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WPROWADZENIE
Oddajemy Czytelnikom cztery tomy opracowań pod wspólnym tytułem Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. Wszystkie tomy zostały przygotowane pod opieką naukową profesorów Antoniego Mironowicza
oraz Waldemara Parucha i mają służyć pomocą przede wszystkim studentom
najmłodszego kierunku studiów na Wydziale Politologii UMCS – Studiów
wschodnioeuropejskich. Tematycznie opracowania odpowiadają czterem modułom dydaktycznym prowadzonych Studiów wschodnioeuropejskich i odnoszą się do czterech obszarów: t. 1: Bałkany. Przeszłość – teraźniejszość
– przyszłość (red. Małgorzata Podolak); t. 2: Ukraina i Białoruś: przeszłość
i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosją (red. Waldemar Paruch);
t. 3: Rosja (red. Antoni Mironowicz); t. 4: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja
– przeszłość i teraźniejszość (red. Mariusz Korzeniowski, Dariusz Tarasiuk,
Krzysztof Latawiec).
W każdym z tomów został przyjęty identyczny układ tematyczny obejmujący dziesięć zagadnień. Według Komitetu Naukowego stanowiły one najważniejsze obszary podstawowej wiedzy niezbędnej na studiach wschodnioeuropejskich w początkowych latach edukacji akademickiej. Bez zrozumienia
istoty zjawisk historycznych, geograficznych, przyrodniczych, społecznych,
ekonomicznych i prawnych trudno wyobrażać sobie zrozumienie dziejów
Europy Wschodniej, w ich wyjątkowej złożoności, wynikającej z położenia
geopolitycznego oraz oddziaływania otoczenia międzynarodowego.
1. Uwarunkowania historyczne i dzieje nowożytne regionu na tle
europejskim.
2. Tradycja państwowa a budowa (odbudowa) suwerennych państw
w regionie.
3. Od przekształceń komunistycznych w regionie do uczestnictwa we
współpracy europejskiej.
4. Położenie geopolityczne i znaczenie regionu w stosunkach
międzynarodowych.
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5.

Procesy narodowotwórcze, narody i problemy narodowościowe
w regionie.
6. Systemy polityczne w regionie – między autorytaryzmem a demokracją.
7. Geografia historyczna, polityczna i ekonomiczna regionu.
8. Religie, kościoły i spory religijno-wyznaniowe w regionie.
9. Architektura, sztuka i turystyka w regionie.
10. Bezpieczeństwo regionalne, konflikty i współpraca międzynarodowa
w regionie.
Projekt utworzenia na Wydziale Politologii UMCS studiów ukierunkowanych na historię i współczesność najbliższych wschodnich sąsiadów Polski pojawił się stosunkowo niedawno. Działania podjęte przez dr. hab. prof.
UMCS Waldemara Parucha oraz ks. dr. Aleksego Kucego zostały sfinalizowane bardzo szybko i pierwszą rekrutację na wspomniane studia przeprowadzono na rok akademicki 2011/2012, spotykając się z dużym zainteresowaniem
ze strony kandydatów. Owo zainteresowanie, potwierdzone kolejnym naborem, przyczyniło się także do podjęcia działań mających na celu kształcenie
na poziomie studiów magisterskich i w roku akademickim 2013/2014 jest
zaplanowana rekrutacja również na II stopień kształcenia na wspomnianym
kierunku studiów.
Studia wschodnioeuropejskie mają charakter unikatowy nie tylko
w naszym regionie, ale także w skali całego państwa. Ich celem jest przybliżenie słuchaczom z Polski, oraz innych państw, wybranego subregionu Europy w politycznym, społeczno-kulturowym oraz gospodarczym wymiarze.
Mając na uwadze głębokie przemiany, jakie zaszły na przełomie XX i XXI
wieku w Europie Wschodniej we wszystkich dziedzinach i sferach życia
społecznego, dekompozycję stosunków międzynarodowych w regionie oraz
rozkwit kultury i przedsiębiorczości połączony z renesansem religii, uznaliśmy za celowe podjęcie kształcenia obejmującego obszar Europy Wschodniej.
Jednocześnie obszar poznawczy rozszerzony został o Europę Południowo-Wschodnią, a więc także państwa bałkańskie. Podobnie za celowe uznaliśmy
nieograniczanie się do Europy geograficznej, ale objęcie wschodnich państw
Europy politycznej – stąd planowany moduł dydaktyczny obejmujący kraje
Kaukazu.
Obszar ten jest ważny dla pozostałych państw kontynentu europejskiego, aczkolwiek państwa Europy Zachodniej postrzegają go raczej przez pryzmat Rosji i jej znaczenia w stosunkach międzynarodowych. Obszar Europy
Wschodniej posiada jednak znaczny potencjał ekonomiczny, kulturowy i poli-
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tyczny, wyrażony choćby w aspiracjach poszczególnych narodów, należących
swego czasu do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przełomowych dla tego obszaru latach 1990–1991 oraz działaniach zmierzających
do uzyskania lub odzyskania suwerenności i własnego bytu państwowego.
Dzisiaj obszar ten jest atrakcyjny gospodarczo, dysponuje znacznymi rezerwami surowcowymi, a w przyszłości może stać się atrakcyjny również
turystycznie. Przygotowanie specjalistów znających państwa tego obszaru –
historię, kulturę mieszkających w nich narodów oraz ich język – stanowi cel
kształcenia. Studia te mogą mieć zarówno wymiar teoretyczny, jak i praktyczny; dla części osób będą tylko uzyskanym wykształceniem wyższym, ale dla
niektórych absolwentów mogą stać się swoistą przepustką do podjęcia pracy.
Sami studenci widzą celowość kształcenia w tej dziedzinie; powstałe wkrótce po rozpoczęciu kształcenia na owym kierunku studenckie koło naukowe
zorganizowało już kilka ciekawych imprez, w tym wyjazdy zagraniczne.
Pierwsze wydane opracowania mają również charakter dydaktyczny,
aczkolwiek przygotowane zostały według reguł wydawania publikacji naukowych. Zamierzeniem inicjatorów tych publikacji jest kontynuacja wydawnictwa, a z czasem utworzenie serii wydawniczej, brak jest bowiem politologicznego periodyku zajmującego się Europą Wschodnią. Lukę tę mogłyby
zapełnić publikacje powstałe na potrzeby kierunku Studia wschodnioeuropejskie. Mamy nadzieję, że ten ambitny cel będzie skutecznie realizowany
w następnych inicjatywach wydawniczych.
Każdy z czterech woluminów miał swojego redaktora naukowego odpowiedzialnego za spójność rozdziałów, natomiast Komitet Naukowy zajął się
ujednoliceniem rozwiązań warsztatowych przyjętych w publikacji, co okazało
się wyjątkowo ważne z racji postawionego celu – wykorzystania w dydaktyce
oraz w pracy podczas seminariów dyplomowych. Oczywiście ujednolicenie
zostało dokonane na poziomie minimalnym, bowiem odpowiedzialność za
ustalenia naukowe ponoszą autorzy poszczególnych rozdziałów. Każdy rozdział został zaopatrzony w bibliografię, a każdy z tomów – w indeks osobowy.
Opierając się na przyjętych zasadach, dokonano transliteracji z zapisu cyrylicą na język łaciński w odniesieniu do osób – bohaterów historycznych i autorów licznych opracowań obcojęzycznych, a także do tytułów wykorzystanych
publikacji1. Przyjęliśmy, że w przypisach opis bibliograficzny będzie dokonywany w języku oryginalnym publikacji, a w bibliografii – przy zastosowaniu
1

We wszystkich czterech woluminach, w stosunku do znakόw cyrylickich, została zastosowana transliteracja zgodnie z Polską Normą wydaną przez Polski Komitet Normalizacyjny w lutym 2000 roku:
PN – ISO 9 (Informacja i dokumentacja – Transliteracja znakόw cyrylickich na znaki łacińskie).
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transliteracji. Wobec krain geograficznych obowiązywała zasada podawania
nazw polskich, niekiedy jednocześnie w innych wersjach historycznych.
Prof. dr hab. Grzegorz Janusz
Dziekan Wydziału Politologii UMCS
Komitet Naukowy
Waldemar Paruch
Antoni Mironowicz
Tomasz Wicha
Lublin, 10 grudnia 2012 roku
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Wstęp
Państwa Kaukazu Południowego – Armenia, Azerbejdżan i Gruzja –
nie budzą większego zainteresowania Polaków. Środki masowego przekazu
relacjonują zachodzące tam wydarzenia jedynie, gdy są one tragiczne w skutkach (np. trzęsienie ziemi w Armenii w 1988 roku) lub wpisują się w międzynarodową grę dyplomatyczną (np. wojna rosyjsko-gruzińska w 2008 roku).
Tymczasem jest to region o niezwykle interesującej i burzliwej przeszłości.
Zakaukazie zamieszkują narody o bogatej, wielowiekowej kulturze, różnorodne pod względem religijnym i tradycji państwowej. Jest to obszar o oryginalnej
kulturze materialnej i przyrodzie. Należy zwrócić uwagę, że Azerów, Gruzinów i Ormian, poza miejscem zamieszkania, dzieli praktycznie wszystko.
Nie tylko posługują się odmiennymi językami, ale nawet zapisują je różnymi
alfabetami. Są również wyznawcami różnych religii.
Na to zróżnicowanie wpłynęło specyficzne położenie Kaukazu Południowego, przez który przechodzi strategiczny szlak komunikacyjny łączący
Europę z Azją. Przez wieki ścierały się tam interesy mocarstw, między innymi
Persji (Iranu), Turcji i Rosji, dążących do uzyskania dominacji w regionie.
Narody zamieszkujące to terytorium nie tylko zostały zmuszone do obrony
swojej suwerenności, ale także tożsamości. Ten stan powodował konieczność
wchodzenia w alianse z silniejszymi, państwami w celu uchronienia się od
całkowitej zagłady. Determinację istnienia narodów zakaukaskich wyraża również ich kultura, której kultywowanie pozwoliło na zachowanie tożsamości,
a przede wszystkim dowodziło poczucia odrębności, chęci trwania i dążenia
do wolności.
Pomimo perturbacji spowodowanych usytuowaniem, dzięki dumnej
przeszłości, o której świadczą chociażby wspaniałe zabytki kultury materialnej, udało się nie tylko przetrwać, ale także w końcu XX wieku zbudować suwerenną państwowość armeńską, azerbejdżańską i gruzińską. Nowo powstałe
państwa musiały rozwiązać wiele problemów wewnętrznych i zewnętrznych.
Zaszłości historyczne doprowadziły do krwawych konfliktów, tj. armeńsko-azerbejdżańskiego, gruzińsko-abchaskiego i gruzińsko-osetyjskiego, które
rzutują na sytuację w regionie (nierozwiązana kwestia abchaska, osetyjska
i karabachska). Stały się one przedmiotem zainteresowania mocarstw – Fe12
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deracji Rosyjskiej, Turcji, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych.
Stabilizacji na Kaukazie Południowym nie ułatwiają również inne rozbieżne
interesy geopolityczne Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji.
Państwa Kaukazu Południowego, pomimo upływu ponad 20 lat od
momentu ogłoszenia niepodległości, borykają się z problemami natury ekonomicznej. Na dynamikę ich rozwoju gospodarczego wpływa nie tylko polityka,
ale również zróżnicowane zasoby naturalne oraz warunki klimatyczne. Determinowały one i nadal determinują poziom zamożności poszczególnych krajów
i określenie ich pozycji na tym obszarze oraz na arenie międzynarodowej.
Pionierem rozwoju ekonomicznego w regionie jest Azerbejdżan posiadający
złoża gazu ziemnego i ropy naftowej.
Walorem Kaukazu Południowego są jego atrakcje turystyczne oraz
bogata flora i fauna. Wiele istniejących dotychczas zabytków architektury powstało już w połowie I tysiąclecia naszej ery, czyli zanim zaczęła kształtować
się państwowość polska.
Wszystko to powoduje, że Kaukaz Południowy zasługuje na większe
niż dotychczas zainteresowanie Polaków. Przyczynić się do tego powinna
przedkładana Czytelnikom monografia, która stanowi analizę regionu w wymiarze historycznym, politologicznym i turystycznym. Podkreślić należy, iż
w każdym rozdziale jest omawiane odrębne zagadnienie, a wielość poruszonych wątków dowodzi złożoności dziejów Kaukazu Południowego i problemów, z jakimi borykają się jego mieszkańcy. Autorzy wskazali też na rolę, jaką
odgrywa w tej części świata sąsiedztwo Rosji, Turcji, Iranu oraz stopień zainteresowania instytucji międzynarodowych, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i pozostałych państw świata Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją.
Publikacja ta nie pretenduje do roli wyczerpującego opracowania monograficznego. Ma ona stanowić kompendium podstawowej wiedzy o regionie
i krajach będących jego gospodarzami oraz ukierunkować dalsze poszerzanie
zainteresowań studentów studiów wschodnioeuropejskich oraz pozostałych
Czytelników. Jako redaktorzy, wyrażamy jednocześnie nadzieję, że wpisze
się w podejmowane inicjatywy, służące poznaniu przeszłości i teraźniejszości
Kaukazu Południowego.
Kierujemy też wyrazy wdzięczności pod adresem Autorów za podjęcie
się trudu opracowania tych skomplikowanych zagadnień i przyczynienie się
tym samym do powstania publikacji.
Mariusz Korzeniowski
Dariusz Tarasiuk
Krzysztof Latawiec
13

Paweł Olszewski

Uwarunkowania historyczne i dzieje
nowożytne regionu na tle europejskim

1.	Kaukaz Południowy do połowy XVIII wieku
Zasadniczym celem tego rozdziału jest analiza dziejów Kaukazu Południowego oraz uwarunkowań historycznych różnych procesów i zjawisk
występujących współcześnie w regionie. Kaukaz Południowy obejmuje terytorium trzech niepodległych państw: Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu oraz
obszar Abchazji, Osetii Południowej i Górskiego Karabachu. Dzieje państw
i narodów tego regionu były ze sobą ściśle związane oraz stanowiły ważny
element historii: Kaukazu, Rosji, Turcji i Persji (Iranu).
Położenie Kaukazu Południowego (i całego Kaukazu), który pełni
rolę pomostu łączącego Europę z Azją, spowodowało, iż odgrywał istotne
znaczenie geostrategiczne i gospodarcze już od czasów starożytnych. Przez
region ten biegły szlaki handlowe łączące Europę z Azją. Na Kaukaz Południowy przez tysiąclecia napływały liczne grupy etniczne, tworząc jego
wielokulturową cywilizację. Obszar Kaukazu Południowego, ze względu na
ukształtowanie terenu, dzieli się na dwie części: wschodnią – zlewisko rzek
wpadających do Morza Kaspijskiego i zachodnią – dorzecze rzek kończących
swój bieg w wodach Morza Czarnego. Ten naturalny stan dzieli także region
pod względem kulturowym na część zachodnią – ziemie gruzińskie i ormiańskie oraz na wschodnią – tereny azerbejdżańskie (azerskie)1.
Specyfika fizycznego ukształtowania terenów Kaukazu Południowego
(Zakaukazia2) z przewagą obszarów wyżynnych spowodowała, iż tereny te
1
2

