z Rosją i wpisywaniu ich z jednej strony 
w kontekst światowego terroryzmu, a z drugiej polskich walk o niepodległość 
z „odwiecznym wrogiem”. Stąd stosunek wobec Czeczenów ma charakter silnie 
ambiwalentny, zarówno bardzo pozytywny, jak i negatywny. Inny jest też w przy
padku osób mających bezpośredni kontakt z Czeczenami, a inny znających ich 
jedynie z mediów. Należy poza tym podkreślić, że istnieją w Polsce środowiska 
bardzo zainteresowane tą tematyką i aktywne proczeczeńsko. Jednym z nich jest 
organizacja „Komitet Wolny Kaukaz” prowadząca akcje na rzecz poparcia ich 
walki6. Inną organizacją jest Komitet Polska-Czeczenia, skupiający się na infor
mowaniu opinii publicznej o sytuacji w Czeczenii i próbach zainteresowania tym 
tematem jak najszerszego grona. Organizacja ta brała udział w takich wydarze
niach, jak konferencja pt. „Narody bez państw. Czeczenia, Kurdystan, Tybet”7, 
organizowała liczne dyskusje na polskich uniwersytetach, ale i takie imprezy, jak 
odczyty czeczeńskiej i inguskiej poezji8. Dowodzą one, że temat Czeczenii nie 
jest obojętny wszystkim Polakom.

W przypadku natomiast Ormian, ich wrogowie, czyli Azerbejdżan i Turcja, 
nie mają w Polsce negatywnych konotacji, co przy praktycznie żadnych infor
macjach na temat Ormian i Armenii w mediach sprawia, że Polacy nie mają 
na te tematy wyrobionego zdania. Postawy nacechowane emocjonalnie wobec 
Ormian zdarzają się tylko wśród niektórych kupców, którzy widzą w nich kon
kurencję. Na ogół Ormianie są postrzegani w sposób obojętny, na co wpływ ma 
ogólna niewiedza na ich temat. Najczęściej wśród osób wiedzących o ich pobycie 
w Polsce kojarzeni są z handlem bazarowym, niekiedy z nielegalnymi towarami 
i mafią. Z drugiej jednak strony jako ludzie otwarci i mili, tanio sprzedający 
swoje towary są postrzegani wśród polskich klientów dość pozytywnie.

Tylko w przypadku osób lepiej wykształconych czy zainteresowanych histo
rią, wiedzących cokolwiek o roli Ormian w historii Polski lub znających nazwi
ska ich sławnych przedstawicieli, zdarzały się wypowiedzi, które świadczyły, że

6 Przykładem może być manifestacja, jaką zorganizowali w Poznaniu przed rosyjskim konsulatem 
23 lutego 2004 roku pod hasłem „Nie dajcie się oszukać, wojna w Czeczenii trwa!”.
7 Konferencja odbyła się 13.12.2003 roku na terenie SGGW w Warszawie.
8 Jednym z nich był wieczór zorganizowany przez Klub Poetów przy Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Warszawie 08.11.1995 roku.
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Ormianie są kojarzeni z narodem ludzi uzdolnionych i pozytywnie odbieranych. 
Nie zmienia to jednak faktu, że większość osób nie potrafiła wymienić nikogo 
takiego, choć gdy przywoływałam nazwiska sławnych Ormian, większość z nich 
była znana moim rozmówcom. Najlepszym tego przykładem jest zespół „System 
of a Down” — dość popularny wśród studentów. Około połowa z moich młod
szych rozmówców znała i słuchała utworów tego zespołu, jednakże tylko dwie 
osoby wiedziały, jakiej narodowości są jego członkowie, co jest dość zaskakują
ce, gdyż stale odwołują się oni w swych utworach do historii Armenii.
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Małżeństwa polsko-ormiańskie

Ormianie przebywający w Polsce w rozmowach ze mną często wyrażali chęć 
pośl ubienia polskiego partnera. Postanowiłam bliżej przyjrzeć się temu zagad
nieniu i dowiedzieć się, jakie są przyczyny relatywnie częstego zawierania mał
żeństw polsko-ormiańskich oraz jaki wpływ mają takie związki na zachowanie 
własnej tożsamości obojga partnerów.

Cudzoziemcy czy, ogólnie rzecz biorąc, „obcy” innej płci budzą — nie tylko 
wśród Polaków — ambiwalentne uczucia, od niechęci, a nawet obrzydzenia, po 
fascynację seksualną. Pierwsze skłaniają do unikania kontaktu z nimi, drugie 
wzbudzają emocje wprost przeciwne, wyzwalają ciekawość i chęć poznania1. 
Egzotyczna uroda „obcych” może być bardzo atrakcyjna, nawet jeśli nie odpo
wiada panującym w danym społeczeństwie kanonom piękna. W przeciwieństwie 
do tego, co pisze D. Jones, obowiązujące standardy atrakcyjności nie są najważ
niejsze w przypadku związków z „obcymi”1 2. Wprawdzie mają duży wpływ na 
wybór przyszłego partnera, ale nie są niezmienne i często pod wpływem fascyna
cji „obcym” ulegają zmianie. Pociągający może być nie tylko wygląd „obcego”, 
ale też jego odmienna kultura. W tym przypadku jednak to, co na początku 
związku było interesujące, może stać się przyczyną nieporozumień i konfliktów. 
To właśnie ten ostatni aspekt wydawał mi się szczególnie interesujący. Staram 
się tu odpowiedzieć na pytania: Czy w małżeństwie binacjonalnym możliwe jest 
bezkonfliktowe pogodzenie obu kultur? Jaki wpływ mają duże różnice w rolach 
mężczyzn i kobiet w Armenii i w Polsce? Jaki jest stosunek w obu krajach do 
związków międzykulturowych?

1 Zob. Z. Benedyktowicz, Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000, passim; 
M. Ząbek, Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów, Warszawa 2007, s. 231-258.
2 D. Jones, Sexual Selection, Physical Attractiveness, and Facia Nesting: Cross-Cultural Evidence 
and Implication, „Current Anthropology”, Vol. 36, 1995, s. 723-748.
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Tradycyjny model małżeństwa w kulturze ormiańskiej

Rodzina i tradycje z nią związane są bardzo ważne dla każdego Ormianina. 
W Armenii tradycyjne rodziny składają się z kilkunastu osób i są zwykle wielo
pokoleniowe. Rzadko zdarza się, żeby rodzice na starość zostawali sami, zazwy
czaj mieszka z nimi najmłodszy syn wraz ze swoją rodziną:

Z aw sze m łody chłopak , syn, k tó ry  je st najm łodszy, to  m usi m ieszkać z ro d z i
ną. Ż eby  op iekow ać się rodzicam i, być razem , żeby n a  sta ro ść  ich nie zostawić.
A  starszy  syn już sam  m oże [K.K. 13].

Kobieta wchodząca do rodziny musi podporządkować się nie tylko mężowi, 
ale też jego rodzicom. Co prawda teraz nie jest już tak, jak w XIX wieku, kiedy 
nowa kobieta w rodzinie przez kilka lat nie mogła odzywać się bezpośrednio do 
starszych od siebie i była podporządkowana najstarszej w domu kobiecie, która 
miała prawo ją ukarać za każde przewinienie, jednak młoda mężatka wciąż musi 
słuchać rad teściowej i liczyć się z jej zdaniem3.

*

Głową ormiańskiej rodziny jest zawsze mężczyzna. To on utrzymuje żonę i dzie
ci i do niego należy podejmowanie najważniejszych decyzji. Może radzić się 
żony, jednak jego zdanie jest najważniejsze i ostateczne:

M ężczyzna. Ten, k to  je s t m ądrzejszy, ale zaw sze tak  było, że m ężczyzna [K.K. 9].

U  nas ch łopak  decyduje jak  m usi być w  dom u, co rob ić  [K.K. 23].

Współcześni rozmówcy podkreślali jednak, że zależy to od rodziny, i że 
może zdarzyć się tak, iż decyzje podejmuje żona lub małżonkowie będą robili to 
wspólnie. Najczęściej jednak żona podejmuje decyzje tylko w sprawach, ich zda
niem, mniej ważnych, dotyczących bezpośrednio prowadzenia domu. Podstawo
wą rolą kobiety jest właśnie zajmowanie się domem i wychowywanie dzieci. Na 
jej barkach spoczywają wszystkie obowiązki domowe, takie jak przygotowanie 
posiłków, sprzątanie czy robienie zakupów. Ormiańscy mężczyźni raczej nie po
magają swoim żonom przy tych zajęciach. Zawsze są jednak wyjątki od reguły. 
Na przykład niektóre potrawy, jak chasz (rodzaj flaków) i chorowats (szaszłyk 
z baraniny) przygotowują tylko mężczyźni:

Ja k  m ężczyzna ugo tu je , to  je s t sm aczne. K ob iety  p o tra fią  go tow ać różne potraw y,
ale szaszłyki tylko m ężczyzna m oże rob ić  [K.K. 8].

3 S. D. Lisicjan, Siemja i siemiennyje obriady, „Kawkazkij Etnograficzieskij Sbornik”, T. 26, 
Moskwa 1955.
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Współcześnie jednak coraz częściej się zdarza, że Ormianki nie tylko opie
kują się domowym ogniskiem, ale też podejmują pracę zawodową. Wpływ na 
to ma m.in. zła sytuacja ekonomiczna. Kiedy tylko pojawia się możliwość za
robienia dodatkowych pieniędzy, należy ją wykorzystać. Poza tym w obecnych 
czasach młode kobiety są zazwyczaj lepiej wykształcone, mają ambicje zawo
dowe i chętnie idą do pracy. Ich rodzice nie mają zwykle nic przeciwko temu, 
jednak w dalszym ciągu zdarzają się sytuacje, że po zawarciu związku mąż może 
zabronić swojej żonie pracować i musi ona podporządkować się jego decyzji. 
Mogą o tym świadczyć słowa jednego z moich informatorów, który na pytanie, 
czy kobieta może pracować, odpowiedział:

N ie, nie m oże pracow ać. Ja k  m ąż p racu je  i m oże u trzym ać rodzinę , k o b ie ta  p o 
w inna zająć się d o m e m  [K.K. 2].

Nawet kiedy mężczyzna zgadza się, żeby jego żona pracowała, to i tak uważa, 
że to on powinien zarabiać więcej i utrzymywać rodzinę:

N ie m oże za  dużo  pracow ać, nie w ięcej niż m ężczyzna. M ężczyzna m usi trochę
w ięcej rob ić  [K.K. 16].

