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Procesy narodotwórcze po upadku socjalizmu 

i rozpadzie imperium radzieckiego

Zperspektywy historycznej do procesów narodotwórczych odnosi si  zazwyczaj 

XIX wiek i pocz tek dwudziestego stulecia. Okres ten nazywany jest epok  tworze-

nia, budzenia si  narodów. Mog oby si  zatem wydawa , e czas powstawania narodów 

w Europie nale y do przesz o ci. Jednak nawet narody uznane za w pe ni ukszta towa-

ne, podlegaj  przemianom i przeobra eniom wywo anym do wiadczeniami i prze yciami, 

charakterystycznymi dla ka dej epoki i ka dego pokolenia. Inna oczywi cie jest wówczas 

dynamika i charakter tego procesu. Ukszta towanie si  narodu, uznanie grupy za naród, 

jest najwa niejszym etapem procesu narodotwórczego, ale nawet wówczas bynajmniej nie 

ulega on zako czeniu. Jak wskazuje Antonina K oskowska, �proces ten nie tyle bardzo pó -

no si  ko czy, ile w ogóle nie osi ga ostatecznego kresu, nat a si  i s abnie w zale no ci 

od sytuacji, od spo ecznej kategorii osób w nim uczestnicz cych, a nawet ich indywidual-

nych cech�1. 

Procesy narodotwórcze mo emy zatem rozpatrywa  tak e w uj ciu wspó czesnym za-

równo w stosunku do ju  ukszta towanych wspólnot jak i do tych, które jeszcze s  na etapie 

formowania si . W pierwszym przypadku masowy nap yw migrantów z innych kontynen-

tów do Europy Zachodniej, w zale no ci od tempa i zakresu ich integracji b dzie sprzyja  

demogra cznemu i antropologicznemu przekszta caniu uznawanych dotychczas za dawno 

ukszta towane wspólnot narodowych. Natomiast w drugim przypadku, ostateczna pora ka 

socjalizmu i towarzysz cy temu rozpad Zwi zku Radzieckiego sprzyjaj  nadaniu nowej 

dynamiki zamro onych dot d procesów narodotwórczych na obszarze tego pa stwa. I tego 

w a nie problemu w uj ciu teoretycznym dotyczy niniejszy artyku . Wiele uwagi po wi ca  

temu zagadnieniu Jubilat Józef Tymanowski, identy kuj c problem w szerszym kontek cie 

1 A. K oskowska, Kultura narodowe u korzeni, Warszawa 2005, s. 124. 
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przemian systemowych w pa stwach poradzieckich2. Z o ono  badanego zjawiska sk ania 

ku przyj ciu perspektywy ewolucjonizmu, stanowi cego swoist  syntez  odgórnych dzia-

a  podejmowanych przez elity spo eczne na podstawie �zastanych� zbiorowo ci etnicz-

nych i ich oddolnego, naturalnego przekszta cania si  we wspólnoty narodowe3.

Procesy narodotwórcze w warunkach budowy socjalizmu

Kwestia narodowa nie by a najwa niejsza dla partii bolszewickiej od pocz tku jej ist-

nienia. Jej celem nadrz dnym by a rewolucja, a potem budowa nowego adu spo eczno-po-

litycznego. Problemem w adzy radzieckiej by o to, e bolszewicy zdobyli j  na obszarach, 

na których procesy narodotwórcze by y s abo zaawansowane b d  te  jeszcze w ogóle si  

nie rozpocz y. W zwi zku z tym najwa niejszym celem polityki narodowo ciowej ZSRR 

by a konsolidacja narodów i przyspieszenie ich procesów narodotwórczych. U podstaw ta-

kiej polityki w adzy radzieckiej, jak wskazuje historyk ameryka ski Terry Martin, leg y 

cztery za o enia. Po pierwsze, traktowano nacjonalizm jako ideologi  zdoln  do skrajnej 

mobilizacji mas, która mo e sformowa  ponadklasow  jedno  w walce o cele narodowe. 

Wed ug W. Lenina i J. Stalina, je eli w adza radziecka przyoblecze narodowe formy, tzn. 

w okre lonym stopniu zaspokoi dania nacjonalizmu, to b dzie w stanie rozbi  ponadkla-

sow  jedno  ruchów narodowych, zneutralizowa  atrakcyjno  hase  narodowych, a w ten 

sposób stworzy  lepsze warunki dla ujawnienia sprzeczno ci klasowych i przyj cia bolsze-

wizmu. A zatem ograniczone wspieranie nacjonalizmu by o dopuszczalne w pewnej, nie 

za d ugiej perspektywie i mia o mie  znaczenie taktyczne, s u ce realizacji zasadniczego 

celu, którym by a rewolucja proletariacka. Po drugie uwa ano, e wiadomo  narodowa 

jest nieuniknionym etapem historycznym, przez który musz  przej  wszystkie jednostki 

na drodze do internacjonalizmu. Przysz e stopienie (ros. ) narodów jest mo liwe 

jedynie poprzez pe ne wyzwolenie narodów uciskanych. Proces narodotwórczy by  wi c 

postrzegany jako pozytywny, nieunikniony etap modernizacji socjalistycznej. Po trzecie, 

bolszewicy byli przekonani, e nacjonalizm i separatyzm nie-Rosjan by  reakcj  na wiel-