Ch. King, Widmo wolności: Historia Kaukazu, Kraków 2010, s. 7–10.
Autor używa niezbyt poprawnego politycznie i geograficznie określenia: „Zakaukazie”. Jest ono
rozpowszechnione w rosyjskiej i radzieckiej historiografii dla określenia, z punktu widzenia Rosji,
europejskiego obszaru położonego na południe od głównego pasma Gór Kaukaz – „za Kaukazem”.
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zamieszkiwały odizolowane wspólnoty górali. Były one często jedynie nominalnie podporządkowane zwierzchnictwu lokalnych władców. W społecznościach tych jeszcze do początku XX wieku utrzymywała się pierwotna kultura, stosunki rodowo-klanowe oraz pogańskie wierzenia religijne. Natomiast
na niżej położonych obszarach regionu – w dolinach południowokaukaskich
rzek oraz na czarnomorskich i kaspijskich wybrzeżach – często powstawały
prężne ośrodki handlowo-rzemieślnicze. Mieszały się w nich wpływy Wschodu i Zachodu, a osiedlali przybysze z Europy i Azji, co skutkowało powstaniem ważnych ośrodków gospodarczo-kulturowych wywierających wpływ
na Kaukaz Południowy oraz na Bliski Wschód. Niektóre z nich przeobraziły
się w wieloetniczne i wielokulturowe współczesne metropolie Zakaukazia:
Tbilisi, Baku i Erywań.
W rozdziale skupiono się przede wszystkim na 170-letnich dziejach
regionu, który zaczął się od przystąpienia Rosji do walki o wpływy na Kaukazie Południowym w okresie panowania carycy Katarzyny II. Cezurę końcową
rozdziału stanowi rozwiązanie 26 V 1918 roku Zakaukaskiej Federacyjnej
Republiki Demokratycznej3, – symboliczne zakończenie pierwszego etapu
budowy państw narodowych w tym regionie w latach 1918–1921.
Wcześniejsze dzieje Zakaukazia są równie istotne, gdyż miały poważny wpływ na podporządkowanie tego regionu imperium carów. Przedstawiając dzieje Kaukazu Południowego do połowy XVIII wieku, należy wskazać na kilka elementów kształtujących jego historię. Elementem budującym
tożsamość historyczną mieszkańców Zakaukazia była chrystianizacja ziem
ormiańskich (armeńskich) i gruzińskich na przełomie III i IV wieku naszej
ery4. Chrześcijaństwo stało się ważnym elementem tożsamości narodowej,
odróżniającej ludność gruzińską i ormiańską od azerbejdżańskich wyznawców zoroastryzmu (i jego odmiany manicheizmu), a potem islamu.
W okresie od IV do VII wieku Persja Sasanidów podbiła Kaukaz Południowy. W II połowie VII wieku jej władzy zagroziły najazdy Arabów. W IX

3

4

Określenie to w artykule jest używane wyłącznie w celach stylistycznych. Natomiast nie ma uzasadnienia ideologicznego, które występowało w historiografii rosyjskiej i radzieckiej dla podkreślenia, iż
Kaukaz Południowy był nieodłączną częścią Rosji carów i ZSRR.
Umieszczone w tekście daty dotyczące wydarzeń sprzed 1 II 1918 roku są podane według starego stylu,
czyli kalendarza juliańskiego. Do każdej daty według tego kalendarza należy dodać 11 dni w XVIII
wieku, 12 dni w XIX wieku oraz 13 dni w XX wieku, aby uzyskać datę według nowego stylu, czyli
kalendarza gregoriańskiego obowiązującego w tym okresie w innych państwach europejskich oraz
obowiązującego aktualnie. Wszystkie wyjątki od tej reguły są oznaczone w tekście.
D. M. Marshall, Armenia kolebka cywilizacji, Warszawa 1975, s. 148–153; B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Gruzji, Wrocław 1987, s. 30–31.
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wieku osłabienie pozycji Persów wykorzystał możny ród ormiańskich Bagratydów (Bagrationi), który przejął władzę nad Gruzją i Armenią5. U schyłku
XI wieku gruziński król Dawid Budowniczy Bagratyda stworzył regionalne
mocarstwo, obejmujące znaczną część Zakaukazia oraz wpływające na sytuację polityczną w Iranie i Turcji. W II połowie XI wieku do Azerbejdżanu
zaczęła napływać ludność turkojęzyczna, turkizując język i kulturę ludności
ziem azerbejdżańskich6. Podporządkowanie Armenii Turkom seldżuckim
w XI wieku, a następnie najazdy Mongołów w końcu XIV wieku, spowodowały emigrację Ormian do Europy i na Bliski Wschód. Emigranci, głównie
kupcy i rzemieślnicy, stworzyli ważną politycznie i ekonomicznie ormiańską
diasporę na Zachodzie7, która nadal istnieje.
W połowie XVII wieku wschodnia część Zakaukazia znalazła się pod
władzą Persji, natomiast zachodnia pod kontrolą Turcji. Ziemie ormiańskie
podzielono na zachodnią część turecką (z Eczmiadzynem) oraz wschodnią
perską (z Erywaniem). Powstały w ten sposób „Armenia turecka” i „Armenia
perska”. Także ziemie gruzińskie zostały podzielone między te dwa mocarstwa8. Przymiotniki „tureckie” i „perskie” Zakaukazie oznaczały nie tylko
dominację polityczno-ekonomiczną, ale także wpływy kulturowe, językowe,
religijne obydwu państw. Te oddziaływania miały istotny wpływ na odmienny
rozwój cywilizacyjny poszczególnych części obszaru.
Ważną cechą sytuacji wewnętrznej Kaukazu Południowego było rozdrobnienie polityczne tych ziem. Istniały tam liczne państwa, których władcy
próbowali prowadzić mniej lub bardziej samodzielną politykę, wykorzystując turecko-perską rywalizację o wpływy w regionie. Z uwagi na różnice
kulturowo-religijne zależność od państw muzułmańskich była dotkliwa dla
chrześcijańskich mieszkańców Kaukazu Południowego. Z tego względu już
u schyłku średniowiecza Ormianie szukali pomocy militarnej w państwach
europejskich, aby wyzwolić swoje ziemie spod panowania Persów i Turków.
Kwestią udzielenia pomocy Ormianom próbowano między innymi zainte5

6

7

8

Autor ze względów stylistycznych używa określeń: Azerbejdżan, Gruzja i Armenia. Jednak dla okresu
sprzed schyłku maja 1918 roku, gdy powstały niepodległe państwa: Gruzja, Armenia i Azerbejdżan,
pojęcia te mają znaczenie geograficzne i wskazują na obszary, na których dominowała ludność azerbejdżańska (azerska), gruzińska, czy też ormiańska.
T. Świętochowski, Azerbejdżan i Rosja. Kolonializm, islam i narodowość w podzielonym kraju, Warszawa 1998, s. 11–12; B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Gruzji…, s. 51–53.
M. Zakrzewska-Dubasowa, Historia Armenii, Wrocław 1990, s. 89–91, 141–144; R. Panossian, The
Armenians. From Kings and Priests to Merchants and Commissars, London 2006, s. 60–63, 76–77.
R. G. Suny, The Making of Georgian Nation, Bloomington Indianapolis 1994, s. 49–50; Ch. King, op.
cit., s. 19–20.
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resować Jana III Sobieskiego oraz króla Francji Ludwika XIV. Działania te
zakończyły się fiaskiem, gdyż na początku XVIII wieku słabnąca Turcja przestała zagrażać militarnie Europie9.

2.	Podbój regionu przez Rosję
W XVIII wieku do rywalizacji o wpływy w regionie włączyła się
Rosja, której władze zaczęły tworzyć mit mocarstwa jako protektora chrześcijan przed ich okrutnymi, muzułmańskim władcami. Do jego powstania
przyczynili się także ormiańscy emisariusze (m.in. Józef Emin), którzy
w XVIII wieku zabiegali o pomoc zbrojną Rosji w walce Ormian przeciwko
władzy Turków i Persów. Podkreślali oni moralny obowiązek udzielenia przez
prawosławną Rosję pomocy jej ormiańskim braciom – także ortodoksyjnym
chrześcijanom10. Mit ten został wykorzystany przez władze carskie, gdy wraz
z początkiem panowania carycy Katarzyny II, Rosja włączyła się do walki
o Zakaukazie. W 1768 roku rozpoczęła się wojna rosyjsko-turecka, ponieważ
Rosja dążyła, kosztem Turcji, do umocnienia władzy na północnych wybrzeżach Morza Czarnego i Kaukazie Północnym11. Katarzyna II zawarła sojusz
z Herakliuszem (Erekli) II Bagratydem – królem największego państwa gruzińskiego, Królestwa Kartlii–Kachetii (Gruzji Wschodniej) oraz Solomonem
I – królem gruzińskiej Imeretii, położonej w strefie wpływów Turcji12. Antytureckie działania Gruzinów na Zakaukaziu miały odciągnąć część wojsk tureckich z ważniejszych dla Rosji frontów bałkańskiego i północnokaukaskiego.
Po podpisaniu sojuszu w 1769 roku Rosjanie skierowali do Tyflisu
(Tbilisi), stolicy Królestwa Kartlii–Kachetii oddział liczący 500 żołnierzy,
który przebywał tam do 1772 roku13. Oddziałem dowodził gen. Gottlieb Heinrich von Todtleben, którego już w 1770 roku odwołano do Petersburga, ponieważ skompromitował się zbyt bliskimi kontaktami z opozycją możnowładców
gruzińskich wrogich silnej władzy Herakliusza II i Solomona I. Wydaje się,
9

10
11
12

13

M. Zakrzewska-Dubasowa, op. cit., s. 154–156; R. Panossian, op. cit., s. 11–112; S. Payaslian, The
History of Armenia. From the origins to the present, New York 2007, s. 108–109.
M. Zakrzewska-Dubasowa, op. cit., s. 162–163; R. Panossian, op. cit., s. 115–119.
Zob. szerzej: M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2000, s. 448–449.
Królestwo obejmowało dwa państwa wschodniogruzińskie Kartlię i Kachetię zjednoczone pod władzą
króla Herakliusza II w 1762 roku. B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Gruzji…, s. 120; A. L.
Altstadt, The Azerbaijan Turks. Power and Identity under Russian Rule, Stanford 1992, s. 8–9; R. G.
Suny, The Making of Georgian Nation…, s. 54–56.
W dalszej części rozdziału autor używa rozpowszechnionej w XIX wieku rosyjskiej nazwy Tbilisi
– Tyflis.
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że władze carskie próbowały wykorzystać konflikty wśród elit rządzących
w Kartlii–Kachetii i w Imeretii do umocnienia tam wpływów rosyjskich14.
Ostatecznie wojna rosyjsko-turecka zakończyła się zwycięstwem
imperium Romanowów. Dnia 10 VII 1774 roku we wsi Küczük Kainardżi
(w okolicach Silistry) podpisano traktat pokojowy. Turcja przekazała Rosji
tereny południowej Ukrainy oraz Kabardę na północno-zachodnim Kaukazie.
Królestwo Kartlii–Kachetii zostało uznane przez obydwu sygnatariuszy układu za niepodległe państwo. Natomiast Rosja potwierdziła władzę Turcji nad
Imeretią15.
Pomimo zakończenia wojny, istniało niebezpieczeństwo, że Królestwo
Kartlii–Kachetii może być ponownie podporządkowane Turcji lub Persji, dlatego Herakliusz II nadal prowadził rokowania w sprawie sojuszu z Rosją. Ich
efektem było podpisanie 24 VII 1783 roku w północnokaukaskiej twierdzy
Gieorgijewsk tzw. traktatu gieorgijewskiego. Na jego podstawie caryca Katarzyna II objęła swoim protektoratem Królestwo Kartlii–Kachetii i udzieliła
gwarancji, iż potomkowie Herakliusza nadal będą zasiadać na tronie kartwelsko-kachetyjskim. W zamian Herakliusz złożył przysięgę wierności Katarzynie II i zobowiązał się uzgadniać politykę zagraniczną z Petersburgiem.
Rosja przysłała również w listopadzie 1783 roku do Tyflisu niewielki oddział
liczący 2 tys. żołnierzy16.
Decyzja Herakliusza II o przyjęciu zwierzchnictwa Rosji była racjonalna, biorąc pod uwagę skomplikowaną sytuację geopolityczną Kartlii–Kachetii, której nadal zagrażała Turcja. Bardzo ważna była carska gwarancja
zachowania tronu kartwelsko-kachetyjskiego przez Herakliusza i jego potomków, gdyż osłabiano w ten sposób wewnętrzną opozycję, popierając properskiego królewicza Aleksandra Bagratyda – stryjecznego brata Herakliusza
II – jako pretendenta do tronu w Tyflisie17.

14

15

16

17

Н. С. Киняпина, М. М. Блиев, В. В. Дегоев, Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России.
Вторая половина XVIII–80 годы XIX в., Москва 1984, s. 30–31; B. Baranowski, K. Baranowski,
Historia Gruzji…, s. 120–121; M. Zakrzewska-Dubasowa, op. cit., s. 162–164.
R. G. Suny, The Making of Georgian Nation…, s. 58; P. Olszewski, Rządy Rosji carskiej na Kaukazie
do 1914 roku, „Studia Słowianoznawcze”, 2009, t. 8, s. 263.
О. П. Маркова, Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII в., Москва 1966, s. 167–
171; Н. С. Киняпина, М. М. Блиев, В. В. Дегоев, op. cit., s. 49–53; T. T. Chmielecki, Gruziński katolicyzm w XIX i na początku XX wieku w świetle archiwów watykańskich, Toruń 1998, s. 29; A. Furier,
Droga Gruzji do niepodległości, Poznań 2000, s. 37–38.
Н. С. Киняпина, М. М. Блиев, В. В. Дегоев, op. cit., s. 48–49; B. Baranowski, K. Baranowski,
Historia Gruzji…, s. 122–123.
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Rosja zaktywizowała także swoją politykę na Kaukazie Północnym,
tworząc w 1785 roku namiestnictwo kaukaskie. Władze carskie nie określiły
jego południowych granic, te miał wytyczyć generał gubernator stojący na
czele tego namiestnictwa. Dowodziło to dalszych dążeń ekspansjonistycznych Rosji w tym regionie. Ważne było również mianowanie namiestnikiem
Pawła Potiomkina, kuzyna księcia Grzegorza Potiomkina – jednego z najbliższych współpracowników carycy. W 1783 roku Rosja zaanektowała Chanat
Krymski18.
Zajęcie Chanatu Krymskiego przez Rosję, a także wzrost jej wpływów
w Kartlii–Kachetii, skłoniły Turcję do wypowiedzenia wojny Rosji w 1787
roku. Turcy próbowali także wykorzystać osłabienie pozycji Rosji na Kaukazie Północnym w związku z toczącym się w latach 1784–1788 antycarskim
powstaniem górali pod wodzą szejka Mansura. Ostatecznie Rosja wygrała
wojnę z Turcją. Na mocy pokoju podpisanego w Jassach 29 XII 1791 roku
Stambuł definitywnie zrezygnował z pretensji do zwierzchnictwa nad Krymem, uznał obecność rosyjskiej floty handlowej na Morzu Czarnym oraz carski protektorat nad wschodnią Gruzją. Ponadto przekazał Rosji tereny między
ujściem Dniestru i Bohu19.
Po 1792 roku Rosja zmniejszyła swoje zainteresowanie sytuacją
na Kaukazie Południowym, gdyż ponownie musiała ingerować w sytuację
w Rzeczypospolitej. Ponadto uwagę Petersburga przyciągały coraz szybsze
zmiany w Europie Zachodniej, spowodowane wybuchem w 1789 roku rewolucji we Francji.
W 1794 roku do rywalizacji o wpływy na Kaukazie Południowym
przystąpiła Persja. Kiedy chan Karabachu odrzucił żądanie podporządkowania się władcy Persji Agiemu Muhammadowi Chanowi, wojska tego ostatniego w 1795 roku zaatakowały Karabach. Ponieważ władca Karabachu, Ibrahim
Chan uzyskał wsparcie wojskowe od Herakliusza II, który również obawiał się
najazdu Persów na swoje królestwo, po nieudanym oblężeniu stolicy Chanatu
Karabachaskiego – Suszy, wojska irańskie zaatakowały Kartlię–Kachetię, zaś
dnia 11 IX 1795 roku zdobyły Tyflis i przez kilka dni bestialsko mordowały
oraz grabiły jego mieszkańców. Okrutne rzezie i gwałty objęły także całą
18