Tak każe kaukaska tradycja i głęboko zakorzenione przekonanie, że mężczy
zna musi umieć zapewnić swojej rodzinie jak najlepsze warunki materialne. Or
miańska rodzina jest patriarchalna. Mężczyźni i kobiety mają w niej ściśle okreś
lone funkcje do spełnienia. Są do nich przygotowywani już od dzieciństwa:

M ałe dzieci są  bard zo  p o d o b n e  do dorosłych  ludzi. O n e  to  sam o w idzą, to  sam o
grają, po  prostu ... [K.K. 26].

N o  tak , chłopczyka w ychow uje się n a  m ężczyznę [K.K. 13].

Narodziny chłopca są w ormiańskich rodzinach witane z wielką radością. 
Męski potomek jest wyczekiwany przez każdego mężczyznę. Chłopcom, podob
nie jak mężczyznom, wolno więcej. Chłopcy mało pomagają w domu, mają wię
cej swobody i czasu wolnego. Z kolei dziewczynki wychowywane są na wzorowe 
gospodynie, żony i matki. Jako że ormiańskie przysłowie mówi: „Czy kobieta 
dobra, poznaje się przy kołysce”, dziewczynki już od wczesnych lat dziecinnych 
uczą się opiekować młodszym rodzeństwem, co ma je przygotować do roli mat
ki. Mają też wiele innych obowiązków. W miarę swoich możliwości pomagają 
w pracach domowych i uczą się gotować tradycyjne potrawy. Od dziecka pozna
ją też surowe obyczaje i tradycje, które każą dziewczynie być skromną i mieć 
nienaganną opinię. Obowiązkiem każdej kobiety jest odpowiednie wychowanie 
swych córek.

Również jako nastolatki ormiańscy chłopcy i dziewczęta mają zupełnie inne 
prawa i przywileje. Chłopcy mogą właściwie robić, co chcą: spotykać się z kole
gami, chodzić do barów, kawiarni, na dyskoteki. Uważa się, że muszą się wyszu- 
mieć, i na wiele się im pozwala. Inaczej jest z dziewczynami. One muszą dbać
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o swoją reputację, nie mogą narażać się na jakieś podejrzenia i obmowę, dlatego 
rzadko wychodzą wieczorem z domu, a jeśli już, to tylko w towarzystwie brata 
lub z koleżankami. Nie do pomyślenia jest, aby spotykały się same z nieznajomy
mi mężczyznami. Poza tym, co podkreślali moi rozmówcy, są dużo skromniejsze 
od Europejek i zachowują się inaczej niż one. Na przykład nie palą papierosów 
ani nie piją alkoholu:

U  nas bard zo  m ało  w idać dziewczyny n a  ulicy, rzadko  w ychodzą z dom u, surow o 
są w ychow ane, n ie  w olno  im  za  dużo. P o  p ro stu  je s t inaczej [K.K. 23].

*

W Armenii tak zwane „chodzenie ze sobą” jest traktowane inaczej niż Polsce. 
Raczej nie są to tymczasowe znajomości trwające kilka miesięcy. Zwykle pod
chodzi się do tego poważnie, jako że dziewczyny muszą dbać o swoją reputację 
i nie mogą zgadzać się na przelotne romanse. Związki mające charakter niefor
malny nie powinny skończyć się w łóżku. Dziewczyna, która straci dziewictwo 
przed ślubem, jest traktowana jak kobieta lekkich obyczajów, ściąga hańbę na 
siebie i na swoją rodzinę. Traci też szanse na zamążpójście. Zachowanie czy
stości do ślubu nie dotyczy natomiast chłopców. Na ich przygody miłosne wszy
scy przymykają oczy. Oni nawet mają obowiązek zdobyć doświadczenie. Panuje 
przekonanie, że mężczyzna, z racji tego, że jest mężczyzną, ma prawo mieć kilka 
dziewczyn przed ślubem, a także kochanki już po ślubie:

Tutaj je s t tak , że ja  m ogę m ieć dw ie dziewczyny i spo tykać się z n im i naraz. Jed n ą , 
z k tó rą  m am  zam iar się ożenić, i k tó ra  m usi być dziew icą, i d rugą, z k tó rą  m ogę 
sypiać [K.K. 28].

W tej wypowiedzi uderza pewna hipokryzja. Z jednej strony dziewczyna, 
kandydatka na żonę, ma być dziewicą, ale ta druga zgadza się na więcej, i tym 
samym traci teoretycznie szanse na zamążpójście4.

4 Jest to dość typowa dla tzw. kultur orientalnych wypowiedź młodego przedstawiciela płci męs
kiej na tem at swych kontaktów z kobietami. Kultura ormiańska, jak i inne z obszaru Kaukazu 
i Bliskiego Wschodu wymagają od mężczyzn, aby byli zdobywcami, wykazali się śmiałością i od
wagą nie tylko w walce z wrogiem, ale także w swych kontaktach z kobietami. Ich przechwałki 
na ten tem at są częścią tego wzorca kulturowego. Od kobiet wymaga się natomiast skromności, 
nieśmiałości i bezwzględnego ukrywania potencjalnych związków z mężczyznami. W rzeczywi
stości opowieści młodych chłopców na tem at zarówno swych podbojów seksualnych, jak i, z dru
giej strony, cnotliwości ich kandydatek na żony są zwykle wyolbrzymione. Nie ma zresztą takiej 
fizycznej możliwości, żeby reprezentanci jednej płci utrzymywali nieograniczone kontakty seksu
alne z drugą płcią, a jednocześnie ta druga rygorystycznie przestrzegała zakazu współżycia przed 
ślubem. Istnieje poza tym wiele metod ukrywania braku dziewictwa, a ponadto w tradycyjnych 
społecznościach nikt z zawarcia związku małżeńskiego nie mógł być wykluczony, nie było „starych 
panien”, które musiałyby istnieć, gdyby faktycznie opowieści o podbojach seksualnych chłopców 
i obowiązkowym dziewictwie kandydatek na żony były prawdą (przypis red. M.Z.).
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Młodzieży w Armenii wolno o wiele mniej niż rówieśnikom w Europie czy 
Ameryce. Kontakty damsko-męskie są objęte dużo większą ilością zakazów. 
Chłopakowi i dziewczynie nie wolno na przykład wyjechać na wakacje czy za
mieszkać razem przed ślubem. Zdarzają się oczywiście osoby nieprzestrzega- 
jące tych reguł, jednak jest to niewielki procent społeczeństwa, gdyż większość 
boi się sprzeciwić wielowiekowej tradycji uosabianej przez rodziców i dziadków. 
Młodzi często mówią, że podobają im się zachodnie wzorce, ale w Armenii nie 
można według nich postępować. Przyjęte jest, że kiedy chłopak i dziewczyna 
się poznają, dziewczyna nie może od razu się zgodzić, kiedy on zaprasza ją na 
randkę:

C hłopak  zap rasza  ją , p rzez  dw a tygodnie się dob ija  do  niej, żeby o n a  zgodziła się 
z n im  wyjść, a  o n a  m ów i „nie, nie, n ie ” i o n  tego  oczekuje. O n a  m ów i to , czego on  
po niej oczekuje. O n a  m ia ła  za  zadan ie  pow iedzieć „n ie” , gdyby pow iedzia ła  tak, 
u zn an a  by była po p ro s tu  za  dziew czynę lekk ich  obyczajów, naw et jeżeli chodzi
0 wyjście n a  spacer, nie w olno  od razu  pow iedzieć „ tak ” [K.K. 24].

W przypadku, gdy chłopak myśli o tej znajomości poważnie, traktuje dziew
czynę jako kandydatkę na przyszłą żonę, musi ją „sprawdzić”:

1 zawsze, wiesz, jak  po zn a ją  dziew czynę, to  id ą  n a  dzielnicę, gdzie o n a  m ieszka, 
i się pytają, ja k a  je s t ta  dziew czyna, z k im  chodzi, gdzie, jak, co rob i [K.K. 26].

Wypytują o nią sąsiadów, kuzynów, ewentualnie chłopców, z którymi spo
tykała się wcześniej. Raczej nie zdarza się, żeby któraś z tych osób niesłusznie 
oczerniała dziewczynę, gdyż wtedy narażałaby się na zemstę ze strony braci bro
niących honoru siostry.

Młodzi mogą się poznać na ulicy lub przez znajomych, ale zdarzają się też 
małżeństwa aranżowane, polegające na tym, że matka wybiera narzeczoną dla 
swojego syna. Nie musi się on jednak ożenić z wybraną przez nią dziewczyną, 
jeśli ona mu się nie spodoba. Mimo wszystko liczy się bardzo z opinią matki:

M a tk a  w ypatru je jak ąś  dziew czynę d la  sw ojego syna i później, w iesz, tak  też  się 
poznają. I  zazwyczaj tak ie  są m ałżeństw a. L udzie są inni, m en ta ln o ść  je s t inna.
Jak  face t n a  przykład w ybiera sobie ko b ie tę , i w ybiera pow ażnie, n ie  tak  n a  m ie 
siąc albo dw a, to  już w oli w ybrać p rzez  m atkę  [K.K. 26].

W przeszłości zdarzało się też, że zaręczano ze sobą małe dzieci, noworodki. 
Zwyczaj ten nazywał się baszkiterma, czyli „zaręczyny przy piersi”. Miał tę zale
tę, że rodziny znały się wcześniej i dużo o sobie wiedziały, dzięki temu na ogół 
nie zdarzały się złe mariaże5.

Kiedy chłopak i dziewczyna już zdecydują się na ślub, urządzają oficjalne za
ręczyny. Są one przygotowywane przez rodzinę dziewczyny i odbywają się w jej

R. Karaś, Szukam raju, Warszawa 1975, s. 164-165.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



448 Karolina Komotajtys

domu. Z tej okazji urządza się przyjęcie, na którym może być obecne nawet 50 
osób. Jest to okazja do poznania się rodzin przyszłych małżonków. Zaręczyny 
przypominają trochę wesele i mogą trwać cały dzień. W ich czasie ustala się dłu
gość okresu narzeczeństwa, który może trwać od kilku miesięcy do dwóch lat. 
Dopiero wówczas można zawrzeć i skonsumować małżeństwo6.

Zaręczyny można jeszcze zerwać, jednak zdarza się to bardzo rzadko i musi 
być spowodowane bardzo ważną przyczyną. Chłopak, który porzuca dziewczynę 
bez żadnego konkretnego powodu, naraża się na duże nieprzyjemności, gdyż 
wszyscy będą uważać, że ją skrzywdził. Zaręczyny łatwiej jest zerwać dziew
czynie, jednak jej też trudno się na to zdecydować, ponieważ boi się plotek 
i obmowy.