2 Zob. m.in. J. Tymanowski, Rola i znaczenie Republiki Bia oru  we wspó czesnej Europie, Toru  2017; 
J. Tymanowski, Bia oru  mi dzy Wschodem i Zachodem. Ideologiczne uwarunkowania polityki zagranicznej 
pa stwa, w: J. Tymanowski, A. Daniluk, J. Bryl (red.), Polska i Bia oru  we wspó czesnej Europie, Warszawa 
2015. 
3 Tak  perspektyw  proponowa  Andrzej Walicki w wielu publikacjach dotycz cych tego problemu m.in.: 
A. Walicki, Czy mo liwy jest nacjonalizm liberalny?, w: A. Walicki, Naród. Nacjonalizm. Patriotyzm, Kultu-
ra i My l Polska, Prace wybrane, tom I, Kraków 2009, s. 413; A. Walicki, PRL i skok do neoliberalizmu. An-
tykomunizm zamiast wolno ci. Porachunki inteligenckie, Warszawa 2021, s. 346-349; A. Walicki, PRL i skok 
do neoliberalizmu. Fa szowanie historii. Nacjonalizm. Niegodziwo ci III RP, Warszawa 2021, s. 76-77. 
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koruski szowinizm w adzy carskiej, dlatego wspieraj c ich rozwój narodowy starano si  

pozby  argumentów, e w adza radziecka b dzie kontynuowa a nacjonalizm rosyjski. Sam 

W. Lenin, b d c w d ugookresowej perspektywie przeciwnikiem nacjonalizmu, wychodzi  

z za o enia, e nacjonalizm rosyjski � �wielkoruski szowinizm�, jak go nazywa  � jest naj-

gro niejszy ze wszystkich nacjonalizmów4, a zadaniem robotników wszystkich narodów 

jest realizacja celu klasowego. Po czwarte, uwa ano, e wspieranie rozwoju narodów nie-

rosyjskich b dzie mia o pozytywny odd wi k w wiecie, dostarczy zwolenników ZSRR za 

granic  i zwi kszy mo liwo ci oddzia ywania w adzy radzieckiej na s siadów5. 

Odgórne przyspieszenie procesów narodotwórczych w ZSRR nie by o jednak celem 

samym w sobie. Pe ni o bowiem instrumentaln  rol  s u c ostatecznemu zwyci stwu 

rewolucji, budowie socjalizmu i formowaniu nowego typu narodu � radzieckiego narodu 

socjalistycznego. Procesy narodotwórcze mia y zatem paradoksalnie u atwi  w niedalekiej 

przysz o ci zacieranie ró nic narodów, a tym samym ich sowietyzacj . Podstaw  narodu 

socjalistycznego mia  by  �sojusz klasy robotniczej z  pracuj cym ch opstwem�, a  domi-

nuj cym czynnikiem procesu narodotwórczego � przemiany ekonomiczne, okre lane jako 

budowa gospodarki socjalistycznej. Spoiwem narodu socjalistycznego w  miejsce praw po-

litycznych i  kultury narodowej by  paternalizm socjalistyczny, zak adaj cy istnienie wi zi 

moralnych przywi zuj cych poddanych (obywateli pa stwa socjalistycznego z  iluzoryczn  

pe ni  �praw i  swobód�) do pa stwa w  postaci ich prawa do udzia u we wtórnym podziale 

produktu spo ecznego. Poddani nie byli wi c ani aktywnymi politycznie obywatelami, ani 

te  nie odczuwali wi zi etnicznej. Wymagano od nich jedynie, aby byli wdzi cznymi pa -

stwu konsumentami dóbr, selekcjonowanych i reglamentowanych przez pa stwo. U pod-

danych rodzi o si  poczucie zale no ci od pa stwa, zast puj ce partycypacj  polityczn  

w  spo ecze stwie obywatelskim i solidarno  etniczn . Punktem wyj cia tych przeobra-

e  by  niski poziom rozwoju, tak spo eczno-gospodarczego regionów, jak i kulturalnego 

zamieszkuj cych je grup etnicznych. Zasadniczym problemem w �radzieckim procesie 

narodotwórczym� by  dokonany przez bolszewików przedrewolucyjny podzia  narodów: 

4 Oceniaj c �wielkoruski szowinizm� W. Lenin stwierdzi : �(�) w a nie ten nacjonalizm jest obecnie naj-
straszniejszy ze wszystkich, w a nie on jest najmniej bur uazyjny, ale najbardziej feudalny, w a nie on jest 
g ówn  barier  demokracji i walki proletariackiej. Nacjonalizm bur uazyjny ka dego uciskanego narodu 
zawiera tre  ogólnodemokratyczn  przeciw uciskowi i t  oto tre  bezwarunkowo popieramy (�)�. Zob. 

. ,     , w:  . . , . .    , 
 2013, http://skpkpss. ru/wp-content/uploads/ . .- - . .- - - .

pdf (07.07.2017), s. 30.
5 T. Martin , The Af rmative Action Empire. Nation and Nationalism in the Soviet Union, 1923�1939, New 
York 2001, s. 4-9.
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1) wed ug kryterium spo eczno-ekonomicznego na narody uprzemys owione i agrarne; oraz 

2) wed ug kryterium kulturowego na narody znajduj ce si  na wy szym i ni szym poziomie 

rozwoju. W ramach rewolucji kulturalnej rozpocz to walk  z analfabetyzmem, rozwijano 

edukacj , system ochrony zdrowia itd. Pierwszoplanowym zadaniem w zakresie rewolucji 

kulturalnej dla cz ci zbiorowo ci etnicznych by o stworzenie j zyka literackiego, a nawet 

alfabetu. Wa nym elementem polityki narodowo ciowej ZSRR by o wyrównywanie pozio-

mu rozwoju gospodarczego narodów. S u y  temu mia a industrializacja, prowadzona na 

szerok  skal  od lat trzydziestych XX wieku i poprzedzona rewolucj  kulturaln . Celem 

industrializacji by o zniesienie podzia u na narody uprzemys owione i  rolnicze. Si  nap -