19

L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Wrocław 2005, s. 178–179; A. Górak, Ustrój administracji rosyjskiej na Kaukazie (1785–1844), [w:] Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość,
teraźniejszość, przyszłość, red. P. Olszewski, K. Borkowski, Piotrków Trybunalski 2008, s. 92–93.
M. Heller, op. cit., s. 458–459; S. Ciesielski, Rosja–Czeczenia: Dwa stulecia konfliktu, Wrocław 2003,
s. 27–31; Ch. King, op. cit., s. 22.
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Kartlię–Kachetię. Najazd oddziałów perskich spowodował śmierć 20 proc.
ludności Gruzji Wschodniej. Dokonano olbrzymich zniszczeń materialnych,
szczególnie dotkliwych w rolnictwie, których efektem był głód w 1796 roku
oraz epidemia dżumy w roku następnym20. Informacja o zniszczeniu Tyflisu
dotarła do Petersburga w końcu września 1795 roku, ale dopiero niemal dwa
miesiące później wysłano pomoc wojskową. To opóźnienie mogło wynikać
z próby osłabienia pozycji króla Kartlii–Kachetii, który stawał się zbyt niezależny w stosunku do Rosji. Zarazem ta ostatnia nie mogła nie udzielić tej
pomocy, gdyż doprowadziłoby to do utraty jej autorytetu jako tradycyjnej
opiekunki ludności chrześcijańskiej Kaukazu Południowego przed wrogą ludnością muzułmańską.
W listopadzie 1795 roku wysłano z Mozdoku liczący około tysiąca żołnierzy oddział pod dowództwem płk. Syrochniewa, którego zadaniem
była pomoc Herakliuszowi II. Władze carskie postanowiły wykorzystać silne
nastroje antyperskie wśród ludności Azerbejdżanu i Dagestanu (przyczyną
takiego nastawienia były grabieże oddziałów Agi Muhammada) i podporządkować wschodni Kaukaz Rosji. Dlatego też wysłano tam formację wojskową,
obejmującą 20 tys. żołnierzy. Od marca 1796 roku siły pod dowództwem gen.
hr. Płatona Zubowa zajmowały Dagestan, dnia 10 V 1796 roku opanowały
Derbent, następnie Szemache, Baku i Gandże21. Ich sukcesy wynikały między innymi z prorosyjskiej postawy ludności miast dagestańskich i azerskich.
Czasami zdarzało się, iż lokalne społeczności przyjmowały zwierzchnictwo
Rosji nawet wbrew stanowisku swoich władców22. Te procarskie postawy
wynikały z racjonalnej, z ówczesnego punktu widzenia, kalkulacji, iż obecność wojsk rosyjskich dawała, być może złudne, ale przynajmniej czasowe
poczucie stabilizacji wewnętrznej. Brakowało jej jeszcze rok wcześniej, gdy
Dagestan i Azerbejdżan znajdowały się w stanie chaosu pod wpływem powstania Mansura, a potem zostały splądrowane przez wojska Agi Muhammada, którym nie mogli przeciwstawić się zbyt słabi lokalni władcy. Ponadto
w miastach wschodniego Kaukazu dużą rolę odgrywała kupiecka ludność napływowa, chrześcijańscy Ormianie, Grecy, Gruzini, wśród której silny był mit
Rosji – opiekunki chrześcijan ciemiężonych przez muzułmańskich władców.
20

21

22

О. П. Маркова, op. cit., s. 82–84; B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Gruzji…, s. 124;
T. T. Chmielecki, op. cit., s. 30.
А. В. Фадеев, Россия и Кавказ первой трети XIX в., Москва 1961, s. 96; B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Azerbejdżanu, Wrocław 1987, s. 105; P. Olszewski, Rządy…, s. 265.
Н. С. Киняпина, М. М. Блиев, В. В. Дегоев, op. cit., s. 90–91.
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Poza tym dla ormiańskich kupców i rzemieślników stabilizacja wewnętrzna
była niezbędna dla rozwoju handlu i rzemiosła. Zwycięstwa korpusu Zubowa
spowodowały, iż władca karabachski oraz wielu azerbejdżańskich chanów
uznało zwierzchnictwo Rosji, jednak wojny Rosji z napoleońską Francją,
a zwłaszcza śmierć carycy Katarzyny II (6 XI 1796 roku) spowodowała, iż
oddziały rosyjskie zostały wycofane z Zakaukazia na początku 1797 roku23.
Po śmierci Katarzyny II na tronie carskim zasiadł jej syn Paweł I.
Początkowo skupił swą uwagę na relacjach z napoleońską Francją, gdyż obawiał się wzrostu jej wpływów we wschodniej części Morza Śródziemnego,
w związku z zajęciem przez Francuzów ważnej strategicznie Malty i początkiem wyprawy Napoleona Bonapartego do Egiptu. Dlatego też w 1798 roku
Rosja zawarła sojusz z Turcją, Austrią, Prusami i Anglią. Zwycięstwa wojsk
rosyjskich nad siłami francuskimi we Włoszech spowodowały jednak, iż zachodni sojusznicy Rosji zaczęli obawiać się nadmiernego wzmocnienia jej
pozycji w Europie i nie udzielili odpowiedniego wsparcia dla wojsk carskich
operujących na Półwyspie Apenińskim. Dlatego też car Paweł I nawiązał
współpracę z Francją. Zwłaszcza, że w wyniku klęski Napoleona w Egipcie
i zajęcia Malty przez Brytyjczyków, to Anglia zaczęła zagrażać interesom
Rosji we wschodniej części Śródziemnomorza. Nawiązanie bliższych stosunków z Francją spowodowało pogorszenie relacji Petersburga z proangielskim
Stambułem24.
Jednakże powrót do aktywnej zakaukaskiej polityki Rosji, wynikał
przede wszystkim z groźby podporządkowania Kartlii–Kachetii władcy Persji
oraz z konfliktu o tron kartwelsko-kachetyjski po śmierci króla Herakliusza II.
Położenie geostrategiczne wschodniej Gruzji pogorszyło się już latem 1797
roku, kiedy to wojska irańskie zajęły Karabach. Wówczas Herakliusz II wystosował prośbę do cara Pawła I, aby wojska carskie wkroczyły do Gruzji
oraz władca Rosji zgodził się na ogłoszenie następcą tronu kartwelsko-kachetyjskiego królewicza Jerzego – najstarszego syna Herakliusza II. W zamian
zaproponował wprowadzenie rosyjskiego prawodawstwa w Kartlii–Kachetii
oraz unię walutową między wschodnią Gruzją i Rosją25.
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Po śmierci Herakliusza (11 I 1798 roku) tron w Tyflisie objął Jerzy
(Giorgi) XII. Przeciwko jego władzy wystąpiła liczna grupa możnowładców
i szlachty, którzy popierali innych pretendentów do tronu, z dynastii Bagratydów. Najważniejszym kandydatem był królewicz Aleksander (syn Herakliusza
II i jego trzeciej żony Daredżen), który w 1800 roku uzyskał poparcie nowego
szacha Iranu – Fath Alego. Obawiając się zarówno Iranu, jak i Turcji, Jerzy
XII próbował uzyskać przychylność władcy Iranu, jednak jego aktywność
dyplomatyczna zaniepokoiła Rosjan, bowiem nie konsultował swoich działań
z Petersburgiem. Rosja chcąc wywrzeć naciski na Jerzego XII, w 1800 roku
wysłała do Tyflisu oddział wojskowy pod dowództwem gen. Łazariewa26.
Po śmierci Jerzego XII (28 XII 1800 roku) pojawiła się ponownie
grupa pretendentów do tronu kartwelsko-kachetyjskiego. Groźba jego objęcia przez kandydata popieranego przez Persów skłoniła władze carskie do
przejęcia inicjatywy. Najpierw gen. Łazariew nie zgodził się na koronację
królewicza Dawida (syna Jerzego XII) na władcę Kartlii–Kachetii. Gdy ten
obwołał się regentem, w Tyflisie ogłoszono 16 II 1801 roku manifest cara
Pawła I o włączeniu królestwa Kartlii–Kachetii do Rosji. Dokument ten wywołał sprzeciw wśród wschodniogruzińskiej szlachty i arystokracji, których
przedstawiciele obawiali się utraty dotychczasowej uprzywilejowanej pozycji. Decyzję Pawła I o włączeniu Królestwa Kartlii–Kachetii do imperium
Romanowów potwierdził car Aleksander I kolejnym manifestem ogłoszonym
12 IX 1801 roku27.
Na terenie dawnego Królestwa Kartlii–Kachetii powołano gubernię
gruzińską podzieloną na pięć powiatów. Na czele administracji cywilnej
i wojskowej stał gubernator, którym został gen. Karl Knorring. Na niższe
stanowiska administracyjne wyznaczano lojalną wobec Rosji szlachtę gruzińską28. Gubernator Knorring rozpoczął poszukiwanie na obszarze europejskiej
Rosji rosyjskich kandydatów do obsadzenia wyższych stanowisk w cywilnej
administracji guberni gruzińskiej. W związku z niechęcią carskich urzędników do wyjazdu na Zakaukazie, kandydatów na urzędników rekrutowano
wśród oficerów armii rosyjskiej, stacjonujących w guberni gruzińskiej. Chcąc
zachęcić Rosjan do wstępowania na służbę w administracji guberni, wpro26
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wadzono cały system bodźców o charakterze finansowym, przede wszystkim
udzielano zapomóg pieniężnych na zagospodarowanie w Gruzji. Nie istniały
ściśle określone przepisy w tym zakresie, dlatego działania gubernatora Knorringa, a także szefa jego administracji cywilnej Kowalenskiego, sprzyjały
korupcji29. Powoływani przez nich urzędnicy często posiadali nikłe umiejętności administracyjne, nie rozumieli specyfiki stosunków w Gruzji Wschodniej. Ponadto byli oskarżani o korupcję. Dlatego już po roku gen. Knorringa
zastąpił zrusyfikowany Gruzin gen. Paweł Cycjanow (Cycyszwili)30. Oprócz
stanowiska głównozarządzającego gubernią gruzińską pełnił funkcję inspektora linii kaukaskiej oraz wojskowego gubernatora astrachańskiego. W ten
sposób władze carskie przestały traktować Kartlię–Kachetię jako teren rywalizacji Rosji z Iranem i Turcją, natomiast uznały ją za część imperium
Romanowów. Mianując gen. Cycjanowa, władze carskie przygotowywały się
do dalszej ekspansji w tym regionie. Zajęcie Kaukazu Południowego miało
ułatwić ściślejsze podporządkowanie górali Kaukazu Północnego Rosji oraz
dalszą ekspansję w basenie Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego31.
Chcąc ułatwić nabór rosyjskich kandydatów na urzędników na Kaukazie, gen. Cycjanow nadawał im wyższe rangi urzędnicze (związane z wyższą
pensją) wobec rang uzyskiwanych przez carskich urzędników piastujących
te same stanowiska w Rosji europejskiej. Ponadto wprowadził system finansowych nagród uznaniowych. Wysokość poszczególnych nagród była tak
duża, że często przekraczała roczną pensję osoby nagradzanej32. Znając lepiej
niż gen. Knorring mentalność mieszkańców Kaukazu, gen. Cycjanow, przy
użyciu siły wojskowej, zmuszał władców kaukaskich do podporządkowania
się władzy rosyjskiej. Wykorzystywał także liczne lokalne konflikty zbrojne
i opowiadał się po jednej ze stron tych konfliktów, niszcząc silniejszych przeciwników, a następnie podporządkowując Rosji dawnych sojuszników. Jeżeli
władca południowokaukaski dobrowolnie przyjmował protektorat Rosji, to
wówczas on i jego potomkowie zachowywali tron oraz autonomię dla swojego państwa w ramach imperium carów. Dopiero po wygaśnięciu miejscowej
dynastii państwo to było bezpośrednio włączane w struktury administracyjne
Rosji. W grudniu 1801 roku gen. Cycjanow podporządkował Rosji Megrelię,
29

30
31
32

Zob. szerzej na ten temat bardzo interesujące badania Artura Góraka. Zob. A. Górak, Ustrój…, s. 97;
idem, Kształtowanie przywilejów rosyjskiej służby cywilnej za Kaukazem w latach 1800–1844, „Dzieje
Biurokracji”, 2011, t. 4, cz. 1, s. 246–248.
R. G. Suny, The Making of Georgian Nation…, s. 68; A. Górak, Kształtowanie..., s. 247–248.
Н. С. Киняпина, М. М. Блиев, В. В. Дегоев, op. cit., s. 107–108.
A. Górak, Kształtowanie…, s. 248–250.

23

Uwarunkowania historyczne i dzieje nowożytne regionu ...