W przeciwieństwie do zaręczyn wesele urządzane jest przez rodzinę pana 
młodego. Śluby najczęściej odbywają się w sobotę i mają ściśle określony sce
nariusz. Rodzina chłopaka przygotowuje jedzenie i alkohol, następnie jadą do 
domu panny młodej, gdzie siostry i kuzynki pana młodego pomagają jego przy
szłej żonie ubrać się i przygotować. Następnie udają się razem do urzędu stanu 
cywilnego, a później do kościoła. W Erewaniu jest to najczęściej kościół Surb 
Sarkis (Świętego Sarkisa). Sama ceremonia ślubu jest krótka, trwa ok. 15-20 
minut i uczestniczą w niej właściwie tylko rodziny państwa młodych. Charakte
rystycznym momentem jest założenie przez księdza koron na głowy nowożeń
ców. Po ślubie młodzi muszą obowiązkowo wsiąść do przyozdobionej limuzyny 
i, trąbiąc trzykrotnie, objechać Plac Republiki. Później odbywa się przyjęcie we
selne, w którym może uczestniczyć od 200 do 300 gości. Rzadko urządza się je 
w domu, częściej wynajmuje się restaurację lub specjalną salę. Przyjęcie weselne 
trwa cały dzień.

Do dzisiaj zachowało się też wiele tradycji związanych ze ślubem i weselem. 
Między innymi rodzaj wykupu żony polegający na tym, że kiedy pan młody 
przyjeżdża do domu swojej przyszłej małżonki, jej brat staje w drzwiach i prosi 
go o pieniądze za siostrę. Istnieje też zwyczaj zwany taros, czyli obdarowy
wanie. Po ceremonii zaślubin panna młoda przekazuje swoje szczęście innym 
obecnym na ślubie kobietom. Symbolem tego jest drobny upominek. Będąc 
na ślubie, również dostałyśmy z koleżankami taki prezent — były to cukierki 
przyozdobione tiulem, kwiatami i wstążeczkami. Inny z obowiązkowych zwy
czajów to specjalny taniec z dzbanem, który panna młoda wykonuje w czasie 
wesela. Podczas tańca zbiera pieniądze od gości. Nie wszystkich jednak stać 
na tak kosztowne wesele. Dlatego dopuszcza się też inny wariant zawarcia 
małżeństwa:

6 Według armeńskich danych statystycznych przeciętny wiek wstępowania w związki małżeńskie 
w Armenii zawiera się obecnie w granicach 27-28 lat u mężczyzn i 23-25 lat u kobiet. Odsetek 
rozwodów wynosi ok. 2%.
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W  ogóle nie id ą  do  kościo ła, nigdzie, a  po  p ro stu  przychodzi ta  dziew czyna [do 
dom u ch łopaka] i ro b ią  jak ieś party , i po  p ro stu  m ów ią, że to  je s t jego  żona, i k o 
niec. R o b ią  tak ie  w esele w  dom u [K.K. 26].

Związek taki jest przez społeczeństwo uznawany za małżeństwo, a nie kon
kubinat. Oficjalnie młodzi nie są jednak małżeństwem, nie mają żadnych do
kumentów potwierdzających ich stan cywilny i w urzędach nie uważa się ich 
za małżonków. Mogą mieć z tego powodu problemy, jeśli np. chcą wyjechać 
za granicę, ponieważ nieuregulowanie sytuacji prawnej grozi nieotrzymaniem 
paszportu przez jedno z nich.

W Armenii znana była również ogólnokaukaska tradycja zawarcia małżeń
stwa przez porwanie. Oficjalnie twierdzi się, że już się jej nie praktykuje, jednak 
jeden z moich rozmówców opowiadał, że jego kolega porwał dziewczynę, która 
mu się podobała, a nie chciała za niego wyjść, i wywiózł ją za miasto. Do ślubu 
nie doszło, gdyż okazało się, że dziewczyna ta nie była już dziewicą. Niemniej hi
storie takie świadczą, że instytucja małżeństwa przez porwanie może być w dal
szym ciągu sporadycznie praktykowana.

*

Do rozwodów w Armenii dochodzi bardzo rzadko. Trwałość rodziny jest niesły
chanie ważna. Powszechnie uważa się, że rodzina powinna być zawsze razem, 
bez względu na wszystko. Jeśli już dochodzi do rozwodu, to musi on być spo
wodowany naprawdę poważnymi przyczynami. Nie może być mowy o rozstaniu 
z powodu niedobrania się małżonków czy wygaśnięcia uczucia między nimi. 
Opinia publiczna źle ocenia ludzi, którzy nie potrafili dokonać w życiu trafnego 
wyboru partnerów7. Jedynym powodem do wzięcia rozwodu, z jakim spotkałam 
się w trakcie przeprowadzania badań, była zdrada mężczyzny przez kobietę. 
Zdarzenie takie jest nie do pomyślenia w kulturze ormiańskiej. Kobieta ma być 
opiekunką domowego ogniska, jej prowadzenie się musi być nienaganne. Jeśli 
zdradza męża, plami honor całej rodziny, daje zły przykład dzieciom:

N a przykład jak  m ężczyzna złap ie żo n ę  z d rug im  facetem , to  albo m oże zabić, 
albo  rozw ód [K.K. 23]8.

7 Ibidem, s. 164.
8 Ta wypowiedź jest oczywiście trochę przesadzona, ale rzeczywiście zdrada żony jest dla 
Ormianina czymś nie do przyjęcia i uzasadnionym powodem do rozwodu. Armen Mykyrticz w po
wieści pt.: Źródło Egnar opisał właśnie historię takiej zdrady. Tytułowa bohaterka Egnar, która 
zdradzała swego męża, sama zdaje sobie sprawę, że jej miłość jest czymś zakazanym i spodziewała 
się boskiej kary za sprzeniewierzenie się odwiecznym prawom i obyczajom. Gdy jej romans wy
szedł na jaw, zmarła ze strachu. Zdradzany mąż wyrył na grobie napis: „Żona jest źródłem jedynie 
dla swojego męża. Nikt poza nim nie ma prawa pić z niego” (A. Mykyrticz, Źródło Egnar, b.m.w., 
1988, s. 197).
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Podobnie jest w przypadku odkrycia u dziewczyny braku dziewictwa przed 
ślubem. Wówczas może w ogóle nie dojść do zawarcia związku. Oczywiście, jak 
już wspomniałam, zakazy współżycia z innymi kobietami przed ślubem i po nim 
nie obowiązują mężczyzn. Powszechnie przyjęte jest, że mężczyźnie wolno zdra
dzać, ponieważ taka jest jego natura i nie może on być tylko z jedną kobietą. Żą
danie rozwodu przez kobietę z powodu zdrady męża nie jest uznawane w spo
łeczeństwie ormiańskim za uzasadnioną przyczynę. Kobieta powinna trwać przy 
mężu, to jest jej obowiązek. Decydując się na rozwód, pozbawiłaby się nie tylko 
szansy na ponowne zamążpójście, ale też spowodowałaby skandal. Jeśli kobie
ta nie pracuje, tylko zajmuje się domem, rozwód byłby dla niej również utratą 
środków utrzymania:

Bo później te j kob ie ty  inn i nie b ę d ą  b rać  za  żonę. Z o sta je  bez m ęża, bez niczego.
Po p ro s tu  kob ie ty  lub ią  bard zo  sw oich m ężów  i m uszą być razem . R o d z in a  je st 
najw ażniejsza [K.K. 16].

K o b ie ta  je s t jakby  pod rzęd n a . P row adzi gospodarstw o  i wszystko. O n a  nie chce 
strac ić  tego  w szystkiego i tych dzieci. I  o n a  tak  c ierp i [K.K. 26].

Rozwody nie spotykają się w Armenii ze zrozumieniem otoczenia i wiele 
związków nieudanych musi trwać nadal. Ormianie uważają, że rodzina powinna 
być razem za wszelką cenę, i mało kto chce się tej opinii przeciwstawić.

Małżeństwa „mieszane”

Tak zwane małżeństwa mieszane, czyli pomiędzy partnerami różniącymi się naro
dowością, rasą, wyznaniem, klasą społeczną, często były i są traktowane w więk
szości społeczności na całym świecie jako „anomalia, zjawisko sprzeczne z ogólnie 
przyjętymi wzorcami zachowań, zagrażające w jakimś stopniu danej grupie”9.

Samo określenie „mieszane” zawiera już w sobie negatywne konotacje, dla
tego związki tego typu powinno określać się raczej mianem heterogamicznych, 
a w przypadku partnerów różniących się tylko narodowością binacjonalnych.

W wielu społecznościach obowiązywały i obowiązują przepisy prawne lub re
ligijne, które nie dopuszczają zawierania takich związków. Przykładem może 
być choćby zakaz zawierania przez Żydów małżeństw z „obcymi” występujący 
w Starym Testamencie:

N ie w ydaw ajcie có rek  swoich za  ich synów! N ie b ierzcie có rek  ich d la  synów sw o
ich an i d la  siebie za  żony! Czyż nie p rzez  to  zgrzeszył S alom on  k ró l iz rae lsk i?10. 9 10

9 E. Jaroszewska, Małżeństwa polsko-niemieckie w RFN. Relacje polskich partnerów na tle obrazu 
innych małżeństw binacjonalnych, Warszawa 2003, s. 36.
10 Pismo Święte, Neh. 13, 25-26.
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W prawie rzymskim obowiązywała zasada, że
obcy są to le row an i, przyjm ow ani n a  jak iś czas, m ożna  z n im i handlow ać, ale jako
p artn e rzy  do  m ałżeństw a n ie w chodzą w  ra c h u b ę 11.