dow  tych przekszta ce  by a kierownicza rola partii komunistycznej, tworz cej nowy, so-

cjalistyczny system polityczny i  now  pa stwowo . Radziecki proces narodotwórczy mia  

wi c dwa etapy, które przekszta ci y si  praktycznie w paralelne nurty, przy czym pierwszy 

z nich wzmocni  proces narodotwórczy narodów ZSRR, kosztem czego drugi musia  by  

skazany na niepowodzenie. Pierwszym by a konsolidacja dotychczas nieukszta towanych 

w pe ni narodów, poprzez reformy kulturalne i gospodarcze, wspieranie inteligencji i wi -

zi z terytorium narodowym w postaci organizmów politycznych (republik zwi zkowych 

i autonomicznych, obwodów i okr gów autonomicznych). Wa nym przedsi wzi ciem 

w tym kierunku by a korenizacja (autochtonizacja), realizowana na prze omie lat 20. i 30.

XX ubieg ego stulecia. Polega a ona etnizacji (unarodowieniu) aparatu partyjno-pa stwo-

wego w narodowych podmiotach ZSRR, wspieraniu miejscowych j zyków i kultur, cza-

sopi miennictwa i literatury itd. Jej celem by o pozyskanie miejscowej ludno ci dla budo-

wy socjalizmu. W istocie by o to konstruowanie narodów, szczególnie zauwa alne w Azji 

Centralnej, maj ce instrumentalny, a nie altruistyczny charakter na drodze do stworzenia 

internacjonalistycznej wspólnoty radzieckiej na podstawie j zyka rosyjskiego i  zsowie-

tyzowanej kultury rosyjskiej. Zak adano, e osi gni cie tego celu b dzie mo liwe jedynie 

poprzez rozpowszechnianie ideologii radzieckiej w ród ukszta towanych narodów. Drugim 

etapem by a wi c uni kacja w  ramach radzieckiego �budownictwa socjalistycznego�. Cho-

cia  ten drugi nurt by  bardzo silny (eksterminacja elit, wypieranie kultur narodowych przez 

radzieck  wersj  kultury rosyjskiej itd.), to w ostateczno ci pierwszy nurt okaza  si  silniej-

szy i zwyci ski. Naród socjalistyczny mia  by  nowym typem wspólnoty narodowej, formo-

wanym g ównie dzi ki ekonomicznym czynnikom narodotwórczym, znosz cym podzia y 

klasowe. Industrializacja uruchomi a na skal  masow  mobilno  przestrzenn  ludno ci, 

co mia o sprzyja  zbli eniu i  �przyja ni narodów�, a w rezultacie prowadzi  do powstania 

nowej wspólnoty � wielonarodowo ciowego, socjalistycznego narodu radzieckiego - zinte-
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growanego wertykalnie (klasowo) i horyzontalnie (narodowo ciowo)6. Zatem sowietyzacja 

z jednej strony uni kowa a narody ZSRR, a z drugiej tworzy a dogodny punkt wyj cia do 

nadania procesom narodotwórczym w przysz o ci nowej dynamiki. Z ich perspektywy bu-

dowa socjalizmu w a ciwie zamrozi a te procesy nie doprowadzaj c ani do ich ostatecznego 

sformowania ani te  do ich ca kowitego zaniku7. 

Kompleksy przesz o ci i bariery procesów narodotwórczych

 po upadku socjalizmu

Kl ska socjalistycznego projektu politycznego i ekonomicznego stworzy a dogodne wa-

runki do nadania procesom narodotwórczym na obszarze by ego ZSRR nowej dynamiki8. 

Jak pisze Aleksander Posern-Zieli ski �spo eczno ci z czone do niedawna jedynie wspól-

nym losem kolonialnych protektoratów czy postkolonialnych pa stw stopniowo przeobra-

aj  si  w nowe wspólnoty, posiadaj ce wyra nie ukszta towan  to samo �9. Zawieraj  

one cechy pokolonialnego10 modelu procesu narodotwórczego11. Jest on charakterystyczny 

dla pa stw na ró nych kontynentach, które uzyska y niepodleg o  w XX wieku. Nowe 

uwarunkowania stworzy y mo liwo ci do wznowienia/przyspieszenia procesu narodotwór-

czego, który jest w tym przypadku determinowany przez proces pa stwotwórczy. 

Nie we wszystkich nowych pa stwach suwerenno  by a wyczekiwanym wydarzeniem. 

Paradoksem procesu pa stwo- i narodotwórczego na obszarze by ego ZSRR by o to, e 

na ich czele stan li przywódcy, z których wielu pe ni o dot d najwy sze funkcje w partii 

komunistycznej b d  zajmowali stanowiska w radzieckim aparacie pa stwowym (m.in. Le-

6 . ,   � �  ?, w:   ,  2002, s. 306; 
 red    , . I,  1962, s. 109�110.

7 . ,   :  � �, w: . 
, .  (red.),      - II.  