w październiku 1802 roku Chanat Awarski, a w styczniu 1804 roku Chanat
Gandżyjski, którego stolicę Gandże przemianowano na Jelizawietpol (Elizawietpol) – na cześć Elżbiety, żony cara Aleksandra I, natomiast w kwietniu
1804 roku podbił Imeretię33.
Dalszy proces podboju Zakaukazia utrudnił wybuch kolejnej wojny między Rosją a Iranem w 1804 roku, rozpoczętej przez Teheran, który
obawiał się wzmocnienia wpływów Rosji w Dagestanie i Azerbejdżanie34.
Pomimo toczącej się wojny w maju 1805 roku gen. Cycjanow podporządkował Rosji Chanaty Karabachski i Szekiński, znajdujące się w irańskiej strefie
wpływów. Miesiąc później wojska irańskie próbowały bez powodzenia zająć
Suszę, Gandże i Tyflis. Rosjanie pokonali Persów w bitwie pod Eczmiadzynem. Wojska carskie poparła lokalna ludność, zarówno chrześcijańska, jak
i muzułmańska, która pamiętała jeszcze doskonale grabieżcze najazdy Persów
sprzed kilku lat35.
Po odparciu irańskiego najeźdźcy w grudniu 1805 roku gen. Cycjanow
podporządkował Rosji największe państwo azerbejdżańskie: Chanat Szirwański. U schyłku 1805 roku wojska carskie rozpoczęły oblężenie Baku – stolicy
Chanatu Bakijskiego. Baku było ważnym portowym miastem handlowym na
wybrzeżu kaspijskim. Władca Chanatu Bakijskiego Husein Kuli uchodził za
zdecydowanego stronnika Iranu. W trakcie negocjacji z wysłannikami Husein Kuli 8 II 1806 roku gen. Cycjanow został przez nich zamordowany –
prawdopodobnie z inicjatywy szacha Iranu, który obawiał się, iż chan Baku
skapituluje przed Rosją. Działalność gen. Cycjanowa jest niejednoznacznie
oceniana przez badaczy dziejów Kaukazu. Dla jednych był gruzińskim renegatem i zdrajcą, dla innych – doskonałym przykładem zrusyfikowanego
reprezentanta starej gruzińskiej arystokracji, który zrobił błyskotliwą karierę
w administracji carskiej, typową dla licznych gruzińskich możnowładców36.
Po jego śmierci dowództwo wojsk rosyjskich na Kaukazie przejął gen. Iwan
Gudowicz, który jesienią 1806 roku zajął Chanat Bakijski. Następnie Rosjanie
zajęli Chanat Kubijski położony na północ od Baku oraz odzyskali kontrolę
nad Chanatem Szekińskim37.
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Położenie Rosjan na Kaukazie południowo-wschodnim od 1806 roku
skomplikowała kolejna wojna rosyjsko-turecka. Jej bezpośrednią przyczyną
było zajęcie przez wojska rosyjskie Mołdawii i Wołoszczyzny, znajdujących
się w strefie wpływów Turcji. Pierwszy okres tego konfliktu zakończył się zawieszeniem broni już w następnym roku, pod naciskiem Francji, która próbowała znormalizować swoje stosunki z Rosją38. Służył temu francusko-rosyjski
traktat pokojowy podpisany w Tylży w 1807 roku. Po jego zawarciu Napoleon
nakłaniał Aleksandra I do podziału Turcji, jednak Francuzi nie chcieli się
zgodzić na oddanie Rosji władzy nad Stambułem oraz cieśninami, obawiając
się nadmiernego wzmocnienia Rosji na Bałkanach południowo-wschodnich.
Natomiast Rosjanie obawiali się powiększenia terytorium profrancuskiego
Księstwa Warszawskiego kosztem Austrii, dlatego Rosja ostatecznie zerwała stosunki z Cesarstwem Francuskim i przystąpiła do kolejnej koalicji
antyfrancuskiej39.
W 1809 roku wojna rosyjsko-turecka została wznowiona. Rosjanie
w lipcu 1810 roku podporządkowali sobie Abchazję, w tym też roku włączono do Rosji Imeretię, zaś w następnym – Gurię, które także znajdowały się
w tureckiej strefie wpływów40. Chcąc mocniej zjednoczyć Gruzję z Rosją,
w 1811 roku władze carskie zniosły autokefalię, czyli niezależność Kościoła prawosławnego w Gruzji. Zwierzchnik Kościoła gruzińskiego Patriarcha
Katolikos Mcchety Antoni II został w 1810 roku internowany w Niżnym
Nowogrodzie w Rosji, gdzie przebywał do śmierci w 1827 roku. Antoni II był
synem Herakliusza II, dlatego był niebezpieczny z punktu widzenia Rosjan,
jako spadkobierca kartwelsko-kachetyjskiej dynastii królewskiej Bagratydów,
wokół którego mogli skupić się zwolennicy odbudowy rządów Bagratydów
w Królestwie Kartlii–Kachetii. W 1817 roku na czele gruzińskiego Kościoła
stanął Rosjanin Teofilakt Russanowicz, który zrusyfikował gruzińską Cerkiew. Wprowadzono rosyjskich księży do parafii gruzińskich, a język gruzińskiej liturgii („chucuri”) zastąpiono staro-cerkiewno-słowiańskim. Zniesienie
autokefalii Kościoła gruzińskiego zostało przyjęte przez ludność gruzińską
bardzo negatywnie, bowiem owa niezależność była ważnym elementem tradycji historycznej oraz tożsamości religijno-etniczej41.
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Zaangażowanie Rosjan w kolejną wojnę przeciwko Francji w 1812
roku spowodowało, iż postanowili oni zakończyć konflikt zbrojny z Turcją.
Sukcesy wojsk rosyjskich w walkach z Turkami na Bałkanach spowodowały
kapitulację Turcji. Dnia 17 V 1812 roku w Bukareszcie podpisano rosyjsko-turecki traktat pokojowy. Obok ustępstw wobec Rosjan na Bałkanach, Turcy
uznali władzę imperium carów nad Abchazją, Megrelią i Gurią42. Po zakończeniu wojny z Turcją Rosjanie postanowili także pokonać Iran, który nadal
zagrażał umocnieniu ich władzy we wschodniej części Kaukazu. Pomimo
przewagi liczebnej wojsk perskich, Rosjanie odnieśli nad nimi zwycięstwo
18 X 1812 roku w bitwie pod Asłanduzem na rzeką Araks, a 2 I 1813 roku
zdobyli silnie ufortyfikowaną perską twierdzę Lenkoran43. Zwycięstwom sił
carskich sprzyjała prorosyjska postawa ludności ormiańskiej na terenach
działań wojennych. Dnia 24 X 1813 roku podpisano rosyjsko-irański traktat pokojowy w Gulistanie w Karabachu. Iran zrzekł się pretensji do Gruzji Wschodniej, uznał władzę Rosji nad Dagestanem oraz azerbejdżańskimi
chanatami: szirwańskim, bakińskim, kubańskim, szekińskim, gandżyjskimi,
karabachskim i talszyckim. W wyniku pokoju gulistańskiego ustanowiono
granicę rosyjsko-irańską na rzece Araks44. Linia ta stanowi obecnie południową granicę niepodległego Azerbejdżanu. Rzeka dzieli na dwie części tereny
zamieszkane przez ludność azerską. Część północna była określana, do chwili
proklamowania niepodległości Azerbejdżanu w 1991 roku, mianem Azerbejdżanu rosyjskiego, natomiast tzw. Azerbejdżan irański obejmuje północno-zachodnią część Iranu, zamieszkaną przez Azerów, których populacja jest
trzykrotnie większa w porównaniu do populacji Azerów mieszkających na
północ od Araksu.
Traktaty bukareszteński i gulistański umocniły pozycję Rosji jako najważniejszego mocarstwa na Kaukazie Południowym oraz stworzyły podstawę
do jej dalszej ekspansji w tym regionie. Tereny rosyjskiego Zakaukazia były
słabo związane komunikacyjnie z europejską częścią imperium Romanowów,
ponieważ szlaki lądowe łączące te dwie części państwa carów biegły przez
Kaukaz Północny. Jego ludność tylko nominalnie uznawała władzę Rosji.
Ciągle wybuchały tam lokalne powstania antycarskie, które destabilizowały
rządy Rosji i utrudniały jej ekspansję na Zakaukaziu. Sytuacji tej nie mogły
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dłużej tolerować władze carskie, dlatego w 1818 roku dowódca wojsk rosyjskich na Kaukazie gen. Aleksiej Jermołow rozpoczął pacyfikację wojskową
ludności Kaukazu Północnego, aby podporządkować ją władzy rosyjskiej.
Pacyfikacja dała początek trwającej do 1859 roku „wojnie kaukaskiej” między
wojskami rosyjskimi i siłami północnokaukaskich górali45.
Kolejny konflikt rosyjsko-perski zaczął się w 1826 roku i potwierdził
władzę Rosji nad południowo-wschodnim Kaukazem. Wojnę rozpoczęli Persowie, którzy chcieli wykorzystać destabilizację sytuacji w Rosji spowodowaną powstaniem dekabrystów. W maju 1826 roku wojska irańskie zajęły Lenkoran, Szemachę i Szali oraz rozpoczęły oblężenie Suszy46. Rosjan popierała
część lokalnej ludności, obawiająca się powrotu brutalnych rządów irańskich.
Na czele wojsk rosyjskich stał gen. Iwan Paszkiewicz, który okazał się wybitnym dowódcą. W połowie września 1826 roku wygrał bitwę pod Gandżą,
pomimo czterokrotnej przewagi Persów nad siłami carskimi. W czerwcu 1827
roku Rosjanie zdobyli Nachiczewan, a następnie Erywań i Tabriz47. Ponieważ
pojawiła się groźba zajęcia przez Rosjan Teheranu – stolicy Iranu, rozpoczęły
się rosyjsko-irańskie rozmowy pokojowe. Zakończyły się one podpisaniem
10 II 1828 roku traktatu w Turkmenczaj. Iran uznał wcześniejsze nabytki terytorialne Rosji w Azerbejdżanie, oddał jej tereny pograniczne z Azerbejdżanem
irańskim oraz Nachiczewan, Ordubad i Erywań. Traktat turkmenczajski, który
ostatecznie podzielił terytorium azerskie na dwie części, stał się symbolem
niesprawiedliwości historycznej w opinii działaczy azerbejdżańskiego ruchu
narodowego u schyłku XIX wieku48.
Traktat turkemanczajski miał poważne znaczenie dla zmian demograficznych na Zakaukaziu, ponieważ przewidywał wymianę ludności. Muzułmanie z terenów zajętych przez Rosjan mieli udać się do Iranu lub Turcji,
natomiast na ich miejsce mieli przybyć chrześcijanie z Iranu. Po 1828 roku
około 30 tys. chrześcijan (głównie Ormian) przybyło z Iranu północnego do
Armenii rosyjskiej, przede wszystkim do dawnego Chanatu Erywańskiego. Podobna emigracja Ormian z Turcji miała miejsce po wojnach rosyjsko-tureckich w latach 1828–1829 i 1877–1878 oraz po wojnie krymskiej
(1853–1856). W efekcie masowego napływu Ormian na Zakaukazie nastąpiły
45
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istotne zmiany demograficzne. Przed 1828 rokiem w Chanacie Erywańskim
(guberni erywańskiej) mieszkało 87 tys. muzułmanów (głównie Azerów) oraz
20 tys. Ormian. U schyłku XIX wieku proporcje te zmieniły się – przebywało
tam 65 tys. Ormian wobec 50 tys. muzułmanów. Tym samym Ormianie stali
się największą grupą narodowościową w guberni erywańskiej, chociaż w jej
stolicy Erywaniu stanowili większość dopiero na początku XX wieku49. Masowy napływ ludności ormiańskiej z Turcji i Iranu spowodował, iż zaczęła
ona stanowić także znaczący odsetek populacji w Nachiczewanie, Karabachu,
Gandży i Achalkalaki. W Tyflisie do końca XIX wieku Ormianie stanowili
prawie połowę mieszkańców miasta i odgrywali największą rolę gospodarczą50. Dziewiętnastowieczne zmiany demograficzne na Kaukazie Południowym miały poważny wpływ na losy tego regionu w XX i XXI wieku.
Po zakończeniu wojny z Iranem Rosja weszła w kolejny konflikt militarny – z Turcją. Jego przyczyną było opowiedzenie się i interwencja Rosji
po stronie powstańców walczących o wyzwolenie Grecji spod panowania
tureckiego. Wojska rosyjskie szybko uzyskały przewagę militarną nad słabiej wyszkoloną armią turecką. Już w czerwcu 1828 roku Rosjanie zdobyli
turecką twierdzę Kars, a rok później 27 VI 1829 roku opanowali Erzerum we
wschodniej Anatolii. Ponieważ wojska carskie odniosły także sukcesy militarne na Bałkanach, Turcy zgodzili się na rokowania pokojowe. Ich efektem był
podpisany 2 IX 1829 roku traktat pokojowy w Adrianopolu, na mocy którego
Turcja uznała niepodległość Grecji i zrezygnowała, na rzecz Rosji, z czarnomorskich wybrzeży Kaukazu, od Kubania do Poti. Przekazała także Rosji
miasta Achałkałak i Achalcych oraz ich okolice, gdzie duży odsetek populacji
stanowili muzułmanie51. Jednym z elementów pokoju adrianopolskiego była
zgoda władz tureckich na przesiedlenia Ormian z Armenii tureckiej do Rosji.
Ormianie organizowali antytureckie powstania na zapleczu armii osmańskiej
i obawiali się represji ze strony władz tureckich. W latach 1829–1830 Ormianie w liczbie 90 tys. opuścili wschodnią Anatolię i osiedlili się na Zakaukaziu,
przede wszystkim w Achalcyche, Achałkałak oraz nad jeziorem Sewan. Władze rosyjskie udzieliły uchodźcom pomocy finansowej52.
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W XIX wieku miały miejsce jeszcze dwie wojny rosyjsko-tureckie,
które wpłynęły na sytuację Kaukazu. Pierwszy konflikt to wojna krymska
w latach 1853–1856, wtedy Rosja poniosła klęskę militarną na Krymie wobec
wojskowej koalicji Francji, Anglii, Turcji i Królestwa Piemontu. Jednak oddziały carskie rozbiły sprzymierzone z Turcją formacje północnokaukaskich
górali w Gruzji w 1853 roku, a następnie w 1854 roku zniszczyły wojska
tureckie w Abchazji. Rosjanie zdobyli 13 XI 1855 roku ważną strategicznie
turecką twierdzę Kars53. Zwycięstwa Rosjan dobitnie pokazały, iż dominowali
strategicznie na Kaukazie Południowym.
Ten stan potwierdził również przebieg wojny rosyjsko-tureckiej
w latach 1877–1878. Jej przyczyna wynikała przede wszystkim z dążenia do
umocnienia pozycji Rosji na Bałkanach. Co prawda Turcy próbowali podjąć aktywne działania militarne w Abchazji, jednak w sierpniu 1877 roku
ich oddziały zostały wyparte przez Rosjan. Jeszcze wcześniej – dnia 17 V
1877 roku – Rosjanie opanowali turecką twierdzę Ardahan na południe od
Batumi, natomiast Kars zdobyli 18 XI 1877 roku54. Sukcesy militarne Rosjan
spowodowały zakończenie wojny i podpisanie rosyjsko-tureckiego traktatu
pokojowego w Berlinie. Rosja uzyskała 1 VII 1878 roku Adżarię z miastem
Batumi, który stał się najważniejszym portem czarnomorskim Kaukazu Południowego. Petersburg otrzymał także od Stambułu miasta: Ardahan, Bajazet,
Ałaszkert i Kars. Traktat berliński oznaczał ostateczne podporządkowanie
całego Kaukazu Rosji. Ustalona wówczas granica turecko-rosyjska istniała
do początku 1918 roku55.

3. Zakaukazie w strukturach imperium rosyjskiego
W trakcie wojen Rosji z Turcją i z Iranem w latach dwudziestych
XIX wieku, a także wojny krymskiej, na Kaukazie Północnym rozwijało się
antycarskie powstanie górali pod wodzą Szamila56. Wojna kaukaska wpływała na sytuację Zakaukazia, gdyż stało się ono zapleczem dla sił rosyjskich
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walczących z powstańcami. Z wojną kaukaską wiązała się kwestia polityki
Rosji wobec Kaukazu Południowego. Do końca lat trzydziestych XIX wieku
wśród władz carskich dominowało przekonanie, iż te tereny powinny pełnić
taką rolę w imperium carów, jak kolonie zamorskie w przypadku państw zachodnioeuropejskich. Przekonanie takie wynikało z korzystnych warunków
klimatycznych występujących na ziemiach gruzińskich oraz dużych ilości
różnego rodzaju bogactw naturalnych sprawiających, iż region ten mógł być
zapleczem surowcowym i żywnościowym dla Rosji carskiej57.
O traktowaniu Kaukazu jako kolonii świadczyły także działania administracji carskiej. Próbowała ona skłonić Rosjan do przyjmowania posad
urzędniczych na Kaukazie poprzez system różnego rodzaju zachęt finansowych. Prowadzono także „politykę prorodziną”, umożliwiając kształcenie
dzieci zakaukaskich urzędników państwowych na koszt skarbu państwa.
Działania te miały także służyć stworzeniu kolonii rosyjskich w miastach
regionu, aby w przyszłości można było z nich rekrutować miejscowych południowokaukaskich Rosjan do pracy w administracji państwowej, którzy
z racji urodzenia na Zakaukaziu lepiej znaliby miejscowe warunki niż przybysze z europejskiej Rosji58. Działania te przyniosły częściowe rezultaty, gdyż
w miastach południowokaukaskich rosła liczba napływowych Rosjan, których
potomkowie pozostawiali w nich na stałe.
Bardzo ważnym elementem południowokaukaskiej polityki władz
carskich był jej stosunek do lokalnej ludności. Do końca lat trzydziestych
XIX wieku nie był jasno sprecyzowany i w dużym stopniu zależał od postawy
osób kierujących południowokaukaską administracją carską. Sytuacja uległa
zmianie w I połowie lat czterdziestych XIX wieku, kiedy wojskowy zarząd
regionu zamieniono na cywilny. W 1844 roku powołano stanowisko namiestnika Kaukazu, a jego władza obejmowała cały Kaukaz. Prawa przyjęte w Rosji miały obowiązywać także na Kaukazie tylko wówczas, gdy wyraził na to
zgodę namiestnik. Utworzono w Petersburgu specjalny Komitet Kaukaski,
który był organem decyzyjnym, zajmującym się kwestiami administracyjnymi
Kaukazu. Namiestnik Kaukazu stał się najwyższym urzędnikiem administracji carskiej – wojskowej i cywilnej. W sprawach wojskowych podlegał tylko
carowi, natomiast w kwestiach administracyjnych wyłącznie Komitetowi
Kaukaskiemu. W ten sposób wprowadzono odrębny model integracji Kaukazu z Rosją, uwzględniający specyfikę lokalnych warunków ekonomiczno57
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-społeczno-kulturowych59. Decyzje o powołaniu Namiestnictwa Kaukaskiego
wynikały z ewolucji postaw carskich kół rządowych. Koncepcja Kaukazu
jako zamorskiej kolonii okazała się błędna. Wynikało to z jego położenia geopolitycznego. Region mógł stać się podstawą do ekspansji Rosji w kierunku
Bliskiego i Środkowego Wschodu, natomiast jego opanowanie przez inne
państwa (Turcję lub Persję) mogłoby zagrozić suwerenności imperium carów.
Małe umiejętności administracyjne oraz rozpowszechniona korupcja
wśród carskich urzędników na Zakaukaziu spotkała się także z rosnącą niechęcią lokalnej ludności wobec władzy rosyjskiej. Jej efektem były liczne
lokalne powstania chłopskie na Kaukazie Południowym. Ponadto grupa młodych gruzińskich arystokratów i szlachciców, pod przewodnictwem Elibara
Eristawi, zorganizowała spisek. Jego celem miało być wyzwolenie Gruzji
spod władzy rosyjskiej oraz wprowadzenie z powrotem na tron dynastii Bagratydów, gdyż w wyniku rządów carskich w Gruzji miejscowe możnowładztwo utraciło dominującą pozycję ekonomiczną. Inspiracją dla spiskowców
był ruch dekabrystów oraz powstanie listopadowe na ziemiach polskich.
Wystąpienie zbrojne miało rozpocząć się od zabójstwa rosyjskich oficerów
i urzędników cywilnych uczestniczących w balu zorganizowanym w Tyflisie
20 XII 1832 roku przez carskiego administratora Kaukazu hrabiego Grigorija (Grzegorza) Rozena. Jednak kilka dni wcześniej grupa 145 spiskowców
została aresztowana przez policję carską60. Spośród zatrzymanych zaledwie
18 zostało skazanych, z tego 10 na karę śmierci. Ta łagodność sądów carskich, zasądzających zwykle wysokie wyroki za działalność antypaństwową
wskazywała, iż władze carskie dążyły do nawiązania współpracy z lokalnymi
elitami rządzącymi, aby łatwiej podporządkować sobie te tereny.
Sam Rozen, który miał być ofiarą tego spisku, stał się zwolennikiem
pozyskania ludności południowokaukaskiej dla władzy carskiej61. Jego politykę kontynuował hr. Michaił Woroncow, który w latach 1845–1854 piastował
funkcję namiestnika Kaukazu. Był uważany za przyjaciela ludności kaukaskiej. Woroncow umożliwił zakaukaskiej szlachcie robienie kariery urzędniczej i wojskowej. Szanse na awans uzyskała nie tylko arystokracja i zamożniejsza szlachta, ale także szlachta biedniejsza, gdyż np. dzięki pomocy
finansowej państwa mogła kształcić się na carskich uniwersytetach. Działania
te służyły stworzeniu narodowych kadr administracji carskiej, lojalnych wo59
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bec Rosji. Wzrostowi liczebności kadr urzędniczych sprzyjały zmiany administracyjne. Namiestnictwo Kaukaskie zostało podzielone na cztery gubernie
ze stolicami w: Tyflisie, Kutaisi, Szemacha i Derbencie. W 1849 roku z części
terenów guberni szemachskiej i tyfliskiej utworzono gubernię erywańską62.
W II połowie XIX wieku arystokracja gruzińska zaczęła robić błyskotliwą karierę w administracji carskiej. Przykładem może być książę Grigor
Orbeliani, który w 1857 roku został przewodniczącym Rady Namiestnika
Kaukazu – najważniejszego organu doradczego Woroncowa, natomiast
w 1860 roku piastował urząd generała gubernatora Tyflisu63.
Władze rosyjskie dążyły także do pozyskania ludności ormiańskiej.
Ułatwiło to nadal istniejące wśród niej przekonanie o Rosji jako protektorce
Ormian, dodatkowo wzmocnione przez proormiańskie gesty władz, te ostatnie
w 1836 roku przyznały Ormiańskiemu Kościołowi Autokefalicznemu autonomię oraz przekazały mu kontrolę nad szkolnictwem ormiańskim. Także przed
ormiańską arystokracją i szlachtą otworzyła się możliwość zrobienia kariery
w administracji carskiej. Ormianinem, który osiągnął najwyższe stanowiska
państwowe, był gen. Michaił Loris-Melikow, minister spraw wewnętrznych
i jeden z najbliższych współpracowników cara Aleksandra II. Analogicznie,
chociaż w mniejszym stopniu, także azerbejdżańskie możnowładztwo robiło
karierę w administracji i w wojsku64.