Z czasów nam bliższych wspomnieć można obowiązujący w III Rzeszy zakaz 
zawierania małżeństw, z których „można oczekiwać potomstwa zagrażającego 
zachowaniu czystości niemieckiej krwi”12 lub panujące w RPA w czasach apar
theidu przepisy zabraniające jakichkolwiek kontaktów seksualnych pomiędzy 
Białymi i Czarnymi. Z drugiej strony fascynacja „obcym”, jego odmienną urodą 
i kulturą, może być na tyle silna, że pokonuje zakazy i niechęć społeczeństwa. 
Często ludzie, którzy zakochali się „od pierwszego wejrzenia” w cudzoziemcu, 
nie biorą pod uwagę nie tylko opinii publicznej, ale też różnic kulturowych, któ
re w przyszłości mogą doprowadzić do konfliktów. Do podjęcia decyzji o zawar
ciu małżeństwa z „obcym” nie wystarczy tylko jego fizyczna atrakcyjność. Osoby, 
które decydują się na taki krok, muszą charakteryzować się określonymi cecha
mi osobowości i postawą dopuszczającą branie pod uwagę obcokrajowców jako 
potencjalnych partnerów. Zdaniem Emilii Jaroszewskiej prawdopodobieństwo 
zawarcia binacjonalnego związku jest wyższe u osób, które w dzieciństwie spo
tykały się z cudzoziemcami, a także u nonkonformistów i outsiderów. Podobnie 
jak u kobiet, których ojciec był postacią konfliktową, ponieważ przenoszą one 
zwykle konflikt na wszystkich mężczyzn z kręgu własnej kultury. Z kolei o praw
dopodobieństwie związku z migrantem z jakiejś grupy decydują proporcje w li
czebności kobiet i mężczyzn w jej składzie, homogeniczność tej grupy, prestiż 
społeczny i „kulturowa bliskość”. Duże znaczenie ma oczywiście także fizyczna 
atrakcyjność przyszłego partnera13. Istnieje też hipoteza, że kobiety dążą do pod
niesienia własnego statusu poprzez ślub z obywatelem państwa znajdującego się 
w lepszej sytuacji gospodarczej14. W przypadku małżeństw polsko-ormiańskich, 
wśród których dominują związki kobieta — Polka, mężczyzna — Ormianin, ta 
hipoteza się jednak nie sprawdza.

Fascynacja „obcymi” innej płci

Fascynacja egzotyczną urodą „obcego” jest zjawiskiem symetrycznym. W kra
jach Południa bardzo często u kobiet za atrakcyjną uważana jest jasna skóra 
i włosy, stwarzające wrażenie delikatności i nadające młodszy, a nawet dziecię
cy wygląd twarzy. Natomiast we współczesnych społeczeństwach zachodnich 11

11 E. Jaroszewska, Małżeństwa polsko-niemieckie..., op. cit., s. 36.
12 Ibidem, s. 37.
13 Ibidem, s. 118-120.
14 Ibidem, s. 55.
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u mężczyzn ceniona jest ciemniejsza karnacja, mocne rysy twarzy i opalenizna. 
Nic więc dziwnego, że w przypadku związków polsko-ormiańskich atrakcyjność 
fizyczna ma duże znaczenie. Moje obserwacje potwierdziły tę prawidłowość. 
Polki (kobiety) i Ormianie (mężczyźni) nawzajem postrzegali się jako fizycznie 
atrakcyjni.

Przykładu fascynacji Ormian Polkami dostarcza przede wszystkim powieść Ra
faela Akopdżaniana15. Narrator poszukuje w Polsce ukochanej sprzed lat. W cza
sie podróży odwiedza kolejne miasta, w których poznaje różne kobiety. Z każdą 
ma jednodniowy romans. Urzeka go nie tylko uroda tutejszych kobiet, ale też ich 
sposób bycia i charakter. Pisze, że „jest w Polkach jakaś nieokreślona elegancja”, 
zachwyca go uśmiech i zapach, jak twierdzi, leśnego miodu, który, jego zdaniem, 
te kobiety roztaczają. Przypominają mu hrabianki zmuszone dla zapewnienia bytu 
do stania w kolejkach (akcja toczy się w latach 80. XX wieku)16.

Pisarz ten nie jest bynajmniej wyjątkiem. W czasie rozmów z Ormianami 
spotkałam się z wieloma podobnymi opiniami ormiańskich mężczyzn, którzy 
uważali Polki za bardzo atrakcyjne.

Postrzeganie związków „mieszanych” w Armenii

W tradycyjnym modelu ormiańskiej rodziny nie mieszczą się oczywiście małżeń
stwa z obcokrajowcem, a szczególnie niechrześcijaninem (muzułmaninem) lub 
kimś o odmiennym kolorze skóry. Szczególnie ważny jest tu czynnik religijny. 
Co prawda wielu Ormian traktuje religię tylko jako tradycję i element tożsa
mości narodowej, ale manifestację przynależności do swojego Kościoła uważają 
za jedną z bardziej istotnych kwestii. Przez wieki chrześcijaństwo wyróżniało 
Ormian spośród otaczającej ich zewsząd ludności muzułmańskiej. Dlatego mał
żeństwo z muzułmaninem było zawsze rodzajem sprzeniewierzenia się ormiań- 
skości. Związek natomiast z kimś spoza Kościoła ormiańskiego, ale chrześcija
ninem, jest mimo pewnych zastrzeżeń dopuszczalny.

Małżeństwa takie w samej Armenii nie są jednak zbyt częste. Panuje opinia 
o ich nietrwałości związana z obawą o to, że niektóre różnice są nie do przezwy
ciężenia. Poza tym znajomość ormiańskich zwyczajów, tradycji i języka jest dla 
Ormian niezwykle ważna, a partner nie-Ormianin, który zapewne nie będzie ich 
znał, nie przekaże ich dzieciom, aby wyrosły na „prawdziwych” Ormian. W do
datku w Armenii to kobieta uważana jest za strażniczkę ormiańskich tradycji i to 
ona przekazuje je dzieciom. Według powszechnej opinii żona cudzoziemka może 
dawać dzieciom zły przykład. Dziecko z takiego związku, nawet jeśli wychowało

15 R. Akopdżanian, Polskie wyspy, Kielce 2004.
16 Ibidem, s. 43 i 129.
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się i mieszka w Armenii, zna język i tradycje, jednak nigdy nie będzie uznane za 
„prawdziwego” Ormianina. Inni i tak będą uważać je za „mieszańca”. Argumen
tem, który się podnosi, jest też przekonanie, że nie powinno się mieszać krwi:

M y chcem y m ieć w  swojej krw i tylko o rm iań sk ą  krew , żeby żadnych  n ie było m ie 
szanek. D la teg o  nigdy w  życiu nie ożen iłbym  się z cudzoziem ką [K.K. 26].

Ormianie, jak sami twierdzą, są bardzo małym narodem i uważają, że nie 
powinni mieszać się z innymi narodami. Uważają endogamię (nakaz zawierania 
małżeństw we własnej grupie) za sposób na utrzymanie swojej ormiańskości, co 
do pewnego stopnia było strategią skuteczną w sytuacji braku własnego państwa 
i zamieszkiwania nierzadko w rozproszeniu pośród społeczności tureckich, kur
dyjskich czy greckich. Rodzina i Kościół były wtedy jedynymi nośnikami tradycji 
i języka.

Zmiany postaw Ormian wobec małżeństw binacjonalnych 
na emigracji w Polsce

W Armenii cudzoziemki, a szczególnie Rosjanki, uważane są za dziewczyny lek
kich obyczajów, które łatwo zdobyć. Romans z nimi traktowany jest tylko jako 
przygoda i sposób na zdobycie doświadczenia, jednak nie wiąże się z nimi żad
nych planów na przyszłość i nie myśli się o nich jako o ewentualnych żonach. 
Z kolei ormiańskie dziewczyny, jeśli decydują się spotykać z cudzoziemcami, 
to zazwyczaj mają nadzieję na małżeństwo i wyjazd za granicę. Wielu Ormian, 
przebywając na emigracji, zawiera jednak związki małżeńskie z cudzoziemca
mi. Mimo że znajomość tradycji jest dla nich nadal ważna, postawy wobec mał
żeństw binacjonalnych zmieniają się17. W Polsce Ormianie szybko zauważają, że 
Polacy inaczej niż oni podchodzą do kwestii związków damsko-męskich. Spo
strzegają też różnice w zachowaniu Polek i Ormianek oraz Ormian i Polaków. 
Zaczynają jednak przekonywać siebie i innych, że im to nie przeszkadza, albo 
wręcz się podoba. A dla tych, którzy tu przyjechali jako dzieci lub nastolatki, tu 
się wychowali, zwyczaje panujące w Polsce są bliższe i bardziej zrozumiałe niż 
te w Armenii.

Żaden z moich rozmówców w Polsce nie stwierdził, że mieszane małżeństwa 
są pod jakimkolwiek względem gorsze niż związki, w których obydwoje partne
rzy są Ormianami. Nikt też nie przytaczał argumentów przeciwko takim małżeń
stwom, które słyszałam w Armenii. Najczęściej spotykałam się z opiniami, że:

17 Jedną z przyczyn jest to, że związki małżeńskie z obywatelami polskimi są zawierane przez oby
wateli Armenii w celu legalizacji pobytu, niekiedy także w zamian za korzyści materialne (przypis 
M.Z.).
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Tak, u nas wszystko w olno  [K.K. 8].

M ożna, czem u nie [K.K. 13].

Wszyscy imigranci twierdzili też, że również w Armenii takie małżeństwa są 
dopuszczalne i nikt nie ma nic przeciwko nim. Czasem tylko dodawali, że daw
niej związki mieszane nie były dozwolone, ale zaraz zapewniali, że teraz jest ina
czej. Przy czym tolerancja dla małżeństw mieszanych także w Polsce nie dotyczy 
małżeństw z innowiercami:

O prócz Turków , co m uzu łm an ie  są. W szystkie n a ro d y  m uzu łm ańsk ie, to  nie m oż
na, ale z innym i tak. Z ależy  od tych ludzi, k tó rzy  się kochają. Jeże li rozum ie ją  je 
d en  drugiego , to  różnicy ja  n ie  w idzę. L udzie są jednakow i. P o  p ro stu  są i dobrzy, 
są  i źli [K.K. 13].

Poza tym wyjątkiem, jakim są Turcy/muzułmanie, dominowała opinia, że to, 
z kim się człowiek żeni lub za kogo wychodzi za mąż, jest jego prywatną sprawą, 
a cechy charakteru przyszłego małżonka są ważniejsze niż jego narodowość. Jest 
to całkowite przeciwieństwo tego, czego dowiedziałam się na temat małżeństw 
mieszanych w Armenii.