 ,  2010, s. 31. 
8 R. Isaacs, A. Polese, Introduction: Nation-Building in the Post-Soviet Space: Old, New and Changing 
Tools, w: R. Isaacs, A. Polese (red.), Nation-Building and Identity in the Post-Soviet Space New Tools and 
Approaches, London and New York 2016, s. 1-23. 
9 A. Posern-Zieli ski, Etniczno . Kategorie. Procesy etniczne, Pozna  2005, s. 14.
10 D c do obiektywizacji nale y przyzna , e ZSRR jak i wcze niej Imperium Rosyjskie nie by  typowym 
pa stwem kolonialnym. Na obszarach odpowiadaj cych granicom obu organizmów pa stwowych istnia o 
imperium kontynentalne, w którym nie istnia o � tak jak w przypadku imperiów zamorskich � wyra ne 
rozgraniczenie mi dzy imperialn  metropoli  a jej peryferiami � koloniami. Ponadto w przypadku ZSRR 
wszechzwi zkowe centrum z jednej strony wykorzystuj c ekonomicznie peryferia, z drugiej strony wspie-
ra o ich rozwój, co by o raczej nie do pomy lenia w imperiach zamorskich, jednoznacznie zorientowanych 
na eksploatacj  kolonii. 
11 Zob. J.J. Wiatr, Naród i pa stwo. Socjologiczne problemy kwestii narodowej, Warszawa 1969, s. 266. 
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onid Krawczuk, Nursu tan Nazarbajew, Hejdar Alijew, Islom Karimow). W celu utrzymania 

si  przy w adzy zamienili dotychczasow  ideologi  radzieck  na elementy nacjonalizmu, na 

podstawie których przyst pili do budowy pa stw narodowych12. 

Je li przyj , e �naród jest wspólnot , przynale no  do której wynika z podziela-

nego dziedzictwa kulturowego, które jest ród em wzajemnej opieki i lojalno ci�13, to 

imperialne dziedzictwo jest dla formuj cych si  narodów przyczyn  szeregu kompleksów 

i barier. Podstawowym z nich jest dawny peryferyjny kompleks niepe nowarto ciowo ci 

w stosunku do radzieckiego centrum. Przejawia si  to w stosunku do radzieckiej spu ci-

zny kulturowej, której istotnym sk adnikiem by a kultura rosyjska, w poziomie znajomo-

ci j zyka ojczystego czy te  stosunku do historii. Wprawdzie tworzony naród radziecki 

mia  si  sk ada  z równych i wolnych narodów radzieckich, �pierwszym w ród równych 

z nich mia  by  naród rosyjski�, co znajdowa o odzwierciedlenie nie tyle w jego domina-

cji politycznej, co wp ywach kulturowych. W ten sposób sytuowa  si  on w pozycji �star-

szego brata� w stosunku do innych narodów ZSRR, w tym narodów tytularnych republik 

zwi zkowych. �Wyj tkowo � narodu rosyjskiego nie wynika a jednak z przes anek kul-

turowo-antropologicznych, lecz bardziej spo eczno-ideowych, poniewa  to Rosjanie byli 

pierwszym narodem dawnego Imperium Rosyjskiego, który dokona  rewolucji proleta-

riackiej i budowa  socjalizm, dziel c si  swoim do wiadczeniem z innymi narodami. Na-

ród rosyjski w najwy szym stopniu uto samia  si  ze wszechzwi zkowym pojmowaniem 

patriotyzmu, zatracaj c przy tym swoj  etniczno . Wszystko co by o zwi zane z centrum 

w sferze nauki, kultury czy sztuki by o traktowane jako �wy sze�, �lepsze�, �uniwersal-

ne� w stosunku lokalnej rzeczywisto ci republika skiej, przyjmowanej bardziej w folk-

lorystycznym, ludowym ni  narodowym wymiarze. Wykszta cenie zdobyte w Moskwie 

czy Leningradzie, realizowana tam kariera zawodowa w centralnym aparacie w adzy czy 

kariera naukowa by y cenione wy ej ni  analogiczne drogi rozwoju w danej republice. 

W historiogra i, mimo prowadzonych bada  nad histori  narodów tytularnych republik 

zwi zkowych, dominowa a historia Rosji i ZSRR. A narodom republika skim wt aczano 

przekonanie, e ich w a ciwa historia zacz a si  dopiero po rewolucji pa dziernikowej, 

a rozwój mo liwy dzi ki w adzy radzieckiej. 

12   Wprawdzie w ci gu trzydziestu lat nast pi a cz ciowa wymiana pokoleniowa w ród elit w adzy, ale nadal 
istotn  rol  odgrywaj  w nich politycy, którzy zaczynali swoj  karier  w radzieckim aparacie partyjno-pa -
stwowym. Jako przyk ad mo e s u y  yciorys prezydenta Kazachstanu Kasym omarta Tokajewa. 
13 Zob. . ,     ,    

. ,  2017, s. 143 (tytu  orygina u: B. Yack, Nationalism and the Moral Psychology 
of Community, The University of Chicago, Chicago and London 2012). 



Procesy narodotwórcze po upadku socjalizmu i rozpadzie imperium radzieckiego 39

Samostanowienie i samookre lenie stworzy y mo liwo ci przezwyci enia wskazanych 

kompleksów. Jednym z najwa niejszych przedsi wzi  by o stworzenie czy te  odnowienie 

kanonu historii, ale te  mitów, legend, tradycji narodowych czy panteonu bohaterów. W tym 

celu zacz to nawi zywa  do tradycji doimperialnej, poradzieckiej. Mia o to dowodzi  nie-

mal odwiecznego istnienia narodowej pa stwowo ci, przerwanej przez Rosj  carsk , po-

tem ZSRR, a kontynuowanej wspó cze nie. Je li tradycji tej brakowa o, tworzono j  od 

nowa. Miejsca, symbole i wydarzenia by y dopisywane do historii narodowej. Owa wiara 

we wspania  przesz o  jest nieodzownym elementem samookre lenia. Podobne zabiegi 

mia y szczególne znaczenie dla elit spo ecznych, konstruuj cych now  rzeczywisto . Im 

bowiem starsza i wspania a historia danego narodu, tym silniejsza identy kacja narodowa, 

a im bardziej przekonywuj ca tworzona symbolika i �mitologia�, tym wi ksza legitymiza-

cja odwo uj cej si  do niej w adzy14. Mia o to równie  znaczenie w polityce mi dzynaro-

dowej. �Staro ytno � pa stwa i narodu podkre la a pretendowanie do wi kszego presti u, 

szacunku, a nawet do roli regionalnego przywódcy. W niektórych krajach �mitomania� sta a 

si  wr cz absurdalna, a nawet groteskowa15.