4.	Przeobrażenie gospodarczo-społeczne w regionie
W latach siedemdziesiątych XIX wieku, rozpoczęły się gwałtowne
zmiany społeczno-ekonomiczne na Kaukazie Południowym, które zainicjowały zniesienie poddaństwa chłopów i związany z tym przepływ ludności ze
wsi do miast65. Jednak najważniejsze dla tych przeobrażeń okazało się odkrycie olbrzymich zasobów ropy naftowej w Azerbejdżanie, które spowodowało
gwałtowne przeobrażenia gospodarcze w tym regionie.
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Wzrost zapotrzebowania gospodarki światowej na ropę naftową
u schyłku lat sześćdziesiątych XIX wieku sprawił, iż już od początku następnej dekady rosło wydobycie ropy naftowej na Półwyspie Apszerońskim,
w okolicach Baku. O istnieniu złóż tego surowca wiedziano już od starożytności. Jednak dopiero wykorzystanie ropy do napędzania silników spalinowych
spowodowało, iż zaczęto rozwijać wydobycie azerskiej ropy. Do wzrostu wydobycia przyczyniło się zastosowanie przemysłowych technik pozyskiwania
ropy przy pomocy odwiertów oraz wprowadzenie przez władze carskie od
1872 roku wieloletnich koncesji na eksploatację działek naftowych, których
znaczna część należała do skarbu państwa. Koncesje otrzymywały największe
firmy, które posiadały odpowiedni kapitał, aby zainwestować go w rozwój
przemysłu naftowego66. U schyłku lat siedemdziesiątych XIX wieku pojawiły się firmy naftowe z kapitałem rosyjskim i ormiańskim, które rozpoczęły
inwestycje w dochodowy, ale wymagający wysokich nakładów finansowych
przemysł naftowy i wypierały przedsiębiorców azerbejdżańskich nieposiadających dużych kapitałów. Poparcie inwestycji zagranicznych w bakijski
przemysł naftowy przez władze carskie spowodowało, iż pojawił się tam kapitał francuski, angielski, niemiecki, włoski. W 1879 roku w Baku powstała
jedna z największych naftowych firm wydobywczych i eksportowych: Nobel
Brothers Company, stanowiąca własność braci Nobel. Stała się podstawą
powstania wielomilionowej fortuny tych szwedzkich przedsiębiorców. Firma ta kontrolowała około 20 proc. całego wydobycia azerbejdżańskiej ropy
naftowej67.
Wydobycie ropy naftowej z 85 tys. ton w 1875 roku wzrosło do
11,1 mln ton w roku 1901. Rosja stała się wówczas największym eksporterem ropy naftowej na świecie. Gwałtowny rozwój przemysłu naftowego
przyczynił się także do rozwoju infrastruktury przemysłowej, związanej
z eksploatacją i przetwarzaniem surowej nafty oraz wywozem produktów
naftowych na rynek rosyjski oraz za granicę. Najważniejszym portem wywozu ropy naftowej stało się u schyłku XIX wieku Batumi. Zostało ono w 1884
roku połączone linią kolejową z Baku, natomiast w 1903 roku wybudowano
ponad 1200-kilometrowy rurociąg naftowy Baku–Batumi. Rozwój przemysłu
66
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naftowego miał ogromny wpływ na rozwój ekonomiczny całego Kaukazu
Południowego, ponieważ w jego wyniku powstały zakłady produkujące na
potrzeby przemysłu naftowego: narzędzia, maszyny, chemikalia oraz artykuły
spożywcze i przedmioty codziennego użytku, niezbędne dla pracowników
zakładów przemysłowych68.
Boom naftowy przeobraził Baku z niewielkiego ośrodka, liczącego
jeszcze w 1863 roku 14 tys. mieszkańców, w największą metropolię Kaukazu
zamieszkaną w 1903 roku przez 203 tys. ludzi. Do Baku ze wszystkich części
Rosji i z zagranicy przybywali inżynierowie, technicy, robotnicy oraz przedstawiciele wolnych zawodów i urzędnicy, mając nadzieję na zrobienie kariery
zawodowej i zdobycie majątku. Drugim najważniejszym miastem regionu był
Tyflis – centrum administracyjne Kaukazu – liczący w 1897 roku 160 tys.
mieszkańców69.
Kolejnym ważnym surowcem mineralnym Zakaukazia okazały się
bogate złoża rudy manganu niezbędne do produkcji wysokogatunkowej stali.
Zostały one odkryte w 1880 roku w okolicach miasta Cziatura w Gruzji. Były
bardzo duże i zawierały największy na świecie odsetek czystego manganu.
W 1900 roku wydobyto 650 tys. ton rudy manganu i region Cziatura zajął
pierwsze miejsce na świecie pod względem wydobycia i eksportu tego surowca. Także i w tym przypadku do rozwoju przemysłu manganowego przyczyniły się firmy zagraniczne70.
Procesy urbanizacyjne na Kaukazie Południowym, spowodowane rozwojem przemysłowym, miały duży wpływ na wzrost zróżnicowania etnicznego i zmiany socjologiczno-kulturowe w największych miastach regionu: Baku,
Tyflisie, Elizawietpolu, Erywaniu i Batumi, natomiast w niewielkim stopniu
wpłynęły na przeobrażenia wsi południowokaukaskiej, gdzie pomimo zniesienia poddaństwa chłopów i zwiększenia mobilności lokalnej społeczności,
nadal istniało tradycyjne i konserwatywne społeczeństwo rodowo-klanowe71.
Rozwój gospodarczy Kaukazu Południowego oraz napływ ludności
z innych regionów Rosji okazały się bardzo skutecznym ekonomicznym narzę68
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dziem unifikacji tego obszaru ze strukturami gospodarczo-administracyjnymi
imperium Romanowów, natomiast zrusyfikowaniu inteligencji zakaukaskiej,
tworzącej się od połowy XIX wieku, sprzyjała jej edukacja uniwersytecka
w Rosji, zarówno w Petersburgu i Moskwie, jak i w Warszawie, Dorpacie czy
Kijowie. W jej trakcie młodzi Gruzini, Ormianie i Azerbejdżanie zapoznawali
się z rosyjską kulturą i za jej pośrednictwem z europejską sztuką, literaturą,
myślą polityczną. Podobnie jak młodzi studenci: Rosjanie, Polacy, Żydzi,
Niemcy, tak i oni „nasiąkali” poglądami radykalnymi i liberalnymi72.
Ożywienie życia politycznego w Rosji carskiej w II połowie XIX wieku zapoczątkowane przez narodników wpłynęło na wzrost aktywności politycznej inteligencji gruzińskiej, azerbejdżańskiej i ormiańskiej. Do ożywienia
życia politycznego na Kaukazie Południowym przyczyniło się także rozpoczęcie w I połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku polityki rusyfikacyjnej
na nierosyjskich obszarach imperium Romanowów, aby ściślej zintegrować
te tereny z Rosją73.
Ważnym krokiem w kierunku integracji Kaukazu z Rosją było zniesienie Namiestnictwa Kaukaskiego w styczniu 1883 roku oraz likwidacja Komitetu Kaukaskiego. Kaukaz stracił specjalny status w imperium Romanowów.
Zakazano używania lokalnych języków w urzędach państwowych, w których
odtąd obowiązywał tylko język rosyjski. Władze carskie przejęły ścisły nadzór nad południowokaukaskim szkolnictwem74.
Polityka rusyfikacyjna spowodowała wzrost aktywności politycznej
inteligencji gruzińskiej, ormiańskiej i azerbejdżańskiej, obawiającej się polityki konfrontacji władz carskich z ludnością Kaukazu Południowego. Już
w latach sześćdziesiątych XIX wieku powstały w regionie organizacje polityczne o charakterze liberalnym, nawiązujące do dawnej świetności państw
południowokaukaskich oraz podkreślające znaczenie zachowania tożsamości narodowej. W końcu lat siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych
XIX wieku powstawały radykalne organizacje, postulujące konieczność walki
politycznej z ustrojem absolutystycznym w Rosji. Ich członkowie nawiązywali do ideologii radykalnych narodników rosyjskich, których część została
zesłana na Kaukaz. W II połowie XIX wieku pojawiły się różnice w rozwoju
życia politycznego wśród Gruzinów, Ormian i Azerbejdżan, wynikające z od72
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rębności kulturowej, religijnej oraz innych doświadczeń historycznych tych
narodów.
U schyłku lat osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych
XIX wieku duże wpływy wśród inteligencji gruzińskiej uzyskali zwolennicy
socjalizmu. W 1893 roku gruzińscy działacze socjalistyczni: Noe Żordania,
Noe Ramiszwili i Nikoloz Czcheidze stworzyli w Tyflisie pierwszą grupę
marksistowską, tzw. Trzecią Grupę („Mesame Dasi”). W jej nazwie nawiązywali do istniejącej w latach sześćdziesiątych XIX wieku tzw. Pierwszej
Grupy, propagującej kwestie narodowe oraz tzw. Drugiej Grupy, działającej
w następnej dekadzie i wskazującej na znaczenie pracy organicznej wśród
gruzińskich chłopów. Działacze Trzeciej Grupy okazali się także wybitnymi działaczami Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (SDPRR).
Większość z nich była zwolennikami mniej radykalnej odmiany rosyjskiego
socjalizmu: mienszewizmu75.
Część wybitnych gruzińskich socjaldemokratów, zarówno bolszewików (Filipe Macharadze), jak i mienszewików (Noe Żordania), pierwsze
kontakty z ruchem socjalistycznym nawiązała w trakcie studiów w Warszawie
w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku, gdzie silne były wpływy socjalistów. Dla socjalistów polskich, oprócz kwestii społecznych, ważne były
także problemy narodowe, które potem miały również wpływ na poglądy
gruzińskich mienszewików76. Gruzińscy socjaldemokraci (marksiści), co było
charakterystyczne w Rosji, uzyskali duże wpływy polityczne wśród młodej
gruzińskiej inteligencji oraz robotników, natomiast niespotykana gdzie indziej w Rosji była ich popularność wśród gruzińskich rolników. Wynikała
ona z rozwijającej się gospodarki rynkowej na wsi gruzińskiej. U schyłku
XIX wieku coraz więcej gospodarstw rolnych produkowało nie tylko na własne potrzeby, ale także na rynek wewnętrzny lub na eksport: zboże, wino,
tytoń, jedwabniki. Jednak rozwój stosunków kapitalistycznych na wsi gruzińskiej hamowała nadal utrzymująca się zależność ekonomiczna rolników
od właścicieli ziemskich. Dlatego właśnie chłopi byli podatni na radykalne
hasła socjalistyczne.
Działacze socjaldemokratyczni odegrali także poważną rolę w rozwoju życia politycznego w rosyjskim Azerbejdżanie, jednak ich wpływy opierały
się przede wszystkim na poparciu napływających z całej Rosji robotników
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przemysłu naftowego Baku. Azerscy działacze marksistowscy związani
z baskijską komórką SDPRR założyli w 1904 roku pierwszą azerską partię
polityczną „Himmat” („Dążenie”), która stała się „kuźnią” kadr dla przyszłych różnych azerbejdżańskich partii politycznych77. Wśród inteligencji
azerbejdżańskiej u schyłku XIX wieku duże wpływy uzyskali także działacze,
odwołujący się do wspólnoty językowej, kulturowej i historycznej Azerbejdżan rosyjskich z Turkami osmańskimi mieszkającymi w Turcji. Byli oni
zwolennikami ideologii panturkizmu, która wskazywała na wspólne korzenie
kulturowe, historyczne i językowe ludów tureckich, postulując złączenie ich
w przyszłości w jedno państwo. Panturkizm wpłynął na rozwój świadomości
odrębności kulturowej wśród Azerów78.
Także wśród inteligencji ormiańskiej u schyłku XIX wieku, duże
wpływy uzyskali działacze socjalistyczni, którzy w Genewie w 1887 roku
powołali Partię „Hentczak” („Dzwonek”) oraz Hai Heghapokhakan Dasznakcutiun (Ormiańską Federację Rewolucyjną) w 1890 roku w Tyflisie79.
Oprócz powodów politycznych, powstanie tych partii wynikało z przyczyn
narodowościowych, ponieważ jednym z głównych celów działalności obydwu
organizacji była poprawa położenia ludności ormiańskiej w Turcji. Większość
działaczy ormiańskich chciała zapewnić tureckim Ormianom szeroką autonomię kulturową, językową itp. Natomiast jedynie radykalni działacze tych
organizacji domagali się utworzenia niepodległej Armenii tureckiej, opierającej swoje istnienie na pomocy Wielkiej Brytanii, której rząd u schyłku
XIX wieku przyjął postawę proormiańską80. W latach dziewięćdziesiątych
XIX wieku działacze ormiańscy organizowali w Turcji antyrządowe demonstracje ludności ormiańskiej, aby wzbudzić zainteresowanie opinii publicznej Zachodu złą sytuacją tureckich Ormian. Wystąpienia Ormian spotkały
się z energiczną reakcją władz tureckich. Eskalacja konfliktu między rządem tureckim i jego ormiańskimi poddanymi doprowadziła w 1896 roku do
krwawo stłumionych przez władze zbrojnych powstań Ormian, w wyniku
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których zginęło ok. 10 tys. osób81. Działacze ormiańscy w Turcji u schyłku
XIX wieku zrezygnowali z wizji uzyskania niepodległości przez tureckich
Ormian przy pomocy Rosji, gdyż władze carskie także prowadziły politykę
rusyfikacji wobec swoich ormiańskich obywateli. Między innymi w latach
osiemdziesiątych XIX wieku ścisłą kontrolą objęto ormiańskie szkolnictwo na
Zakaukaziu. Z tego powodu liderzy Hentczak i Dasznakcutiun byli nastawieni
antycarsko i postulowali wprowadzenie w Rosji zmian demokratycznych82.
Antyrządowe wystąpienia działaczy Dasznakcutiun (dasznaków) i Hentczak
w Turcji przypominały działania terrorystyczne narodników rosyjskich. Poza
tym ich wystąpienie poparły także radykalne lewicowe środowiska ormiańskie na Kaukazie Południowym. Dlatego też na przełomie XIX i XX wieku
w kołach rządowych Rosji ukształtował się stereotyp Ormianina–rewolucjonisty i radykała, który dąży do obalenia monarchii, zarówno w Turcji, jak
i w Rosji83.