Opinie Polaków na temat związków z Ormianami

Polacy, którzy wyróżniali się pewną znajomością Ormian, również nie byli zwo
lennikami „mieszanych” związków. Większość moich informatorów uznała mał
żeństwa z cudzoziemcami (w tym z Ormianami) za gorsze niż małżeństwa z Po
lakami. W przypadku Ormian jedyne, co przemawiało na ich korzyść, to to, że są 
chrześcijanami. Wydaje się, że jak pisze Jaroszewska, postawy tego typu wiązały 
się z obawą przed zdeklasowaniem w przypadku małżeństwa z osobą o wyraźnie 
niższym statusie majątkowym, ze strachem przed wyjazdem dziecka za granicę 
i opinią publiczną, i w dużym stopniu wynikały ze stereotypów na temat określo
nych narodowości18.

Szczególnie źle oceniali związki z Ormianami handlarze ze Stadionu Dziesię
ciolecia i z innych bazarów. Znali ich osobiście, ale przeważnie nie mieli z nimi 
bliskich kontaktów. Często traktowali ich jako konkurencję, co umacniało ich 
negatywny do nich stosunek. Mówili, że sami nie chcieliby mieć ormiańskich 
partnerów i nie życzyliby sobie, żeby ktoś z ich rodziny ożenił się z Ormianką lub 
wyszedł za mąż za Ormianina. Na pytanie — „czy wydałby pan swoją córkę za 
mąż za Ormianina”, usłyszałam nawet odpowiedź: „Nigdy. Wolałbym ją zabić, 
niż brudasa do domu wpuścić” [K.K. 4].

18 E. Jaroszewska, Małżeństwa polsko-niemieckie..., op. cit., s. 139.
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W przypadku kupców z polskich bazarów niechęć wiązała się jedynie z ne
gatywnymi emocjami, jakie wzbudzali w nich Ormianie, a nie ze znajomością 
ormiańskiej kultury. Wśród osób znających ją jednak dobrze także nie było en
tuzjastów małżeństw mieszanych. Nauczycielka z Polski pracująca w Erewaniu, 
znająca dobrze tradycje i zwyczaje ormiańskie, twierdziła, że istnieje zbyt duża 
różnica kulturowa między Polakami i Ormianami. Jest ona do przezwyciężenia, 
jednak jest to trudne i wymaga wiele wysiłku z obu stron:

N ie d a  się nie zakochać w  O rm ian in ie , ale nie d a  się też  z n im  żyć [K.K. 24].

Ormianin, jak mi opowiadała, kiedy chce zdobyć kobietę, zachowuje się jak 
prawdziwy dżentelmen, jest bardzo miły i szarmancki. Gdy mu się to jednak 
uda, traktuje ją już inaczej. Nie jest ona dla niego partnerką, powinna się go 
słuchać i żyć tak, jak on by sobie tego życzył.

W Polsce jednak od początku lat 90. zawarto już wiele małżeństw polsko- 
ormiańskich, sporo też Polek spotyka się z Ormianami nieformalnie lub żyje 
z nimi w konkubinacie19. Powszechnie kobiety uważają Ormian za atrakcyjnych 
fizycznie mężczyzn i prawdziwych dżentelmenów. Polacy — mężczyźni także za
uważają powodzenie, którym Ormianie cieszą się wśród Polek. Twierdzą jednak, 
że Polkom podobają się:

szczególnie ich p ieniądze. M ają  jedyny a trybut —  pieniądze. I  myślę, że Polki to  ja 
kieś dziwne są, jak  się z O rm ianam i zadają. Ź le  się p row adzą po p rostu  [K.K. 15].

Takie postawa może wynikać tylko z poczucia zagrożenia męskiej tożsamości 
płciowej. Ormianie w Polsce z punktu widzenia ich statusu materialnego nie 
należą bowiem do atrakcyjnych kandydatów do małżeństwa. Związki mieszane 
stanowią dla Polaków wyzwanie dla ich męskości. Są postrzegane jako narusze
nie lub kradzież „własności”. Jak pisze O’Brien, tożsamość płci jest wyuczona, 
stosowana i realizowana w interakcjach, ale jednocześnie na poziomie kulturo
wym reifikowana i narzucana przez społeczne instytucje rodziny, prawa, religii, 
medycyny i polityki, a także przekazywana przez środki masowego przekazu 
i zapisana w archetypach kulturowych20.

19 Ogółem w latach 1995-2007 zarejestrowano w Urzędach Stanu Cywilnego w Polsce 1364 związ
ki małżeńskie między obywatelami polskimi a obywatelami Armenii (oczywiście część z nich to 
tzw. związki „papierowe”). Ich liczba rokrocznie wzrastała do aż roku 1999, w którym wynosiła 
197. Ormianie byli wówczas czwartą najliczniejszą grupą cudzoziemców wstępującą w związki 
małżeńskie z Polakami po obywatelach Niemiec, Ukrainy i Wietnamu. Od 2000 roku liczba za
wieranych związków jednak maleje. W roku 2007 wynosiła już tylko 98 (dane GUS, w: Społeczność 
ormiańska..., s. 107).
20 M. O ’Brien, Esej o płynnej tożsamości, w: A. Jawłowska (red.), Wokół problemów tożsamości, 
Warszawa 2001, s. 29-30.
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Adaptacja imigrantów z Armenii do polskiego otoczenia

Większość Ormian, którzy przebywają w Polsce, stosunkowo szybko przysto
sowuje się do naszych zwyczajów. Zaczynają zachowywać się jak Polacy, jeśli 
chodzi o kwestię „chodzenia ze sobą” i o małżeństwo. Nie przeszkadza im, że 
współczesny polski model rodziny jest bardzo odmienny od ormiańskiego. Po
trafią zrezygnować nieraz z wielu zwyczajów, chociaż stanowią one ważną cechę 
ich tożsamości kulturowej. Mimo że kultura ormiańska jest kulturą patriarchal- 
ną, to jednak imigranci, zwłaszcza młodzi, godzą się na kompromisy i starają 
dopasować się do nowych realiów. W procesie adaptacji biorą udział jednak 
wszyscy, zarówno rodzice, jak ich dzieci, co pozwala unikać konfliktów między
pokoleniowych. Łatwość adaptacji u Ormian potwierdzali wszyscy moi rozmów
cy, którzy znali ich osobiście:

I  to  je s t w łaśnie cecha O rm ian  jako  im igran tów , że o n i p o tra fią  błyskaw icznie 
przyjąć cudze zasady  i zacząć żyć w edług  nich, chociaż nie p rzesta ją  być O rm ia
n am i [K.K. 24].

W przypadku wchodzenia w związki binacjonalne strona ormiańska porzuca 
wiele zasad, których złamanie w Armenii byłoby nie do pomyślenia. Na przykład 
mężczyźni często żenią się z dziewczynami, które miały już wcześniej chłopaków 
i wiadomo, że nie są dziewicami. Zdarza się też, że żyją z nimi w konkubina
cie, co w Armenii prawie w ogóle się nie zdarza. Zaczynają traktować Polki 
jako kandydatki na żony, a nie tylko jako dziewczyny na przelotne znajomości. 
Wydaje się, że nie przeszkadza im różnica między nimi a Ormiankami, choć ją 
oczywiście zauważają. Jeden z rozmówców tak o tym mówił:

N o P olk i troszeczkę inaczej..., jak  pow iedzieć... O rm ian k i są bardz ie j skrom ne. 
P olki zupe łn ie  inaczej. N a  przykład P o lk a  pali pap ierosy , a  O rm ian k a  nie pali. To 
je st różn ica  bardzo  duża... [K.K. 23].

Ale na pytanie, czy chciałby mieć dziewczynę Polkę, odpowiedział:

N o jak  by była dobra . N ie m a  różnicy, dziew czyna je s t dziew czyna [K.K. 23].

Poza tym po ślubie z Polką przystosowują się do bardziej partnerskich sto
sunków, które panują w polskich rodzinach. Pomagają w pracach domowych, 
pozwalają żonie decydować o różnych rzeczach. Ormianka, z którą rozmawia
łam na ten temat, stwierdziła: „Zaczynają się zachowywać jak Polacy” [K.K. 19]. 
Przebywając w Polsce, to Ormianie częściej przystosowują się do swoich polskich 
partnerów, choć nigdy nie rezygnują całkowicie ze swojej kultury i zachowują 
najważniejsze tradycje. Zazwyczaj jednak kulturą dominującą w takim związku 
jest kultura polska.

W wielu przypadkach małżonkowie kultywują tradycje obu krajów. Często 
stają się dwujęzyczni. Polscy partnerzy uczą się języka ormiańskiego, mimo że
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Małżeństwa polsko-ormiańskie 457

nie ma takiej konieczności, gdyż ich małżonkowie dobrze mówią po polsku. 
Obchodzą nawzajem swoje święta i łączą zwyczaje. Mają zarówno polskich, jak 
i ormiańskich znajomych, z którymi spędzają czas. Stwarza to okazje do lep
szego wzajemnego poznawania swoich zwyczajów, a nawet historii obu krajów. 
Ten rodzaj małżeństwa dwukulturowego polega na kompromisie między obie
ma stronami i przyjęciu elementów kultur obydwojga partnerów21. Podejście do 
małżeństwa i stosunków damsko-męskich jednak zwykle musi się zmienić, jeśli 
małżeństwo ma przetrwać.

Oczywiście nie jest tak we wszystkich przypadkach. Zdarzają się nieraz próby 
przeniesienia ormiańskich zwyczajów na polskie realia. Może być tak, że:

C hłopak  w ypatru je sobie jak ąś dziew czynę w  Polsce, k tó ra  m u się po d o b a , i o  k tó 
rej w ie, że nie m ia ła  w cześniej n ikogo, i raz em  z ko legam i je j p ilnu ją  [K.K. 33].

Polka może być więc równie dobrze potraktowana jak Ormianka i „wycho
wana” na dobrą żonę. Są też przypadki wynajdywania dziewczyny dla syna przez 
matkę i nawet podejmowane przez nią próby swatania22.

Postępowanie dziewcząt ormiańskich w sytuacji migracyjnej także ule
ga zmianie, choć nie tak radykalnie jak w przypadku chłopców. Ormianki 
w Polsce stają się bardziej wyzwolone i upodabniają swoje zachowanie do 
zachowania polskich koleżanek. Mimo to wciąż się od nich różnią, gdyż ciągle 
odbierają tradycyjne wychowanie, mające przygotować je do roli dobrych żon 
i matek. Mają jednak więcej swobody, jeśli chodzi o wychodzenie z domu 
i spotkania ze znajomymi. Jednym ze sposobów na zamanifestowanie swojej 
niezależności jest także palenie papierosów w miejscach publicznych, na co 
raczej nie zdecydowałyby się w Armenii. Wszystkie zmiany dotyczą jednak 
tylko związków binacjonalnych. Rodziny, w których obydwoje partnerzy są 
Ormianami, nie rezygnują z ormiańskich tradycji i także w Polsce żyją według 
własnych zasad.