Szczególnym wyzwaniem by  brak zgodno ci mi dzy granicami etnicznymi a granica-

mi terytorialnymi nowych pa stw. Nowe, niepodleg e pa stwa pokolonialne s  budowane 

w  granicach, wyznaczonych w  czasach, gdy by y terytoriami zale nymi. W adze kolonial-

ne, dziel c terytorium podleg e im administracyjnie nie kierowa y si  granicami etnicznymi 

czy j zykowymi, lecz interesem politycznym i  ekonomicznym. Bardzo cz sto wiadomie 

dzielono miejscow  ludno  mi dzy jednostki administracyjne, aby lokalnym elitom trudniej 

by o j  pobudza  do procesu narodotwórczego i d e  niepodleg o ciowych16. O zachowaniu 

jednolito ci narodowej pa stwa postulowanej ju  w XVIII wieku przez Johanna Gotfrieda 

Herdera i wspó cze nie rozwijanej przez Ernsta Gellnera nie mog o zatem by  mowy17. Po 

14 Zob. A. Wierzbicki, Etnopolityka w Azji Centralnej. Mi dzy wspólnot  etniczn  a obywatelsk , Warszawa 
2008, s. 82. 
15 Prezydent Turkmenistanu Saparmurat Nijazow w swoim �wiekopomnym dziele� Ruchnama twierdzi , e 
historia Turkmenów liczy 5 tysi cy lat i s  oni protoplastami wszystkich narodów turkijskich. S. Nijazow, 
Ruchnama, Lublin 2003, s. 164. 
16 W ten sposób wyznaczano granice republik zwi zkowych i autonomicznych w ZSRR, skutkiem czego 
znaczna cz  narodów tytularnych tych e znalaz a si  poza granicami �ojczystej� republiki (np. Tad ycy, 
Uzbecy, Kazachowie, Tatarzy, Rosjanie). 
17 �Nacjonalizm to jedna z teorii politycznego legitymizmu, która da, by granice etniczne nie przecina y 
si  z granicami politycznymi, a zw aszcza, by granice etniczne w obr bie pa stw (�) nie odcina y jego w ad-
ców od reszty obywateli�. Zob. J.G. Herder, My li o  lozo i dziejów, t.1, Warszawa 1962, s. 423; E. Gellner, 
Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991, s. 9, 72. 
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upadku imperiów, w tym ZSRR, przyj to kolonialne status quo. Dawne jednostki terytorialne 

sta y si  pa stwami, których granice uznano za nienaruszalne18. 

Brak zgodno ci granic etnicznych i politycznych oznacza , e nowe pa stwa zamiesz-

kuje wieloetniczna ludno , co mo e stanowi  istotn  barier  dla procesów pa stwo- i na-

rodotwórczych. Im bardziej zró nicowana by a struktura etniczna ludno ci w danym pa -

stwie tym trudniej by o oczekiwa  skuteczno ci asymilacyjnej uni kacji w procesie na-

rodotwórczym. Tym bardziej, e niektóre mniejszo ci mia y w asne tradycje pa stwowe. 

W szczególnym po o eniu znale li si  Rosjanie w by ych republikach radzieckich. Niemal 

z dnia na dzie  z narodu stanowi cego demogra czne i etnokulturowe spoiwo imperium ra-

dzieckiego przekszta cili si  w niechciane dziedzictwo przesz o ci. Obecno  Rosjan mia a 

wp yw na poziom sowietyzacji i rusy kacji w wymiarze przestrzennym i rodowiskowym. 

W pierwszym przypadku chodzi o o podzia  mi dzy zsowietyzowanymi, rosyjskokulturo-

wymi i rosyjskoj zycznymi i wiernymi kulturze narodowej oraz j zykowi regionami (za-

chodnia i wschodnia Ukraina, pó nocny i po udniowy Kazachstan, pó nocny i po udniowy 

Kirgistan). W drugim przypadku by  to podzia  mi dzy zeuropeizowan  za po rednictwem 

kultury i j zyka rosyjskiego ludno ci  miejsk  i wiern  tradycji etnicznej ludno ci  wiejsk . 

Z jednej strony gorszy dost p do rosyjskoj zycznej kultury wy szej dla ludno ci wiejskiej 

paradoksalnie mo e stanowi  bardziej dogodny punkt wyj cia dla procesu narodotwórczego 

ludno ci tytularnej. Z drugiej jednak strony, dominacja lub znacz cy udzia  agrarnego cha-

rakteru spo ecze stw poradzieckich (zw aszcza w Azji Centralnej i na Kaukazie) oznacza 

równie  ni szy poziom wykszta cenia. Z perspektywy procesu narodotwórczego wywo uje 

to konieczno  przezwyci enia wielu barier edukacyjnych, to samo ciowych, wiatopo-

gl dowych itd. 

Inn , istotn  barier  dla pokolonialnych procesów narodotwórczych by o wewn trzne 

zró nicowanie etniczne ludno ci tytularnej. Jest to szczególnie zauwa alne w Azji Cen-

tralnej, gdzie ci gle ywa jest tradycja stepowo-koczowniczej organizacji etnopolitycznej i  

jej struktury rodowo-plemiennej. Ca kowite przezwyci enie podzia ów rodowo-plemien-

nych i trybalizmu, które kszta towa y si  przez stulecia a nawet wieki, nie jest mo liwe 

w tak krótkim czasie, jaki up yn  od momentu uzyskania niepodleg o ci. Problem ten jest 

18 W  art. 3. Statutu Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw z  22 stycznia 1993 r. przyj to nienaruszalno  ist-
niej cych granic by ych republik zwi zkowych (niepodleg ych pa stw) po rozpadzie ZSRR i  postanowio-
no o  rezygnacji z  roszcze  terytorialnych ( ac. uti possidetis). Poza pewnymi wyj tkami, obecne granice 
pa stw poradzieckich s  w zasadzie granicami republik zwi zkowych, wyznaczonymi w ZSRR. Zob.  