5.	Rewolucje i Wielka Wojna na Kaukazie Południowym
Rewolucja 1905–1907 roku w Rosji również wpłynęła na sytuację na
Zakaukaziu. Oprócz ogólnych przyczyn polityczno-gospodarczych, w przypadku tego regionu pojawiły się jeszcze specyficzne dla niego powody gwałtownych wystąpień społecznych. Niezwykle ważny okazał się narastający
antagonizm narodowy między ludnością ormiańską i azerbejdżańską. Wynikał z dużego znaczenia ekonomicznego Ormian jako klasy przedsiębiorców,
w których dyspozycji znalazła się duża część przedsiębiorstw naftowych.
Natomiast najgorzej opłacane stanowiska robotnicze w tych firmach zajmowali najsłabiej wykwalifikowani miejscowi Azerowie oraz azerscy robotnicy
z Iranu. Sytuacja ta spowodowała wzrost antagonizmów ekonomiczno-pracowniczych, które przemieniły się w konflikt etniczny między Ormianami–
przedsiębiorcami i Azerbejdżanami–robotnikami84. Konflikt ten zapoczątko81
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wał narastający od 1901 roku kryzys w przemyśle naftowym, wynikający
z nadprodukcji ropy naftowej. Na początku XX wieku odkryto duże zasoby
tego surowca w Azji Południowo-Wschodniej, których gospodarka światowa
nie była jeszcze w stanie zagospodarować. Dlatego spadły ceny bakijskich
produktów naftowych i zmniejszyły się zyski nafciarzy. To spowodowało zaś
ograniczenie wydobycia ropy, zmniejszenie płac, a następnie zwolnienia robotników. Dotknęły one głównie niewykwalifikowanych pracowników, w dużym stopniu Azerów, których można było zastąpić innymi pracownikami85.
Sytuacja ta spowodowała niezadowolenie robotników przemysłu naftowego,
a jego przejawem były najpierw manifestacje i strajki, a następnie zbrojne
wystąpienia Azerbejdżan skierowane przeciwko Ormianom. Rozpoczęły się
one 6 II 1905 roku wystąpieniami antyormiańskimi w Baku i rozszerzyły
się na tereny Zakaukazia, gdzie obie nacje mieszkały obok siebie. Bardzo
szybko stworzono formacje milicji ormiańskiej, które w odwecie atakowały
miejscowości zamieszkałe przez Azerów (i generalnie muzułmanów). Walki azersko-ormiańskie trwały do końca listopada 1905 roku. W ich wyniku zginęło ok. 10 tys. osób, a ponad 280 osiedli ormiańskich i azerskich
zostało zniszczonych. Rozmiar walk między Ormianami i Azerbejdżanami
był tak duży, iż konflikt ten określono mianem wojny ormiańsko-tatarskiej
(azerbejdżańskiej)86.
Część badaczy wysuwa hipotezę, iż do podsycenia konfliktu przyczyniły się zakulisowe działania władz carskich na Kaukazie Południowym,
na czele z księciem Gieorgijem (Jerzym) Golicynem – Gubernatorem Generalnym Kaukazu87. Był przekonany, że Ormianie chcą obalić ustrój absolutystyczny w Rosji, dlatego, aby poddać Ormian ściślejszej kontroli władz, już
12 VI 1903 roku zniesiono niezależność ormiańskiego Kościoła autokefalicznego. Jego duchowni stali się urzędnikami państwowymi zobowiązanymi
do posłuszeństwa wobec caratu. Majątki Kościoła ormiańskiego, które były
podstawą jego niezależności finansowej, poddano kontroli państwa. W odpowiedzi na te działania głowa Kościoła ormiańskiego katolikos Khirmian zakazał kapłanom podporządkowania się poleceniom władz carskich. Natomiast
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dasznacy założyli Centralny Komitet Samoobrony na Kaukazie, aby bronić
niezależności Kościoła ormiańskiego88.
Latem 1903 roku doszło do antyrosyjskich wystąpień Ormian na rzecz
utrzymania niezależności ich Kościoła. Ich kulminacją była demonstracja
7 tys. Ormian w Elizawietoplu rozpędzona przez wojska carskie. W jej wyniku śmierć poniosło 10 demonstrantów, natomiast 70 zostało rannych. Wystąpienia te były zrozumiałe, ponieważ Kościół ormiański był ważną instytucją
życia kulturowego i narodowego Ormian na przestrzeni wieków. Jego autokefalia była ważnym elementem utrzymania odrębności narodowej Ormian
– zarówno w Rosji, jak i w Turcji. W odpowiedzi na represje władz rosyjskich
działacze Dasznakcutiun rozpoczęli zamachy terrorystyczne, zabijając i raniąc licznych wyższych urzędników carskich, ranny został także Golicyn89.
Te wydarzenia pogłębiły przekonanie władz, że niemal wszyscy Ormianie to
rewolucjoniści i terroryści, których za wszelką cenę trzeba zneutralizować.
Oprócz wojny ormiańsko-tatarskiej, duży wpływ na wzrost napięcia
na Zakaukaziu miały wystąpienia chłopskie. Rozpoczęły się one wiosną 1905
roku, aby już latem zamienić się w regularne powstanie w Gruzji Zachodniej.
Powstał tam nawet prowizoryczny rząd powstańczy, który przejął kontrolę
nad częścią regionu90. Wybuch owych wystąpień wynikał przede wszystkim
ze złej sytuacji ekonomicznej ludności chłopskiej na Kaukazie Południowym,
w dużym stopniu wciąż zależnej gospodarczo od dawnych właścicieli. Wystąpienia robotnicze w Rosji i na Zakaukaziu pogłębiły radykalizm ludności
wiejskiej. Pogłębienie to wynikało także z dużego wpływu gruzińskich mienszewików na tamtejszych chłopów. Ci pierwsi domagali się bowiem reform
agrarnych, poprawiających położenie ekonomiczne tej warstwy społecznej91.
Carat postanowił spacyfikować sytuację, ponieważ wystąpienia chłopskie, wojna ormiańsko-tatarska, strajki robotnicze oraz terrorystyczne ataki
dasznaków zagrażały władzy rosyjskiej nad tym ważnym strategicznie regionem. Istotny wpływ na tę decyzję miała także postawa nowego zarządcy Kaukazu księcia Hilariona Woroncowa-Daszkowa, który w maju 1905 roku zastąpił księcia Golicyna. W przeciwieństwie do Golicyna, Woroncow-Daszkow
był zwolennikiem nawiązania bliższych stosunków z Ormianami. Uważał, iż
88
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niedługo dojdzie do kolejnego konfliktu Rosji z Turcją, w którym prorosyjska
postawa rosyjskich i tureckich Ormian może być istotna dla zwycięstwa Rosji
w tej wojnie92.
Jednym z pierwszych proormiańskich gestów Woroncowa-Daszkowa
było zwrócenie 1 VIII 1905 roku przez władze majątków ziemskich Kościoła ormiańskiego. Zwolniono część więźniów politycznych, a nowy zarządca Kaukazu rozpoczął konsultacje z południowokaukaską szlachtą na temat
wprowadzenia ziemstw, czyli samorządu wiejskiego w tym regionie. Na Zakaukazie wprowadzono także znaczne siły wojskowe, które spacyfikowały
wystąpienia chłopskie oraz wygasiły konflikt azerbejdżańsko-ormiański93.
Na owo wyciszenie miała wpływ także koncyliacyjna postawa
przywódców obu grup etnicznych, którzy rozpoczęli rozmowy w celu zakończenia walk ormiańsko-azerskich94. Natomiast do uspokojenia sytuacji
w Gruzji przyczyniło się porozumienie władz carskich z przywódcami gruzińskich mienszewików, którzy obawiali się, iż ormiańsko-azerski konflikt
etniczny może rozprzestrzenić się także na terytorium Gruzji. Wskazywały
na to pierwsze walki w listopadzie 1905 roku między tyfliskimi Ormianami i Azerbejdżanami. W wyniku porozumienia z Woroncowem-Daszkowem
gruzińscy socjaldemokraci zobowiązali się utrzymać porządek wewnętrzny
w Tyflisie. Władze carskie przekazały im na ten cel 500 karabinów, a działania
te zapobiegły eskalacji azersko-ormiańskiego konfliktu etnicznego w mieście
i świadczyły o silnej pozycji gruzińskich mienszewików, którą uznał nawet
rząd carski95.
Opisane wydarzenia przyczyniły się do ożywienia życia politycznego
wśród ludności południowokaukaskiej. Konflikt etniczny między Azerbejdżanami i Ormianami spowodował powołanie azerskiej organizacji „Difai”
(„Obrona”) w 1905 roku w Elizawietpolu, która organizowała formacje
zbrojne, broniące osiedli azerbejdżańskich przed atakami sił ormiańskich.
Część założycieli „Difai” utworzyła w 1911 roku w Baku pierwszą azerbejdżańską partię polityczną „Musawat” („Równość”), która pretendowała do
roli przedstawiciela wszystkich Azerów. Także działacze ormiańskiej partii
„Dasznakcutiun”, którzy organizowali ormiańskie siły samoobrony do walki
92

93
94
95

T. Świętochowski, Azerbejdżan i Rosja..., s. 55; А. У. Бахтурина, Окраины Российской Империи:
Государственное управление и национальная политика годы первой мировай войны (1914–1917
гг.), Москва 2004, s. 208–210.
P. Olszewski, Przeobrażenia..., s. 139.
T. Świętochowski, Azerbejdżan i Rosja..., s. 55.
R. G. Suny, The Making..., s. 168–169.

41

Uwarunkowania historyczne i dzieje nowożytne regionu ...