*

Ormianie w Polsce chętnie nawiązują bliższe znajomości z Polakami. Posiadanie 
polskich przyjaciół i znajomych pomaga im wejść w polskie środowisko. Szybciej 
wówczas uczą się skryptów i schematów charakterystycznych dla naszej kultury. 
Zapewnia im to większe poczucie bezpieczeństwa przy obcowaniu z polską kul
turą. Staje się ona dla nich bliższa i bardziej zrozumiała. Proces ten jest zwykle 
znacznie szybszy, jeśli dojdzie do małżeństwa z polskim partnerem. W ten spo
sób imigrant staje się członkiem polskiej rodziny. Z bliska poznaje polską kul
turę i zmniejsza swój dystans wobec społeczeństwa przyjmującego. Oczywiście

21 Określany jest on mianem modelu alternatywnego małżeństwa binacjonalnego; zob.: 
E. Jaroszewska, Małżeństwa polsko-niemieckie..., op. cit., s. 205.
22 W  trakcie badań doświadczyłam tego osobiście.
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nie bez znaczenia jest też kwestia jego szczęścia osobistego, które ma często 
decydujący wpływ na jego adaptację.

Szybkie przystosowanie do polskiej kultury nie oznacza jeszcze asymilacji, 
trwałej zmiany tożsamości. Zmiana zachowania jest w dużym stopniu przeja
wem tak zwanej „tożsamości kameleona”, która polega na przyjęciu nowych 
norm kulturowych w czasie pobytu na emigracji i natychmiastowym powrocie 
do dawnych zwyczajów po przyjeździe do ojczyzny. W małżeństwach miesza
nych wyjeżdżających do Armenii dochodzi do zmiany kultury dominującej, na 
co polscy partnerzy często nie są przygotowani. W przypadku par Ormianin — 
Polka może dojść do przywrócenia patriarchalnych stosunków w rodzinie. Czę
sto mówią o tym Polki, które wyjechały do Armenii:

Tutaj je s t inaczej, m ąż inaczej się zachow uje. Z d a rz a  się, że m ów i mi, co m am  
rob ić  i z ab ran ia  m i n a  przykład sam ej w ychodzić. A le to  tylko przy kim ś, n a  przy
k ład  przy  jego  rodzin ie. K iedy jesteśm y sam i, to  p o m ag a m i czasem  w  dom u, tak  
jak  w cześniej [K.K. 31].

D użo  tu ta j było przykrych historii. W  m ałżeństw ie po lsko -o rm iańsk im ... w  tych 
aku ra t, k tó re  znam , dom inu je  o rm iańskość oczywiście, ze w zględu n a  to , że p o l
skość rep rez en tu je  żona, a w ięc już je s t n a  s traconej pozycji. Oczywiście O rm ia 
n in  pracu jący  w  Polsce zachow uje się w edług  po lskich  m iar. K o b ie ta  się zak o ch u 
je , bo  o n  je s t d użo  bardziej d żen te lm eńsk i niż Polak . P rzyjeżdża tu ta j i o n  zaczyna 
żyć po  o rm iańsku  i w ydaje m u się to  abso lu tn ie  n a tu ra ln e , że o n a  też  zacznie żyć 
po  orm iańsku . I  zaczyna się oczywiście konflik t, bo  P o lka to  je s t je d n ak  P o lka 
i p ragnę łaby  jak iegoś p a rtn e rs tw a  [K.K. 24].

Mąż, który w Polsce przystosował się do polskich realiów, w Armenii oczeku
je od żony tego samego. Brak zrozumienia u partnera jest najczęstszym powo
dem konfliktów w takich małżeństwach.

Dzieci z małżeństw binacjonalnych

Dzieci ormiańskie urodzone i wychowane w Polsce, a zwłaszcza te pochodzą
ce z małżeństw binacjonalnych, znają zwykle obydwie kultury i oba języki, ale 
siłą rzeczy są bardziej zanurzone w kulturze polskiej. Jak pisze Gabriell Varro, 
nie mieszczą się całkowicie w żadnej kategorii narodowej, „w żadnej szufladce, 
zawsze coś wystaje”. Nawet jeśli chciałyby należeć wyłącznie do narodu jednego 
z rodziców, doświadczają uczucia zdrady wobec drugiego23. Stąd trudno im jed
noznacznie określić swoją przynależność kulturową.

23 Za H. Malewska-Peyre, Przedmowa, w: eadem (red.), Swojskość i obcość. O akulturacji imigran
tów w Polsce, Warszawa 2001, s. 58.
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Z jednej strony znajomość tradycji obojga rodziców poszerza ich horyzonty, 
ale z drugiej są zmuszone do dokonywania wyboru pomiędzy wartościami obu 
kultur, co może być szczególne trudne w przypadku, gdy wartości te są ze sobą 
w konflikcie. Zazwyczaj kultura polska jest im bliższa, ponieważ wychowują się 
w Polsce. Z kulturą ormiańską mają do czynienia tylko za pośrednictwem or
miańskich członków rodziny, natomiast z polską spotykają się wszędzie: na uli
cy, w szkole, wśród rówieśników.

Podobne problemy mają dzieci imigrantów ormiańskich, które urodziły się 
w Polsce bądź przyjechały tu w wieku zaledwie kilku lat. Chociaż w ich domach 
dominuje kultura ormiańska, wszędzie poza nimi spotykają się z kulturą polską, 
która zaczyna wkraczać w ich życie i staje się bardziej zrozumiała niż kultura 
kraju pochodzenia.

Jeśli chodzi o tradycyjny model rodziny, to dzieci, które się tu wychowały, 
oczywiście go znają, ale nie uważają go wcale za lepszy od modelu polskiego. 
Chłopak, z którym przeprowadziłam wywiad, a który wychował się w Polsce 
i wyjechał na studia do Armenii, bardzo tęsknił za swoimi polskimi znajomymi. 
Przebywając w Armenii, twierdził, że czuje się bardziej Polakiem:

W ychow ałem  się m iędzy P o lakam i i wiesz... chcesz czy nie, zachow ujesz się, s ta 
jesz się jak  oni. Połow ę życia tam , połow ę życia tu... [K.K. 25].

W kraju pochodzenia swoich rodziców nie podobało mu się wiele rzeczy, 
także w stosunkach damsko-męskich. Rozumiał zasady nimi rządzące, ale sam 
nie chciał się do nich stosować. Stwierdził:

J a  to  i tak  się z P o lk ą  ożenię. P olki m ają  coś tak iego , co m nie przyciąga. Są o tw ar
te , m ożna  z n im i o w szystkim  pogadać  [K.K. 25].

Okres młodzieńczy ma ogromny wpływ na tworzenie się tożsamości jednost
ki, ponieważ w tym czasie dokonuje się wielu ważnych życiowych wyborów i szu
ka się odpowiedzi na pytanie: „kim jestem”? Wtedy też następuje wykształcenie 
najważniejszych cech tożsamości. W przypadku dzieci imigrantów wychowa
nych na obczyźnie występuje brak całkowitej identyfikacji z jedną i drugą kul
turą. Można powiedzieć, że nabywają one pewien rodzaj kultury synkretycznej, 
a wraz z nią następuje wykształcenie nowej tożsamości, która jest syntezą kultur 
obojga rodziców.

*

Podsumowując, Ormianie, których diaspory znajdują się na całym świecie, zna
ni są z pewnej łatwości adaptacji praktycznej do społeczeństw przyjmujących. 
Zwykle jednak dążą do zachowania pewnej odrębności i nie zatracają szybko 
swojej ormiańskości. Przejawia się to przede wszystkim w przywiązaniu do wia
ry, języka, tradycji, prowadzeniu tradycyjnego życia domowego widocznego 
w sposobie odżywiania się, wyposażenia mieszkań, we wzorach wychowania,
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w tym poszanowaniu dla osób starszych, gościnności, wzajemnej pomocy, kul
cie wiedzy, w zamieszkiwaniu w zwartych skupiskach w ormiańskich dzielnicach 
zwanych ormianokendami i zawieraniu małżeństw wewnątrz własnej grupy. Jak 
pisze Andrzej Chodubski:

oficjaln ie iden ty fiku ją  się z now ą rzeczyw istością, n a to m ia s t w  sferze pryw atnej
zw racają uw agę n a  o d ręb n o ść  naro d o w ą24.

„Mieszane” małżeństwa, do których mimo wszystko dochodzi, zawsze powo
dują osłabienie więzów międzyormiańskich. W ich ramach Ormianie nie tylko 
szybciej dostosowują się do otoczenia, ale zachodzi wśród nich daleko posu
nięty proces integracji kulturowej, a w przypadku dzieci nawet wykształcenia 
nowej tożsamości, w naszym przypadku, ormiańsko-polskiej. W konsekwencji 
następne pokolenia mogą już ulec całkowitej asymilacji. Przykładem mogą być 
losy tzw. „starej” imigracji ormiańskiej w Polsce, która z czasem uległa prawie 
całkowitej polonizacji. W znacznym stopniu przyczyniło się do tego zawieranie 
małżeństw z Polakami. Osłabiły one ormiańskie tradycje i doprowadziły do sil
niejszej identyfikacji z Polską. Potomkowie polskich Ormian nie znają już dzi
siaj języka ani nie wyróżniają się typowo ormiańskim wyglądem, gdyż pochodzą 
prawie wyłącznie ze związków mieszanych. Sami określają się jako Polacy or
miańskiego pochodzenia. * i

24 A. Chodubski, Swoistość diaspory ormiańskiej, w: J. E. Zamojski (red.), Diaspory, 2001, „Migracje
i Społeczeństwo”, nr 6, s. 61-77.
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Pos łowie

W chwili oddawania książki do druku, w połowie roku 2010, Kaukaz pozosta
wał w dalszym ciągu regionem niestabilnym. Jak wspomnieliśmy we wstępie, 
w ostatnich latach każdego roku dochodziło tam do nowych wydarzeń, które 
przykuwały uwagę mediów. Nie inaczej było w roku 2009, w ostatnim okresie 
prac redakcyjnych nad niniejszą książką.