   22  1993 , https://docs.cntd.ru/document/1903017 
(22.03.2022). 
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niezwykle z o ony. Z jednej strony, partykularyzm subetniczny uformowany na podstawie 

solidaryzmu trybalnego i wynikaj cej st d zasady pomocy wzajemnej jest w takich uwa-

runkowaniach silniejszy i wa niejszy ni  solidaryzm narodowy. W ten sposób zachowana 

zostaje bariera konsolidacji narodów tytularnych, która rozpocz a si  jeszcze w ZSRR. 

Z drugiej jednak strony, solidarno  rodowo-plemienna mo e by  traktowana jako przejaw 

nacjonalizmu, poniewa  nie obejmuje osób nie nale cych do narodu tytularnego. Przezwy-

ci enie trybalizmu mo e nast pi  w wyniku d ugotrwa ej i systematycznej modernizacji.  

Wskazane wy ej uwarunkowania pokazuj , e w przypadku pa stw pokolonialnych, 

w tym poradzieckich, proces pa stwotwórczy zdecydowanie wyprzedza  proces narodo-

twórczy. Ich elity spo eczne stan y przed konieczno ci  i wyzwaniem przyspieszenia 

procesów narodotwórczych maj c do wyboru w zasadzie dwie koncepcje: etnokulturow  

i polityczn  (obywatelsk )19. Pierwsza z nich oznacza a asymilacj  z narodem tytularnym 

i reprezentowan  przez niego kultur . Wi kszo  pa stw poradzieckich uleg o tej pokusie 

na pocz tku transformacji. Sprzyja o jej istnienie narodów tytularnych20, które mog y sta  

si  �wzorcem godnym do na ladowania� dla pozosta ych grup etnokulturowych zró nico-

wanych etnicznie spo ecze stw, tj. sprzyja y konsolidacji narodowej. Poza samym wyst -

powaniem narodów tytularnych, koncepcji asymilacyjnej sprzyja  rodz cy si  w ród cz ci 

elit nacjonalizm, domagaj cy si  przywrócenia �sprawiedliwo ci dziejowej� i odwrócenia 

sowietyzacji i rusy kacji w przeciwn  stron . Wkrótce okaza o si  jednak, e dana kon-

cepcja jest kon iktogenna, prowadz c do destabilizacji sytuacji wewn trznej, prób secesji 

i masowej migracji ludno ci nietytularnej, g ównie Rosjan. Zamiast do konsolidacji i inte-

19 Autor wiadomie odró nia polityczn  i obywatelsk  koncepcj  wspólnoty narodowej, podkre laj c, e 
pierwsza z nich ma zwykle charakter konstruktywistyczny, realizowany odgórnie. Druga za  równie  nie jest 
pozbawiona cech narodu konstruowanego, ale ma charakter bardziej oddolny, spontaniczny, zainicjowany 
przez aktywno  obywatelsk . Zdaniem autora niniejszego artyku u demokracja czy demokratyzacja nie 
musi by  determinant  formowania narodu zarówno w postaci wspólnoty politycznej jak i obywatelskiej. 
Szczegó owe i bardziej pog bione wyja nienie tego problemu wymaga odr bnych studiów. 
20 Pod tym wzgl dem pokolonialny proces narodotwórczy w pa stwach poradzieckich ró ni si  od procesów 
narodotwórczych w pa stwach afryka skich czy latynoameryka skich, gdzie trudniej by o wskaza  naród 
tytularny. W przypadku Ameryki aci skiej pisz  na ten temat m.in. antropolog Aleksander Posern-Zieli ski 
i iberysta w gierski Adam Anderle. Pierwszy z nich w odniesieniu do narodu boliwijskiego czy ekwador-
skiego, wskazywa  na ich �rozcz onkowanie� etnorasowe, etnokulturowe, etnospo eczne i etnoregionalne, 
o s abych wi ziach i poczuciu wspólnoty narodowo-pa stwowej i poddanych nieustannym kon iktom spo-
ecznym eksploatowanych klas. Zob. A. Posern-Zieli ski, Mi dzy indygenizmem a indianizmem. Andyjscy 

Indianie na drodze do etnorozwoju, Pozna  2005, s. 128�129, 170�171; A. Anderle, Klasa, grupy etniczne, 
naród w Ameryce aci skiej, w: Narody. Jak powstawa y i jak wybija y si  na niepodleg o ? Profesorowi 
Tadeuszowi epkowskiemu w sze dziesi t  rocznic  urodzin i czterdziestolecie pracy przyjaciele, koledzy, 
uczniowie, Warszawa 1989, s. 33. 
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gracji, asymilacja prowadzi a do pog bienia antagonizmów etnicznych. Dlatego te  cz  

pa stw poradzieckich (Bia oru , Ukraina, Mo dawia, Kazachstan, Kirgistan) zdecydowa a 

o wyborze politycznej koncepcji narodu, realizowanej w warunkach progresywnego czy te  

funkcjonalnego autorytaryzmu. Wiod c  rol  odgrywa w nim pa stwo, które za pomoc  

odgórnych, celowych, zorganizowanych dzia a  zmierza do przekszta cenia wieloetnicznej 

populacji w naród. Polityczna koncepcja narodu jest krytykowana jako w istocie ukryta 

asymilacja. Odniesienie si  do tego zagadnienia przekracza ramy niniejszego artyku u. 