przeciwko muzułmanom, z czasem stali się najważniejszą partią polityczną
reprezentującą rosyjskich Ormian. Po rewolucji 1905–1907 roku również gruzińscy mienszewicy zdominowali gruzińską scenę polityczną. Ponadto ich
przywódcy – Noe Żordania, Nikoloz Czcheidze, Noe Ramiszwili – okazali
się wybitnymi działaczami mienszewickiego odłamu SDPRR na szczeblu
ogólnorosyjskim96.
Wzrost aktywności politycznej azerbejdżańskich inteligentów, który
nastąpił w okresie rewolucji 1905–1907 roku, uległ pogłębieniu pod wpływem wydarzeń w Iranie i w Turcji. Szczególną rolę odegrała rewolucja młodoturecka w latach 1908–1909, w wyniku której w Turcji wprowadzono ustrój
konstytucyjny, a władzę przejął Komitet Jedności i Postępu. Młodoturcy, nawiązując do panturkizmu, głosili potrzebę zjednoczenia pod przywództwem
Turcji (Turków Osmańskich) wszystkich ludów tureckich od Bosforu do
Azji Centralnej. Poglądy młodoturków uzyskały zwolenników wśród liderów
azerbejdżańskich97.
Proormiańska postawa Woroncowa-Daszkowa zaczęła także uzyskiwać zwolenników w kołach rządowych Rosji carskiej po 1905 roku, gdy
w związku z klęską w wojnie z Japonią w 1905 roku, Rosja wróciła do aktywnej polityki na Bałkanach i w Turcji. Taka polityka wynikała również z obawy
Petersburga przed rosnącymi wpływami polityczno-ekonomicznymi Berlina
w Turcji i w Iranie, o czym świadczyły plany budowy kolei Berlin–Bagdad
oraz niemiecko-turecka współpraca wojskowa. Rosja nawiązała także współpracę z Wielką Brytanią, która również czuła się zagrożona wzrostem wpływów Rzeszy Niemieckiej na Bliskim Wschodzie. Początkiem wspomnianej
współpracy było porozumienie rosyjsko-angielskie z 1907 roku98. Powracając
do pomysłu zaangażowania się na Bliskim Wschodzie, Rosja wykorzystała
„kwestię ormiańską” w relacjach z Turcją w latach 1912–1914. Dyplomacja
carska zaczęła wówczas forsować plany utworzenia autonomicznej Armenii
tureckiej pod międzynarodowym nadzorem, aby uzyskać możliwość interwencji w wewnętrzne sprawy Turcji pod pretekstem obrony jej ormiańskich
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obywateli. Jednak na skutek sprzeciwu władz tureckich wspieranych przez
Niemcy, plany te nie zostały zrealizowane. Propaganda carska przedstawiała
zaangażowanie Rosji w ten projekt jako prowadzone rzekomo w interesie
tureckich Ormian99. Działania te oraz proormiańskie gesty władz rosyjskich
na Zakaukaziu, spowodowały ponowne odbudowanie wśród ludności ormiańskiej przekonania o Rosji jako protektorce Ormian w Turcji i na Zakaukaziu.
Mogło ono wpłynąć na postawę liderów tureckich dasznaków, którzy w 1914
roku odrzucili młodoturecką propozycję stworzenia przez tureckich Ormian
formacji wojskowych walczących po stronie sił osmańskich przeciwko armii
carskiej100.
Przystąpienie Turcji do I wojny światowej po stronie przeciwników
Rosji diametralnie zmieniło sytuację Kaukazu Południowego101. Władze carskie, zdając sobie sprawę ze znaczenia prorosyjskiej postawy swoich południowokaukaskich obywateli, dążyły do pozyskania ich przychylności. We
wrześniu 1914 roku z oficjalną wizytą na Kaukaz Południowy przybył car
Mikołaj II, który nawiązał bliskie kontakty z liderami rosyjskich Ormian.
W efekcie tych działań oraz proormiańskiej polityki Woroncowa-Daszkowa
przywódcy rosyjskiego odłamu partii Dasznakcutiun oraz przywódca Kościoła ormiańskiego w Rosji katolikos Grzegorz V opowiedzieli się za współpracą
z rządem carskim. Już w sierpniu 1914 roku w Tyflisie zorganizowano Ormiańskie Biuro Narodowe, które tworzyło ormiańskie oddziały ochotnicze
wspierające armię carską w walce przeciwko formacjom tureckim. Na organizację tych oddziałów rząd carski przekazał 250 tys. rubli102.
Społeczność ormiańska Kaukazu Południowego entuzjastycznie przyjęła początek I wojny światowej, gdyż miała nadzieję, iż zwycięstwo Rosji
spowoduje uwolnienie Ormian z Armenii tureckiej spod władzy osmańskiej.
Inną postawę reprezentowali Gruzini. Spośród liderów gruzińskich tylko Noe
Żordania i Grigol Uratadze byli zwolennikami wojny i popierali Ententę.
Natomiast większość działaczy gruzińskich mienszewików była przeciwna
wojnie, gdyż uważała, że nawet zwycięstwo Rosji nie będzie korzystne dla
Gruzji. Obawiano się zwłaszcza wystąpień protureckich Adżarów – gru99
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zińskich muzułmanów zamieszkujących Adżarię (tereny wokół Batumi)103.
Postawa społeczności azerbejdżańskiej zmieniała się natomiast wraz z sytuacją na froncie rosyjsko-tureckim (kaukaskim). Gdy na początku wojny
Turcy odnosili sukcesy, postawy protureckie uzyskały zwolenników wśród
Azerbejdżan, którzy nie byli zadowoleni z proormiańskich gestów władz. Te
nastroje antyrosyjskie pogłębiły pacyfikacje muzułmańskiej ludności Adżarii
przez wojska rosyjskie w odwecie za jej poparcie dla sił tureckich, które
u schyłku 1914 roku operowały w tym regionie104.
Turecko-rosyjskie działania wojenne na froncie kaukaskim rozpoczęły
się w grudniu 1914 roku, gdy formacje osmańskie próbowały bez powodzenia
zająć Batumi. III Armia Turecka pod wodzą Envera Paszy rozpoczęła 9 XII
1914 roku ofensywę. Władze tureckie, które liczyły na proturecką postawę
ludności muzułmańskiej Kaukazu, chciały zrealizować plany panturkizmu,
jednak po początkowych sukcesach wojsk tureckich, dnia 22 XII 1914 roku
(5 I 1915 roku według nowego stylu) doszło do bitwy pod miastem Szarykamysz, którą Turcy przegrali, podczas gdy Rosjanie rozpoczęli kontrofensywę,
wkraczając w połowie stycznia 1915 roku do tureckiej Anatolii. III Armia Turecka została prawie całkowicie zniszczona. Klęska Turków wynikała przede
wszystkim ze względów logistycznych: złego zaopatrzenia w żywność, braku
ciepłego umundurowania, niezbędnego w warunkach srogiej zimy w terenach
górzystych, niedostatecznej opieki medycznej i poważnych braków w dostawach sprzętu wojskowego. Odpowiedzialne za to było dowództwo III Armii
Tureckiej na czele z Enverem Paszą, który także okazał się bardzo złym strategiem105. Pomimo sukcesu swojej ofensywy, Rosjanie do aktywnych działań
w Anatolii wschodniej wrócili dopiero rok później, zajmując między lutym
i wrześniem 1916 roku Erzerum, Trabzon (Trapezunt), Muş i Bitlis, jednak
u schyłku 1916 roku dowództwo rosyjskie zrezygnowało z dalszych działań
zaczepnych, ponieważ klęski armii carskiej na froncie wschodnim uniemożliwiały wysłanie dodatkowych sił na front kaukaski106.
Sukcesy Rosjan w Anatolii spowodowały, iż większość liderów rosyjskich Azerbejdżan opowiedziała się za współpracą z Rosją. Taka postawa
wynikała także z działań władz rosyjskich, które w 1915 roku postanowiły
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nawiązać bliższą współpracę ze swoimi muzułmańskimi poddanymi, zwłaszcza, że Kaukaz jako najbliższe zaplecze frontu kaukaskiego, stał się obszarem
ważnym strategicznie. Przeważała tam liczebnie ludność muzułmańska, która
do tej pory była nastawiona niechętnie wobec władzy rosyjskiej. Gestem,
który miał służyć pozyskaniu poparcia muzułmanów dla władz carskich była
zmiana na stanowisku namiestnika Kaukazu. Proormiańskiego Woroncowa-Daszkowa zastąpił wielki książę Mikołaj Mikołajewicz Romanow107. Chcąc
poprawić relacje z Azerbejdżanami, nowy namiestnik wyraził zgodę na wydawanie w języku azerbejdżańskim w Baku prorosyjskiej gazety „Acziq söz”
(„Otwarte słowo”). Ważna była także zgoda władz carskich na powołanie
pierwszej azerbejdżańskiej formacji bojowej tzw. Dzikiej Dywizji. Była to
dywizja kawalerii, w której służyli Azerbejdżanie. Propozycję jej utworzenia
wysunęli działacze azerscy z Elizawietoplu, którzy w tym mieście stworzyli
Komitet Narodowy, reprezentujący interesy polityczne rosyjskich Azerbejdżan. Zgoda władz carskich była ważna, ponieważ dotychczas większość
azerskich poborowych służyła w batalionach budowlanych, w przeciwieństwie do Gruzinów i Ormian pełniących służbę w oddziałach liniowych.
Z tego powodu Azerowie uważali, iż są dyskryminowani przez władze carskie. Taka sytuacja wynikała z przekonania władz rosyjskich o mniejszej
możliwości asymilacji kaukaskich muzułmanów w przeciwieństwie do ich
chrześcijańskich sąsiadów, z uwagi na różnice religijno-kulturowe108.
Na wzrost nastrojów prorosyjskich wśród społeczności azerbejdżańskiej wpłynęła także poprawa położenia ekonomicznego robotników przemysłu naftowego. Od schyłku 1914 roku wzrosło wydobycie ropy naftowej,
w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na produkty naftowe przemysłu produkującego na potrzeby wojny. To spowodowało zaś wzrost ich cen,
zwiększenie dochodów przedsiębiorców naftowych i podniesienie płac. Cena
1 puda (16,8 kg) nieprzetworzonej azerskiej ropy naftowej wzrosła z 28 kopiejek w styczniu 1915 roku do 95 kopiejek w lutym 1917 roku. Powszechny
pobór do armii rosyjskiej objął także pracowników przemysłu naftowego,
dlatego w 1915 roku zniknęło bezrobocie utrzymujące się w przemyśle
naftowym od 1905 roku109. Pomimo gwarancji zatrudnienia, poziom życia
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robotników uległ pogorszeniu z powodu wzrostu cen żywności. W Baku,
w okresie od września 1914 roku do lutego 1917 roku, cena chleba wzrosła dwukrotnie, mleka – trzykrotnie, jajek – prawie czterokrotnie. Wzrostu
cen nie rekompensowało podniesienie płac robotników, które zwiększyły się
w tym czasie dwukrotnie, dlatego dochodziło coraz częściej do wystąpień
ludności protestującej przeciwko zbyt wysokim cenom żywności. Zaburzenia
te w 1916 roku zamieniły się w strajki, przyczyniły się także do wzrostu
napięć wewnętrznych na Kaukazie Południowym110. O wiele lepsza była sytuacja na wsi południowokaukaskiej, gdzie kryzys aprowizacyjny nie był aż
tak dotkliwy, chociaż przymusowe rekwizycje żywności także powodowały
wzrost nastrojów antyrządowych wśród rolników111.
Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na sytuację wewnętrzną Zakaukazia, był napływ od 1915 roku ormiańskich uchodźców z Turcji. Był spowodowany masowymi i przymusowymi deportacjami Ormian tureckich przez
władze osmańskie w latach 1915–1916. Jedną z bezpośrednich przyczyn deportacji była prorosyjska postawa społeczności ormiańskiej, gdy armia carska
odnosiła zwycięstwa w Anatolii wschodniej, oraz obecność Ormian – obywateli tureckich – w formacjach ochotniczych walczących przeciwko Turkom.
Natomiast zasadnicza przyczyna deportacji wynikała z młodotureckiej polityki turkizowania nietureckiej ludności państwa, której nie można było dokonać
bez likwidacji niedającej się zasymilować dużej grupy Ormian. Ponieważ
w trakcie deportacji dochodziło do masowych rabunków i zabójstw osób wysiedlonych, pozbawiano ich żywności i wody w wyniku przesiedleń śmierć
mogło ponieść od 0,8 mln do 1,5 mln osób spośród 2 mln tureckich Ormian112.
Duża ich grupa (do 300 tys. osób), która uciekła przed deportacjami, znalazła
schronienie na Kaukazie Południowym. Ich część przebywała w Baku w bardzo złych warunkach. Wrogość ormiańskich uchodźców wobec muzułmanów
spowodowała wzrost napięcia między ludnością ormiańską i azerbejdżańską
(muzułmańską) Baku113.
Rewolucja lutowa 1917 roku w Piotrogrodzie doprowadziła także do
ważnych zmian politycznych na Kaukazie Południowym. Rząd Tymczasowy powołał 22 III 1917 roku Komitet Specjalny do Spraw Zakaukazia (tzw.
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Ozakom) pod przewodnictwem Wasyla Charłamowa, który miał zarządzać
regionem w imieniu demokratycznych władz Rosji. Faktyczną władzę w regionie przejęły jednak Komitety Wykonawcze Rady Delegatów Robotniczych
i Żołnierskich, w których dominowali gruzińscy mienszewicy, ormiańscy
dasznacy oraz azerbejdżańscy musawatyści (członkowie partii „Musawat”).
Aby skoordynować działalność rad oraz stworzyć namiastkę lokalnego rządu, który utrzymałby porządek wewnętrzny, dnia 14 VI 1917 roku powołano
w Tyflisie tzw. Centrum Krajowe. Pełniło ono rolę organu wykonawczego
południowokaukaskich rad delegatów i przejęło władzę także od Ozakomu,
który nie odgrywał większej roli. Ponieważ Centrum Krajowe poparło Rząd
Tymczasowy, władze w Piotrogrodzie zgodziły się na jego faktyczną władzę
nad całym Zakaukaziem114.
Po rewolucji lutowej dominującą pozycję polityczną w Gruzji i w jej
centrum politycznym – Tyflisie uzyskali mienszewicy, popierani zarówno
przez ludność miast, jak i przez mieszkańców wsi gruzińskich. Wzmocnieniu
ich pozycji sprzyjało także stworzenie przez mienszewików formacji zbrojnych. Natomiast dominującą pozycję wśród ludności ormiańskiej Zakaukazia
uzyskali dasznacy, którzy przejęli władzę w Erywaniu – centrum politycznym
rosyjskiej Armenii – i współpracowali z gruzińskimi mienszewikami115.
W Azerbejdżanie powstały dwa konkurencyjne ośrodki władzy: Baku
oraz Elizawietopol – określane azerską nazwą: Gandża. Początkowo wydawało się, iż obydwa ośrodki będą ze sobą współpracować, ponieważ dominowali
w nich działacze lewicowi. Szybko okazało się jednak, iż o wiele większe
znacznie niż podobieństwa polityczne, odgrywały różnice narodowe. Rosjanie
i Ormianie kontrolowali Komitet Wykonawczy Organizacji Socjalistycznych,
będący faktycznym rządem Baku, który skupiał dasznaków, socjaldemokratów, socjalrewolucjonistów i reprezentantów Rady Delegatów Wojskowych
i Robotniczych. Pomimo znacznego azerskiego odsetka populacji miasta,
reprezentacja Azerbejdżan w Komitecie Wykonawczym była niewielka i nie
miała żadnego wpływu na jego działalność. Z tego powodu działacze muzułmańscy (azerscy) stworzyli w Baku Radę Muzułmańskich Stowarzyszeń
Publicznych116.
Inna sytuacja miała miejsce w Gandży, gdzie Azerowie stanowili
mniejszość wobec łącznej liczby gandżyjskich mieszkańców innych grup
114
115
116

W. Materski, Georgia…, s. 25–26; P. Olszewski, Polityka..., s. 20–22.
R. G. Suny, The Making…, s. 189; idem, Looking…, s. 122.
F. Kazemzadeh, The Struggle for Transcaucasia (1917–1921), New York 1951, s. 47–52.

47

Uwarunkowania historyczne i dzieje nowożytne regionu ...

narodowych: Rosjan, Ormian, Greków. Jednak w Komitecie Wykonawczym
Organizacji Socjalistycznych Gandży dominowali Azerbejdżanie (musawatyści) oraz Ormianie (dasznacy). Pod wpływem musawatystów nie włączono
do Komitetu Wykonawczego przedstawicieli Rosjan. Liderzy gandżyjskich
Azerbejdżan wskazywali, iż Rosjanie nie mieli żadnych interesów i stanowili element napływowy117. W 1917 roku i w I połowie 1918 roku Gandża
stała się najważniejszym ośrodkiem życia narodowego Azerbejdżan. Rolę tę
umacniało także rozpoczęcie tworzenia azerskiej milicji ludowej w oparciu
o członków „Difai”. Powołanie tej formacji, a także sformowanie wówczas
gruzińskich i ormiańskich oddziałów porządkowych, było ważne z powodu rosnącej destabilizacji sytuacji wewnętrznej na Kaukazie Południowym.
Do ożywienia życia politycznego wśród rosyjskich Azerbejdżan przyczyniło
się także powołanie Partii Tureckich Federalistów w Gandży przez działaczy „Difai”, która pretendowała do roli reprezentanta interesów wszystkich
Azerów118. Tworzenie azerskich i ormiańskich formacji samoobrony wynikało także z ormiańsko-azerskich napięć narodowościowych, które uległy
odnowieniu. Wynikało to w dużym stopniu z pogarszającej się w 1917 roku
sytuacji ekonomicznej pracowników przemysłu naftowego. Ten ostatni po
rewolucji lutowej zaczął ponownie przeżywać kryzys, gdyż kurczył się rynek
zbytu na produkty naftowe w Rosji119.
Ożywienie życia politycznego w Azerbejdżanie wiosną 1917 roku nie
oznaczało jednak, iż liderzy azerbejdżańscy opowiadali się już wówczas za
niepodległym Azerbejdżanem. W czerwcu 1917 roku powstała najważniejsza partia polityczna Azerbejdżanu: Turecka Partia Federalistów „Musawat”,
w skład której weszli członkowie dawnej partii Musawat i Partii Tureckich
Federalistów. Jej działacze nie byli zwolennikami powołania niepodległego
Azerbejdżanu, ponieważ Azerowie nie mieli tradycji własnego państwa. Natomiast uważali, iż w przyszłości Azerbejdżan powinien stworzyć autonomiczną republikę w Rosji, przekształconej w federację wolnych i równych
państw120.
Podobne poglądy reprezentowali liderzy społeczności gruzińskiej
i ormiańskiej: mienszewicy i dasznacy, którzy także domagali się przede
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wszystkim szerokiej autonomii kulturalnej dla swoich rodaków. Część dasznackich działaczy proponowała podzielenie Zakaukazia na kantony, których
granice odpowiadałyby etnicznemu podziałowi regionu, na część ormiańską,
azerbejdżańską i gruzińską. Jednak także w przypadku podziału kantonalnego
Kaukazu Południowego pozostałby nadal częścią demokratycznej Rosji121.
Ta „niechęć” do stworzenia niepodległych państw południowokaukaskich
oraz dążenie do utrzymania dotychczasowych związków z Rosją była w późniejszym okresie widoczna szczególnie w postawach południowokaukaskich
Ormian i Gruzinów, którzy nadal traktowali Rosję jako obrońcę ludności
chrześcijańskiej przed tureckimi muzułmanami.
W maju i na początku czerwca 1917 roku miała miejsce ofensywa
wojsk tureckich w Anatolii. Nie napotkawszy najmniejszego oporu ze strony
zdemoralizowanych oddziałów rosyjskich, odzyskały one część terytorium
prowincji Bitlis. Stopniowy rozpad frontu turecko-rosyjskiego, spowodowany
przez masową dezercję żołnierzy rosyjskich, stał się jednym z najważniejszych czynników kształtujących położenie geopolityczne Kaukazu Południowego w 1917 roku i w I połowie 1918 roku122. Pojawiła się pilna potrzeba
utworzenia południowokaukaskich narodowych formacji zbrojnych, które
zastąpiłyby oddziały rosyjskie w Anatolii oraz zapobiegły zajęciu Zakaukazia przez wojska osmańskie. Ponadto formacje te utrzymałyby porządek
wewnętrzny na Kaukazie Południowym, któremu coraz częściej zagrażały
bandy uzbrojonych dezerterów z armii rosyjskiej.
Ormianie szczególnie obawiali się zajęcia Armenii tureckiej, a także
dawnej guberni erywańskiej, przez wojska osmańskie. Liderzy ormiańscy
wywierali presję na rosyjski Rząd Tymczasowy, aby ten zgodził się na przeniesienie żołnierzy – Ormian z frontu wschodniego na front rosyjsko-turecki
w celu zastąpienia nimi zdemoralizowanych żołnierzy rosyjskich. W przededniu rewolucji październikowej Aleksander Kiereński, premier Rządu Tymczasowego, wyraził zgodę na przeniesienie około 35 tys. żołnierzy ormiańskich, jednak trwający w Rosji chaos wewnętrzny spowodował, iż tylko niewielka część tej grupy dotarła do Anatolii wschodniej123.
Rząd Tymczasowy wyraził także zgodę na tworzenie oddziałów
ormiańskich i gruzińskich, dostarczając im uzbrojenie z magazynów armii
rosyjskiej na Zakaukaziu. Ta decyzja jedynie sankcjonowała podjęte już
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wcześniej działania. Podobną zgodę uzyskali azerscy działacze Muzułmańskiej (Azerbejdżańskiej) Rady Narodowej w Gandży, jednak nie otrzymali
uzbrojenia i dlatego formacje azerbejdżańskie same musiały pozyskać broń,
rozbrajając najpierw grupy maruderów, a później oddziały rosyjskie. Ponieważ formacje rosyjskie nie chciały dobrowolnie oddać broni, to wybuchały
walki azersko-rosyjskie, co dodatkowo destabilizowało sytuację wewnętrzną
w Azerbejdżanie124. Brak zgody Rządu Tymczasowego na przekazanie broni
Azerbejdżanom mógł wynikać z tradycyjnej nieufności kół rządowych Rosji
wobec swoich muzułmańskich obywateli. Zwłaszcza, że jesienią 1917 roku
nastąpił wzrost nastrojów protureckich wśród polityków azerbejdżańskich,
którzy w związku z osłabieniem Rosji, zaczęli skłaniać się do bliskiej współpracy politycznej z Turcją125.
Posiadanie własnych oddziałów zbrojnych przez zakaukaskie ośrodki
władzy okazało się ważne po rewolucji październikowej w Piotrogrodzie.
Nie podporządkowały się one – z wyjątkiem władz w Baku – rządowi Włodzimierza Lenina. Dnia 14 XI 1917 roku (27 listopada według nowego stylu)
naczelnym organem władzy na Kaukazie Południowym stał się Komisariat
Zakaukaski pod przewodnictwem wybitnego gruzińskiego mienszewika Eugenii Gegeczkori. Komisariat Zakaukaski nie uznał rządu bolszewickiego
i nadal uznawał Rząd Tymczasowy. Członkowie Komisariatu byli zwolennikami utrzymania regionu w ramach przyszłej demokratycznej, federacyjnej
republiki rosyjskiej. Obok gruzińskich mienszewików w nowym organie władzy dominowali ormiańscy dasznacy oraz azerbejdżańscy musawatyści126.