Do najistotniejszych wydarzeń w tym czasie na pewno należy zaliczyć tzw. 
„dyplomację futbolową” rozpoczętą historycznym spotkaniem jeszcze we wrze
śniu 2008 roku w Erewaniu prezydenta Turcji Abdullaha Gula z prezydentem 
Armenii Serżem Sarkisjanem na meczu kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata 
drużyn narodowych obu krajów. Wzbudziła ona nadzieję na otwarcie zamknię
tej granicy ormiańsko-tureckiej i tym samym na ożywienie gospodarcze Arme
nii, ale także wschodnich regionów Turcji1. W kwietniu 2009 roku oba państwa 
ogłosiły „mapę drogową” procesu normalizacji, a 10 października podpisały 
w Zurychu odpowiednie protokoły potwierdzające nie tylko wzajemne uznanie 
istniejącej granicy i jej otworzenie, ale i podjęcie „dialogu w wymiarze histo
rycznym w celu przywrócenia wzajemnego zaufania”. To ostatnie oznacza pod
jęcie po raz pierwszy od prawie 100 lat rozmów na temat wydarzeń z 1915 roku.

1 Poza spodziewanymi korzyściami z tranzytu towarów do Armenii, Turcja, dążąc do integracji 
z UE, stara się realizować politykę „zero problemów” na swoich granicach. Ponadto dąży do utwo
rzenia stabilnego korytarza dla tranzytu surowców energetycznych z regionu Morza Kaspijskiego 
na Zachód. Dla Armenii z kolei drogi tranzyt towarów przez Gruzję i Iran staje się coraz większym 
utrudnieniem w rozwoju kraju, tym bardziej, że po wojnie gruzińsko-rosyjskiej granica lądowa 
Gruzji z Rosją jest również zamknięta. Ponadto rozwój więzi handlowych z blisko powiązaną z UE 
gospodarką turecką z pewnością przyczyniłby się do znaczącej poprawy sytuacji ekonomicznej 
Armenii i podniesienia standardu życia jej obywateli, zwłaszcza gdyby kraj ten został zintegrowany 
z regionalną siecią przesyłu surowców energetycznych.
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Niestety pojednanie turecko-ormiańskie nie jest jeszcze przesądzone2. Proto
koły muszą zostać ratyfikowane przez parlamenty obu państw i już spotkały się 
z głośną opozycją kół nacjonalistycznych. Zwłaszcza mająca duże wpływy dia
spora ormiańska z USA, Francji i Libanu, nieponosząca kosztów życia w izola
cji, zachowuje w dalszym ciągu pryncypialne stanowisko, wydając oświadczenia, 
w których armeńsko-tureckie protokoły nazywa „upokarzającymi i jednostron
nymi”, dowodzącymi, że „ludobójstwo się opłaca”3. Dlatego na razie Ormianie 
mieszkający w Armenii żyją nadal w pewnej izolacji i, co za tym idzie, w nieco 
przymusowej symbiozie z Rosją, którą traktują raczej koniunkturalnie, jako do
stawcę gazu i ropy oraz ewentualnego sojusznika w wojnie z Azerbejdżanem
0 Górski Karabach. Trzeba jednak mieć nadzieję, że w ciągu paru lat sytuacja 
może ulec zmianie na lepsze.

Demokracja gruzińska, choć wyróżniająca się pozytywnie na tle sąsiadów, 
chwalona w Europie i wspierana projektami rozwojowymi, odbiega jednak dale
ko od standardów zachodnich (łamanie praw mniejszości, brutalna walka z ko
rupcją), co dodatkowo pogłębia kryzys ekonomiczny i bezrobocie, przed którym 
Gruzini próbują ratować się emigracją, m.in. do Polski. W potocznej świadomo
ści części Gruzinów w 2009 roku doszło, jak się wydaje, do poważnego potrakto
wania słów prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który ponoć w jednym z wystąpień 
zapraszał ich do Polski. Szumne deklaracje o pomocy „polskich przyjaciół” (nie 
tylko w walce ze wspólnym „odwiecznym” wrogiem) trafiły na podatny grunt
1 od lata do końca 2009 roku przybyło do Polski ok. 6 tys. obywateli Gruzji, któ
rzy, w związku z oczywistym brakiem podstaw do ubiegania się o status uchodź
cy, życiem w Polsce dość szybko się rozczarowali.

Ze względów geopolitycznych Zachodowi zależy na stabilności w regionie, 
nawet kosztem przymykania oczu na ograniczanie swobód obywatelskich przez 
władze niektórych krajów, jak to ma miejsce w autokratycznym Azerbejdżanie, 
po cichu wspieranym przez mające tam swoje interesy USA. Wzrost gospodar
czy, wpływy z ropy naftowej, wpadające głównie do kieszeni władz i biznesme
nów, nie przekładają się jednak, jak dotąd, na lepszą sytuację obywateli tego 
państwa, zmuszonych także migrować, szczególnie do Rosji, w poszukiwaniu 
pracy. Pod zewnętrzną warstwą pozornego spokoju w Azerbejdżanie kryje się

2 Niemniej odnotowuje się pewne oznaki poprawy relacji turecko-orm iańskich także w sa
mej Turcji. Jednym z jej wyrazów była zgoda władz w listopadzie 2009 roku, aby Ormiański 
Patriarchat Konstantynopola wybrał nowego współzwierzchnika, który w warunkach tureckich 
byłby jednocześnie przywódcą świeckim mniejszości ormiańskiej (pojęcie mniejszości narodo
wej w Turcji nie istnieje, każdy, kto urodził się w Turcji, jest narodowości tureckiej, natom iast 
prawa do odmiennego języka i kultury grupy społeczne mogą zachować, jeśli należą do okreś
lonej grupy religijnej).
3 Takie oświadczenie wydał m.in. Armenian National Committee of America. Porozumienie potępił 
również katolikos Cylicji (w rzeczywistości przebywający w Antelias pod Bejrutem w Libanie).
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spory potencjał niezadowolonego społeczeństwa, gotowego wyjść na ulice, gdy 
nastąpi odpowiedni ku temu moment.

O wiele mniej uwagi w mediach poświęca się Kaukazowi Północnemu na
leżącemu w całości do Federacji Rosyjskiej. Powszechne jest przekonanie, że 
podróże cudzoziemców do tego rejonu Rosji obarczone są pewnym ryzykiem 
i choćby z tego powodu dociera tam o wiele mniej dziennikarzy, badaczy czy 
przedstawicieli organizacji humanitarnych niż do państw Kaukazu Południowe
go (nie bez powodu też region Kaukazu w potocznej świadomości kojarzony jest 
głównie z Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią).

Kaukaz Północny, a szczególnie jego wschodnia część (Inguszetia, Cze
czenia, Dagestan), to faktycznie najbardziej niestabilny rejon Kaukazu, gdzie 
przemoc i terror (zarówno ze strony państwa, jak i nieformalnych formacji 
zbrojnych) stały się codziennością. Paradoksalnie, niezwykle rzadko proble
my w tym regionie są szerzej komentowane w mediach. Powodem nie jest 
wcale brak informacji lub przekłamania w rosyjskich mediach (w Internecie 
istnieje szereg niezależnych portali), ale raczej ignorancja mediów zachod
nich i brak ich zainteresowania tym tematem.

Unia Europejska i USA, dbając o dobre stosunki z Rosją, gotowe są uznać 
problemy Kaukazu Północnego za jej wewnętrzną sprawę. Dlatego też nie chcą 
się wtrącać, ograniczając się tylko do cichych apeli o przestrzeganie praw człowie
ka na tym terytorium, gdy np. dochodzi do zabójstw dziennikarzy czy obrońców 
praw człowieka, jak choćby Nataszy Estemirowej porwanej w Groznym i zabitej 
w lipcu 2009 roku w Inguszetii4. Tymczasem, jeśli ofiarami represji ze strony 
władz bywają tzw. wahhabici, wówczas ich los wpisywany jest w szeroką katego
rię walki z międzynarodowym terroryzmem, walki, która może być toczona poza 
prawem. Niezależnie od tego, czy jej ofiary miały coś wspólnego z terroryzmem, 
czy też nie (poza bojownikami, walczącymi z bronią w ręku o ustanowienie na 
Kaukazie Północnym państwa opartego na prawie islamu, ofiarami represji 
stają się często po prostu gorliwie wierzący muzułmanie, osoby przypadkowe 
lub niewygodne dla władz). Zaskakujące jest także to, że nawet największy od 
czasów Biesłanu atak terrorystyczny na terenie Federacji Rosyjskiej — w sierp
niu 2009 roku w Inguszetii, gdzie zginęło ponad 120 osób (kierowca samobójca 
wjechał wypełnionym materiałami wybuchowymi minibusem w grupę pracowni-

4 Natasza Estemirowa była jedną z najbardziej znanych rosyjskich działaczek na rzecz praw czło
wieka na Kaukazie. Współpracowała m.in. z Anną Politkowską (w 2007 roku została laureatką 
nagrody jej imienia), zamordowaną w 2006 roku, oraz z prawnikiem Stanisławem Markiełowem, 
zastrzelonym w styczniu 2009 roku. Wielokrotnie krytykowała działania władz Czeczenii, a te nie
jednokrotnie wyrażały „swoje niezadowolenie” z powodu jej działalności. Ostatnio zajmowała się 
przypadkami porwań w Czeczenii. Alarmowała, że mimo deklarowanego przez władze zakończe
nia działań antyterrorystycznych, liczba porwanych i mordowanych przez „nieznanych sprawców” 
wciąż rośnie.
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ków miejscowego MSW) nie doczekał się szerszych komentarzy w europejskich 
mediach. Pojawiły się tylko krótkie wzmianki — bezrefleksyjne przedruki z ro
syjskich portali newsowych na dalszych stronach gazet.

Mimo szeregu naruszeń praw człowieka na Kaukazie Północnym prawie nie 
ma tam przedstawicieli międzynarodowych organizacji monitorujących te wyda
rzenia. Związane jest to m.in. z utrudnianiem ich działalności przez władze Fe
deracji Rosyjskiej, ale również z brakiem programów grantowych obejmujących 
ten region (także polskie MSZ od paru lat nie uwzględnia w swoim programie 
pomocowym Rosji).

Obojętność Europy i USA przekłada się na reakcje muzułmanów z Kaukazu — 
rozczarowanych zarówno Rosją, jak i Europą. Trudno im się dziwić, że model spra
wiedliwych rządów zaczynają coraz częściej widzieć jedynie w „państwie Allacha”.

Chrześcijanie Kaukazu (Gruzja i Armenia) zdają się jeszcze wierzyć Zachodo
wi, ale w praktyce żaden z polityków na serio mówiących o wstąpieniu tych państw 
do NATO i UE nie uchodzi za realistę ani na Kaukazie, ani na Zachodzie.