W ka dym wskazanym przypadku nale y podkre li , e wyst powanie kategorii naro-

du etnokulturowego i narodu politycznego ma umowny i systematyzuj cy charakter. Soli-

daryzm etniczny, którego podstaw  jest wiara we wspólne pochodzenie potrzebuje upa -

stwowienia do utrwalenia i rozwoju owej wiary za pomoc  kultury. Uni kacja polityczna 

na podstawie wspólnego obywatelstwa nie jest wystarczaj cym czynnikiem konsolidacji 

narodowej bez homogenizacji narodowej. Ró nica mi dzy obu kategoriami sprowadza si  

wi c w istocie do rozró nienia co jest pierwotnym, a co wtórnym czynnikiem narodotwór-

czym � pokrewie stwo kulturowe czy wi  polityczna. Innymi s owy ka da z tych kategorii 

zawiera oba komponenty � kulturowy i polityczny21. 

Nie wszystkie pa stwa wytrwa y w realizacji koncepcji narodu politycznego (Ukraina 

po 2014 roku). Cz  z nich (pa stwa Zakaukazia, Uzbekistan, Tad ykistan) pozosta y przy 

wariancie bli szym asymilacji, za  Turkmenistan jest pa stwem realizuj cym zdecydowa-

nie etniczny charakter narodu, w dodatku na podstawie jednego z ugrupowa  terytorialnych 

(Achal-Teke). Osobnego potraktowania wymaga przypadek Federacji Rosyjskiej22 oraz Mo -

dawii i Bia orusi. W Rosji równocze nie odbywaj  si  co najmniej trzy g ówne procesy na-

rodotwórcze. Chronologicznie najwcze niej rozpocz a si  konsolidacja narodów tytularnych 

republik, czemu sprzyja a ich suwerenizacja na prze omie lat 80. i 90. XX wieku. Wtedy 

zainicjonowano równie  prób  ukszta towania i wzmocnienia rosyjskiej wspólnoty narodo-

wej o charakterze politycznym (rossijan). W po owie lat 90. ubieg ego stulecia jako reakcja 

na mobilizacj  etniczn  ludno ci nierosyjskiej rozpocz o si  przebudzenie narodowe samych 

Rosjan, nazywane równie  waloryzacj  rosyjskiej to samo ci etnicznej23. Oczekiwanym re-

zultatem tych wszystkich procesów jest ostateczne ukszta towanie i umocnienie rosyjskiego 

21 Zob. A. Wierzbicki, Etniczno  i narody w Europie i Azji Centralnej. Perspektywa teoretyczna i egzempli-
 kacyjna, Warszawa 2014, s. 47-48. 
22 Problematyce rosyjskiej po wi cono wiele uwagi w literaturze, dlatego w niniejszym artykule ogranicz  
si  jedynie do kilku uogólniaj cych konstatacji. 
23 Szerzej na ten temat: A. Wierzbicki, Rosja. Etniczno  i polityka, Warszawa 2011, s. 75-82. 
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narodu politycznego (obywatelskiego)24. Procesy narodotwórcze w Mo dawii i na Bia orusi 

maj  szczególny charakter, st d zas uguj  na po wi cenie im nieco wi cej uwagi. 

Poradziecki konstruktywizm i �ma y� naród w Europie Wschodniej

Proces narodotwórczy niektórych narodów poza ich posocjalistycznym charakterem i poim-

perialnym kontekstem mo na okre li  jako irredentystyczno-niepodleg o ciowy. W tym przy-

padku �budzeniu�, powstawaniu czy konsolidacji nowych narodów w  ci gu ostatnich kilkudzie-

si ciu lat sprzyja nie tylko rozpad imperium radzieckiego. S  to tak e dzia ania wojenne czy te  

arbitralne decyzje mocarstw. W  ten sposób kszta tuje si  mi dzy innymi naród mo dawski, jako 

cz  rumu skiej wspólnoty etnokulturowej, posiadaj cy w asne, odr bne od Rumunii pa stwo 

powsta e po rozpadzie ZSRR. Odmienna przynale no  pa stwowa jest barier  dziel c  Rumu-

nów po obu stronach Prutu, a jednocze nie stanowi przes ank  dla wyra niejszego ukszta towania 

w  przysz o ci to samo ci politycznej Mo dawian25. Paradoksem ich procesu narodotwórczego 

jest to, e zosta  on wywo any w  ZSRR. W adza radziecka, usi uj c legitymizowa  istnienie naj-

pierw Mo dawskiej ASRR, a pó niej Mo dawskiej SRR, wykorzystuj c historiogra  i etnogra-

 , podkre la a odmienno  Rumunów mo dawskich od Rumunów z Rumunii. Wskazywano na 

slawizacj  ludno ci wschodnioroma skiej, zacz to u ywa  okre le  �mo dawski�, �Mo dawia� 

dla podkre lenia odr bno ci republiki i jej ludno ci tytularnej od pa stwa i narodu rumu skiego, 

akcentowano znaczenie ekonomicznych czynników narodotwórczych w pa stwie socjalistycz-

nym. Same elity nowego pa stwa s  podzielone w kwestii odpowiedzi na pytanie o to samo  

� rumu sk  czy mo dawsk . Wydaje si  jednak, e mo dawianizm ma szans  dalszego istnienia, 

gdy  staje si  gwarantem w adzy dla elit politycznych, które w  przypadku integracji z Rumuni  

zosta yby zmarginalizowane26. Stwierdzenie Marka Waldenberga sprzed ponad dwudziestu lat, 

i  �mo dawski proces narodotwórczy nadal trwa� pozostaje aktualnym27. 