Kończąc, pozwolimy sobie na jeszcze jedną refleksję dotyczącą tytułowych 
„dylematów kaukaskich”. Jedną z najważniejszych przyczyn utrzymującego 
się tu kryzysu jest nacjonalizm. Nacjonalizm, który był faktycznym grabarzem 
ZSRR, jednocześnie niesłychanie utrudnia relacje pokojowe w samym regionie, 
wystawiając Kaukazczyków na wykorzystywanie ich w postkolonialnych grach 
światowych mocarstw. Nacjonalizm ma jednak taką siłę, gdyż jest nie tylko wy-
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nalazkiem europejskiego oświecenia, dziedzictwem romantyzmu, ale w jakiejś 
mierze uniwersalną potrzebą przynależenia ludzi do określonej wspólnoty 
z określonymi granicami. Niemniej tylko polityczna integracja w regionie mo
głaby stanowić przeciwwagę dla imperialistycznych ciągot polityków rosyjskich 
czy tureckich. Do tego jednak niezbędna jest zdolność kompromisu, którą, wy
daje się, zaprezentowali ostatnio prezydenci Turcji i Armenii, dając tym samym 
przykład wszystkim innym podmiotom politycznym obecnym na Kaukazie.

Pragnąc zakończyć tę książkę nutą pewnego optymizmu, przytoczmy jeszcze 
jedną informację, dotyczącą otwarcia w Gruzji w 2010 roku rosyjskojęzycznej 
telewizji satelitarnej „1 Kaukaski”, mającej na celu przełamanie monopolu tele
wizji rosyjskich (jak RTR czy Rossija 24) na Kaukazie. Mają być w niej komen
towane zarówno wydarzenia z Kaukazu Południowego, jak i Północnego. Przed
sięwzięcie to będzie na pewno szansą na przełamanie izolacji informacyjnej obu 
regionów, lepsze wzajemne zrozumienie sąsiadów z obu stron Wysokiego Kau
kazu. Sąsiadów jakże podobnych kulturowo, a izolowanych politycznie i eko
nomicznie, i przez to często wrogo do siebie nawzajem usposobionych. Projekt 
ten może przynieść ogromny, czasem nawet trudny do przewidzenia potencjał 
pozytywnych zmian. Może to właśnie wspomniana telewizja będzie początkiem 
integracji w regionie.

Maciej Ząbek i Iwona Kaliszewska
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M a p a  2 . D ep orta cje ludów kaukaskich w latach 1937-1949

1. Turcy i Iranczycy ze strefy przygranicznej w Armenii i Azerbejdżanie (1937-1938)

2. Niemcy

3. Grecy z wybrzeża czarnomorskiego (1942,1947-1949)

4. Karaczaje (1943) i Bałkarzy (1944)

5. Kałmucy, w tym z okręgu rostowskiego

6. Czeczeni i Ingusze

7. Turcy meschetyriscy, Kurdowie i Hamszeni z Gruzji

8. Tatarzy krymscy, Bułgarzy, Grecy i Ormianie (1944)
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M ap a 3 . Rejony politycznych i zbrojnych konfliktów
w okres ie po rozpadzie Związku Sowieckiego

Obszary konfliktów zbrojnych

J  ]  Rejony konfliktów i starć zbrojnych

1. Konflikt karabaski (wojna orm iańsko-azerska) 1990-1994
2. Konflikt w Osetii Południowej (konflikt gruzmsko-osetyjski) 1990-1992
3. Starcia zbrojne i przewrót wojskowy w Tbilisi 1992
4. Konflikt w Abchazji (konflikt gruzińsko-abchaski) 1992-1994
5. Konflikt w Rejonie Prigorodnym w Osetii Północnej 

(konflikt osetyjsko-inguski) 1992
6. Wojna w Czeczenii (konflikt rosyjsko-czeczeński) 1994-1996 i 1999
7. Konflikt w Dagestanie i rajd oddziałów Szamila Basajewa latem 1999 roku 

Inne tereny na których dochodziło do napięć na tle etnicznym

Rejony demonstracji antypaństwowych na tle etnicznym lub religijnym 

1 A  1 Obszary koncentracji uchodźców z rejonów konfliktów zbrojnych, w tym:

8. Ormian z Azerbejdżanu
9. Azerów z Armenii, Górskiego Karabachu i obszarów zajętych przez Ormian
— Kurdów z rejonów zajętych przez Ormian
10. Osetyjczyków z Gruzji i rejonów Osetii Południowej zajętych przez Gruzinów
11. Gruzinów z Osetii Południowej
12. Gruzinów z Abchazji
13. Inguszów z Osetii Północnej
14. Rosjan i innych Słowian z Czeczenii i Inguszetii
15. Czeczenów z Czeczenii
— Lakijczykówz Dagestanu
— Tńrków meschetyńskich z Azji Centralnej

16. Miejsca starć zbrojnych
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1. Granice międzypaństwowe

2. Granice republik Federacji Rosyjskiej
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3. Granica Inguszetii

4. Lasy
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5. Koleje i drogi

6. Miejsca najważniejszych starć zbrojnych 
w latach 1994-2004
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(...) głównym powodem, który (...) przyczynił się do napisania tej książki, jest, 
począwszy od lat 90., migracja Ormian do Polski, a po 2000 roku Czeczenów, 
w skromniejszej liczbie zaś także przedstawicieli Gruzinów, Azerów czy Ingu- 
szów. Imigranci ci, jak mogliśmy stwierdzić, natrafiają w Polsce niekiedy na 
spore problemy adaptacyjne. Zrozumienie kultury, dylematów tożsamościowych, 
przed jakimi oni stają, jest obecnie zatem naszym zdaniem konieczne nie tylko ze 
względów czysto poznawczych, ale i praktycznych.

Niezwykle ważną sprawą jest więc przybliżenie Polakom w miarę 
rzetelnej wiedzy na temat społeczeństw kaukaskich, genezy tamtejszych 
konfliktów i problemów z identyfikacją narodową. Tym bardziej że pomimo 
wspomnianych zainteresowań, informacji w mediach, ukazujących się publi
kacji kaukazologicznych wiedza ogółu Polaków na temat Kaukazu i jego 
problemów, poza wąskim stosunkowo środowiskiem osób bliżej nim zaintere
sowanych, jest nadal płytka i pełna stereotypowych uproszczeń. Cały ten 
obszar pozostaje dla większości Polaków nadal nieznany. Tamtejsza geogra
fia, historia, mapa etniczna i podziały polityczne wydają się zbyt skompliko
wane i niezrozumiałe. Ponadto każdego roku pojawiają się nowe tematy 
związane z Kaukazem, wydarzenia, zawiłości i kwestie wymagające opisu, 
rozwikłania i wyjaśnienia. Celem tej pracy jest więc zarówno popularyzacja 
niektórych współczesnych problemów występujących w regionie Kaukazu, jak 
i dostarczenie wiedzy, która może być pośrednio użyteczna przy opracowaniu 
programów integracji imigrantów z tego regionu.

(Z Wprowadzenia)
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M apa I. K auk az. R ozm ieszczen ie  grup  etn iczn ych  po pod b ojach
rosy jsk ich  w  la ta ch  1 8 8 6 -1 8 9 0

1. A b c h a z i 17. A g u ło w ie 30 . R o s ja n ie  i  U k r a iń c y 40 . T a ta r z y  a z e rs c y
2 . A b a z y n i 18. C a c h u r z y —  C z e s i 4 0 a . T u rc y  o s m a ń s c y

3 . A d v g e ic z v c v 19. R u tu lo w ie —  M o łd a w ia n ie 4 0 b . K a r a p a p a h y
3 a . S z a p s u g o w ie 20 . D a rc z y ń c y 31 . N ie m c y 41 . K a ra c z a je
4 . C z e r k ie s i 21 . K ry z o w ie 32 . G r e c y 42 . T a ta r z y  g ó rs c y

5 . K a b a rd y jc z y c y 22 . B u d u g o w ie 33 . O se ty jc z y c y 43 . K u m y c y

23 . U d y n i 34 . K u r d o w ie 44 . N o g a jo w ie
6 . In g u s z e 24 . C h y n a ły g c y 35 . J e z y d z i 45 . T u rk m e n i
7 . C z e c z e n i 36 . T a to w ie —  T a ta r z y  k ry m s c y
8. B a c b i jc y 25 . G r u z in i 37 . Ż y d z i  g ó rs c y 46 . K a łm u c y
9. K is to w ie 2 5 a . A d ż a ro w ie 38 . T a ły sze 47 . E s to ń c z y c y
10. A w a ro w ie 26 . M e g r e lo w ie 39 . O r m ia n ie 48 . M o rd w in i

11. A n d y jc z y c y 27 . S w a n o w ie —  H a m s z e n i —  A sy ry jc zy cy

12. g r u p y  c e z k ie 28 . L a z o w ie

13. D a rg i jc z y c y 29 . Ż y d z i  g ru z iń s c y

14. L a k o w ie
15. L e z g in i
16. T a b a s a ra n ie

Morze Kaspijskie

Imperium Osmańskie
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M apa II. K au k az w sp ó łczesny. R ozm ieszczen ie  grup  etn iczn ych  
w  la ta ch  1 9 8 9 -2 0 1 0

1. Abchazi 17. Agułowie 30. Rosjanie i Ukraińcy 40. Azerowie
2. Abazyni 18. Cachurzy —  Czesi (Azerbejdżanie)
3. Adygejczycy 19. Rutulowie —  M ołdawianie 41. Karaczaje
3a. Szapsugowie 20. Darczyńcy 31. Niemcy 42. Bałkarzy
4. Czerkiesi
5. Kabardyjczycy

21. Kryzowie
22. Budugowie

32. Grecy 43. Kumycy
44. Nogajowie

6. Ingusze
7. Czeczeni
8. Bacbijcy
9. Kistowie

10. Awarowie
11. Andyjczycy
12. grupy cezkie
13. Dargijczycy
14. Lakowie
15. Lezgini
16. Tabasaranie

23. Udyni 33. Osetyjczycy —  Tńrkmeni
24. Chynałygcy

25. Gruzini
—  Żydzi gruzińscy

34. Kurdowie
35. Jezydzi
36. Tatowie
37. Żydzi górscy
38. Tałysze
39. O rm ianie 
—  H am szeni

—  Tatarzy
—  Tńrcy anatolijscy

46. Kałmucy

47. Estończycy
—  Asyryjczycy

Morze Kaspijskie
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