24 Rossijskaja nacija to �wspólnota wolnych i równych obywateli Federacji Rosyjskiej o ró nej przynale -
no ci etnicznej, religijnej i spo ecznej, dysponuj ca wiadomo ci  obywatelsk �. Podkre la si  szczególn , 
historyczn  i systemotwórcz  rol  w jej tworzeniu etnokulturowego narodu rosyjskiego (russkij narod) i jako 
warunek jej istnienia wzajemn  tolerancj . Zob.     

     2025  (    6  2018 ), https://docs.
cntd.ru/document/902387360 (21.03.2021). 
25 Podobna sytuacja � gdy ludno  dwóch pa stw mówi praktycznie w  tym samym j zyku � nie jest rzadko-
ci  w Europie. Obywatele Serbii i Czarnogóry pos uguj  si  j zykiem serbskim, Albanii i Kosowa j zykiem 

alba skim, a Niemiec, Austrii i cz ci kantonów szwajcarskich � j zykiem niemieckim. 
26 Zob. A. Wierzbicki, Etniczno  i narody �, s. 175. 
27 M. Waldenberg, Narody zale ne i mniejszo ci narodowe w Europie rodkowo-Wschodniej. Dzieje kon ik-
tów i idei, Warszawa 2000, s. 25. 
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Bia orusini zgodnie z metodologi  i typologi  zaproponowan  przez Miroslava Hro-

cha pozostaj  jednym z �ma ych� narodów Europy. Okre lenie to odnosi si  do narodów 

historycznie niepa stwowych, które mia y s ab  tradycj  kultury wysokiej wyra onej we 

w asnym j zyku i w wi kszo ci niepe n  struktur  spo eczn 28. Wspó czesny proces na-

rodotwórczy Bia orusinów odbywa si  na terytorium, którego granice, w odró nieniu od 

granic innych by ych republik zwi zkowych powsta y bezpo rednio w wyniku przebiegu 

dzia a  wojennych w czasie drugiej wojny wiatowej - 17 wrze nia 1939 - i zatwierdzone 

decyzj  mocarstw po jej zako czeniu. Ta tragiczna data dla narodu polskiego � w historio-

gra i bia oruskiej jest traktowana jako akt zjednoczenia Bia orusi i narodu bia oruskiego, 

który w latach 1921-1939 by  narodem podzielonym w rezultacie ustale  Traktatu Ryskiego 

z 1921 roku29. Bia oru  by a jedn  z najbardziej zsowietyzowanych republik by ego ZSRR. 

Nie oznacza to jednak, e proces narodotwórczy Bia orusinów, wbrew opiniom badaczy, 

tkwi w miejscu30. Postsowietyzm i kulturowa wie  z Rosj  nadaj  mu swoisty kszta t i spe-

cy k , gdzie bia orusko  jest wyra ana nie w czynnikach kulturowych (j zyk, literatura, 

historia), lecz spo eczno-politycznych � uto samieniu z pa stwem i jego terytorium, roz-

wi zaniami w zakresie polityki spo eczno-gospodarczej oraz geopolitycznych � po o eniu 

mi dzy Wschodem a Zachodem. 

Zako czenie

Przedstawiona próba analizy procesów narodotwórczych w pa stwach poradzieckich 

pokazuje ich aktualno  i z o ono . Mimo istnienia pewnych modelowych uj , wynika-

j cych z kilkudziesi cioletniego pozostawania w jednym pa stwie i funkcjonowania we 

wspólnych warunkach ustrojowych, ka dy proces narodotwórczy na obszarze poradzieckim 

wyró nia si  swoist  dla siebie specy k . S  one uwarunkowane wewn trznie i zewn trz-

nie. Przebiegaj  paralelnie wraz z procesami pa stwotwórczymi, co wskazuje na ich od-

górny charakter. Narody nie powstaj  jednak z dnia na dzie , czy w wyniku jednorazowej 

deklaracji. Wbrew zwolennikom konstruktywizmu nie powstaj  te  w pró ni, lecz maj  

etniczne podstawy. Odpowied  na pytanie na jakim stadium rozwoju narodowego znajduj  

si  poszczególne wspólnoty pozostaje nadal otwarta. Trzydzie ci lat istnienia warunków do 

28 M. Hroch, Ma e narody Europy. Perspektywa historyczna, Warszawa 2003, s. 8-9. 
29 . ,  :   1921-1939 .   , w:   
(  80-  �     ):  ,  2021, s. 117-122. 
30 Por. R. Wyszy ski, Narodziny czy mier  narodu. Narodotwórcze dzia ania elit bia oruskich i buriackich 
po upadku ZSRR, Warszawa 2010, s. 245. 
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ich przyspieszonego kszta towania si  to jedynie sposobno , wykorzystywana w ró nym 

stopniu. Niniejszy artyku  stanowi jedynie zach t  do dalszej obserwacji i analizy tej 

ewolucji. 

Streszczenie:

Artyku  dotyczy procesów narodotwórczych w pa stwach poradzieckich, które zbieg y 
si  w czasie z procesami pa stwotwórczymi. Autor wskazuje na ich uwarunkowania i pro-
blemy z tym zwi zane oraz z o ono  problemu. Poniewa  adna z powszechnie przyjmo-
wanych perspektyw teoretycznych � konstruktywizm, prymordializm/etnosymbolizm nie 
daje wyczerpuj cej odpowiedzi na temat powstania narodów, autor podkre la, e najbar-
dziej adekwatnym do badania problemu jest perspektywa ewolucjonizmu � cz ca etniczne 
pochodzenie narodów z odgórnymi dzia aniami elit.
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