6. Zakaukazie wobec tureckiej dominacji
Powołanie Komisariatu Zakaukaskiego, który zastąpił Ozakom i Centrum Krajowe, wynikało w dużym stopniu z pogarszającej się sytuacji na
froncie rosyjsko-tureckim, gdzie od połowy listopada 1917 roku wojska
osmańskie rozpoczęły ofensywę, której nie były w stanie przeciwstawić się
siły rosyjskie. Dlatego 18 XII 1917 roku (według nowego stylu) rosyjskie
dowództwo frontu kaukaskiego, nie uznające rządu bolszewickiego, podpi-
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sało w Erzincan zawieszenie broni z Turkami127. Ponieważ istniało niebezpieczeństwo wznowienia ofensywy tureckiej, zintensyfikowano prace nad tworzeniem lokalnych oddziałów wojskowych, kierowane przez rady narodowe:
azerską, gruzińską i ormiańską. Do stycznia 1918 roku utworzono korpus
ormiański, liczący 20 tys. żołnierzy, który obsadził linię frontu rosyjsko-tureckiego od jeziora Wan do Erzincan, natomiast 10 tys. żołnierzy sił gruzińskich
zajęło jego część od Erzincan do Trabzonu. Na front nie wysłano oddziałów
azerskiego Muzułmańskiego Korpusu Narodowego, w związku z silnymi
nastrojami protureckimi wśród członków tej formacji, gdyż mogli odmówić
walki przeciwko armii osmańskiej. Poza tym Muzułmańska Rad Narodowa
w Gandży, tworząca te siły, miała problemy z pozyskaniem uzbrojenia128.
Komplikowała się także sytuacja wewnętrzna w Azerbejdżanie. U schyłku
1917 roku zaczęło dochodzić do licznych incydentów zbrojnych między ludnością ormiańską i azerbejdżańską. Po rewolucji październikowej doszło do
ostatecznego rozłamu między ośrodkami władzy w Gandży i w Baku. Bolszewicy zdominowali Bakijski Komitet Wykonawczy Rady Delegatów Robotniczych – rządzący w Baku, który uznał zwierzchnictwo rządu Lenina. Bakijscy
bolszewicy swoją władzę opierali na zrewolucjonizowanych, probolszewicko
nastawionych rosyjskich żołnierzach bakijskiego garnizonu oraz na poparciu
lokalnej ludności ormiańskiej i rosyjskiej129. Dominacja bolszewików w Baku
wywołała niezadowolenie miejscowej ludności muzułmańskiej, a dodatkowo
pogłębiło je powołanie w lutym 1918 roku tzw. trybunałów rewolucyjnych,
ścigających przeciwników władzy bolszewickiej.
W tym samym czasie, z powodu wznowienia 12 II 1918 roku ofensywy wojsk tureckich w Anatolii pogorszyła się sytuacji militarna Zakaukazia.
Groźba tureckiej okupacji regionu, która była bardzo prawdopodobna wobec
słabego oporu formacji gruzińsko-ormiańskich oraz wzrostu nastrojów protureckich wśród muzułmanów na ich zapleczu, skłoniła Komisariat Zakaukaski
do powołania Sejmu tzw. Zakaukaskiego. Składał się z południowokaukaskich deputowanych wybranych do ogólnorosyjskiej Konstytuanty, która
została rozwiązana przez bolszewików oraz z przedstawicieli południowo-
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kaukaskich partii politycznych, które uzyskały najlepsze wyniki w wyborach
do Konstytuanty130.
Powołanie Sejmu Zakaukaskiego wywołało spory wśród polityków
zakaukaskich. Część z nich obawiała się, iż powstanie organu władzy ustawodawczej może być potraktowane jako faktyczne odłączenie się Kaukazu
Południowego od Rosji. Takiej sytuacji politycy zakaukascy chcieli uniknąć,
nadal uważając ten region za integralną część Rosji. Przeciwko utworzeniu
Sejmu protestowali ormiańscy dasznacy oraz południowokaukascy socjalrewolucjoniści, natomiast zwolennikami jego powołania byli gruzińscy mienszewicy i azerscy musawatyści131.
Na powstanie Sejmu wpłynęły także rokowania dyplomatyczne
w Brześciu, toczące się od schyłku 1917 roku między przedstawicielami Rosji
Radzieckiej i państw centralnych. Dyplomacja turecka zaprosiła przedstawicieli Komisariatu Zakaukaskiego do udziału w negocjacjach, jednak propozycja została odrzucona przez polityków zakaukaskich. Uważali Komisariat
Zakaukaski za organ władzy tymczasowej, który nie miał upoważnienia
do decydowania o przyszłości politycznej regionu132. Stanowisko to uległo
zmianie w wyniku podpisania 3 III 1918 roku traktatu w Brześciu, który
przeobraził także sytuację geopolityczną Kaukazu Południowego. W wyniku
traktatu Rosja bolszewicka formalnie zrezygnowała z terenów wschodniej
Anatolii oraz dawnej guberni karskiej, a także z okręgów Ardahan i Batumi,
które miały zająć wojska tureckie. Postanowienia rosyjsko-tureckiego układu
dodatkowego do traktatu brzeskiego dawały Turkom „wolną rękę” w kształtowaniu przyszłości politycznej Kaukazu Południowego133.
Ponieważ politycy południowokaukascy próbowali uzyskać wpływ
na przyszłość polityczną Zakaukazia, zgodzili się na rokowania pokojowe
z Turkami w Trabzonie od 12 III 1918 roku. Na czele delegacji południowokaukaskiej stanął gruziński mienszewik Akaki Czchenkeli, natomiast szefem delegacji osmańskiej był minister marynarki Renf Bej134. Pod wpływem
ormiańskich członków zakaukaskiej delegacji, próbowała ona przeforsować
utrzymanie granicy rosyjsko-tureckiej z 1914 roku oraz autonomię dla Armenii tureckiej w ramach państwa osmańskiego. Ormianie obawiali się, iż
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zajęcie guberni karskiej przez Turków doprowadzi w przyszłości do podporządkowania ich władzy Armenii rosyjskiej, jednak stanowisko to zostało
odrzucone przez Renf Beja, który wskazał, iż podstawą negocjacji mogą być
tylko postanowienia traktatu brzeskiego. Poza tym delegacja Turcji może podpisać porozumienie tylko z przedstawicielami niepodległego państwa135.
Pierwsze żądanie szefa delegacji tureckiej było zrozumiałe, gdyż
wojska tureckie kontynuowały ofensywę, zajmując do końca marca 1918
roku całą Armenię turecką. Natomiast drugi postulat wynikał z dążenia do
umocnienia praw Turcji do Karsu, Ardahanu i Batumi. Nie były one zbyt
mocne, ponieważ Turcja uzyskała ten obszar od rządu bolszewickiego, który
nie miał żadnej kontroli na tymi terenami. Poza tym traktat brzeski opierał się na zasadzie „samostanowienia narodów”, gdyż ludność tych terenów
miała w referendum wypowiedzieć się za przyłączeniem do Turcji. Zasada ta
była wówczas „nośna propagandowo”, ale miała słabe umocowanie w prawie
międzynarodowym. O wiele silniejsze podstawy prawne miało przekazanie
tych terenów Turcji przez rząd niepodległego państwa na mocy traktatu pokojowego zgodnego z obowiązującym prawem międzynarodowym. Ponieważ
delegacja zakaukaska odrzuciła stanowisko Turków, trabzońskie negocjacje
dyplomatyczne zostały zerwane 14 IV 1918 roku i Sejm Zakaukaski wypowiedział wojnę Turcji. Przy tej okazji doszło do sporu wśród członków
południowokaukaskiej delegacji, gdyż dyplomaci azerscy chcieli przyjąć propozycje osmańskie, ponieważ nie dotyczyły one ziem azerskich, natomiast
odrzucili je politycy gruzińscy i ormiańscy, gdyż Turcy żądali części ziem
gruzińskich i ormiańskich136.
Idea niepodległości Zakaukazia, która miała być pierwszym krokiem
w kierunku niepodległości Azerbejdżanu związanego politycznie z Turcją,
zaczynała zdobywać zwolenników wśród przywódców azerskich. Takie stanowisko popierały władze osmańskie, gdyż mogło oznaczać podporządkowanie Stambułowi słabego politycznie i militarnie państwa azerskiego, a takie
uzależnienie od Turcji było bardzo korzystne ekonomicznie ze względu na
zasoby ropy naftowej. Ponadto zrekompensowałoby przynajmniej do pewnego stopnia klęski militarno-polityczne, które Turcja ponosiła w Palestynie
i Iraku od końca 1917 roku137.
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Na rozłam wśród członków delegacji zakaukaskiej w Trabzonie poważny wpływ miała zbrojna eskalacja konfliktu ormiańsko-azerskiego w Baku
na przełomie marca i kwietnia 1918 roku (tzw. dni marcowe). Kontrolujący
azerską Radę Muzułmańskich Stowarzyszeń Publicznych Baku musawatyści
byli zwolennikami federalistycznej Rosji. Rządzący miastem rosyjscy bolszewicy i Ormianie uważali, że fedalizacja doprowadzi do osłabienia związków
Kaukazu Południowego z Rosją, natomiast sami byli nadal zwolennikami
ścisłego podporządkowania regionu Rosji.
Drugorzędne znaczenie miała odpowiedź na pytanie – czy Rosja będzie bolszewicka, czy też antykomunistyczna i demokratyczna, gdyż bakijscy
Ormianie nadal uważali ją za swojego protektora przeciwko Turcji. Reprezentujący bakijskich Ormian dasznacy posiadali w Baku w marcu 1918 roku
liczniejsze i lepiej uzbrojone formacje wojskowe, niż musawatyści w tym
mieście138. Do otwartego konfliktu doszło 30 III 1918 roku, kiedy do Baku
wkroczyły oddziały azerbejdżańskiej Dzikiej Dywizji, wrogiej władzy bolszewików w mieście. Jej przybycie wzmacniało potencjał militarny azerskiej
społeczności Baku, dlatego też bolszewicy rozbroili tę formację. Zostało to
bardzo negatywnie przyjęte przez bakijskich muzułmanów, gdyż ludność rosyjska i ormiańska nadal miały własne formacje zbrojne. Wzburzenie wśród
bakijskich Azerbejdżan doprowadziło do wybuchu antybolszewickiego powstania w muzułmańskich częściach Baku w nocy z 30 na 31 III 1918 roku139.
Tego dnia przywódcy Azerbejdżan zażądali oddania broni skonfiskowanej oddziałom Dzikiej Dywizji przez bolszewików, a ponieważ bolszewicy
posiadali zaledwie 6 tys. żołnierzy Czerwonej Gwardii wobec 10 tys. walczących w formacjach azerskich, początkowo zgodzili się na zwrot uzbrojenia.
Jednak tego samego dnia bolszewicy wycofali się z wcześniejszej decyzji
i doszło do walk bolszewicko-azerbejdżańskich. Część badaczy wskazuje, iż
wpływ na zmianę stanowiska bolszewików miała postawa sił wojskowych
dasznaków. Ich formacja liczyła 4 tys. dobrze uzbrojonych żołnierzy, i choć
30 III 1918 roku ogłosiła swą neutralność, następnego dnia opowiedziała się
po stronie bolszewików, którzy tym samym uzyskali przewagę nad Azerami,
ci ostatni skapitulowali 1 IV 1918 roku. Azerbejdżanie uznali władzę Rady
Delegatów Robotniczych nad Baku oraz wycofali swoje formacje z miasta140.
Również Ormianie mieli ewakuować swoje siły zbrojne z Baku, ale tego
138
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nie uczynili. W dniach 1–2 IV 1918 roku członkowie ormiańskiej milicji
splądrowali pozbawione ochrony zbrojnej muzułmańskie dzielnice Baku i zabijali ich mieszkańców. Śmierć poniosło około 3 tys. muzułmanów, a tysiące
uciekło z miasta. Także liderzy azerscy opuścili miasto. Rozwiązano również
ormiańskie formacje zbrojne i jedyną realną siłą zbrojną w mieście stała się
bolszewicka Czerwona Gwardia. Efektem dominacji bolszewików w Baku
(którzy pozbawili wpływów także dasznaków) było powołanie 25 IV 1918
roku bakijskiej Rady Komisarzy Ludowych na czele ze Stiepanosem Szaumianem. Rada ta uznała zwierzchnictwo rządu Lenina141.
Trudno jest ocenić opinie części historyków twierdzących, iż wrogie
działania Ormian doprowadziły do masakry ludności muzułmańskiej w Baku
wiosną 1918 roku. Z moralnego punktu widzenia nie można usprawiedliwiać
ani morderczych działań Ormian, ani późniejszych działań odwetowych Azerbejdżan wobec Ormian. Można jedynie wskazać, iż przeprowadzone przez
dasznaków czystki etniczne w Baku wynikały w dużym stopniu z wrogiego
nastawienia miejscowych Ormian, a szczególnie ormiańskich uchodźców
z Turcji, do azerskiej populacji Baku, pokrewnej etnicznie do Turków, którzy
przeprowadzili deportacje ludności ormiańskiej. Te antytureckie, a praktycznie antymuzułmańskie fobie pogłębiały informacje o protureckim entuzjazmie ludności muzułmańskiej, która traktowała Turków jako wyzwolicieli
spod władzy chrześcijańskiej Rosji. Zwłaszcza, że wiosną 1918 roku mogło
wydawać się, iż żadna siła militarna nie może zapobiec zajęciu Zakaukazia
przez wojska tureckie i być może kwestią wcale nieodległego czasu jest ich
wkroczenie do Baku142.
Część Ormian mogła także uważać rząd bolszewicki w Moskwie
za tradycyjnego, rosyjskiego protektora ludności ormiańskiej. Takie wrażenie sprawiła deklaracja rządu radzieckiego O tureckiej Armenii ogłoszona
11 I 1918 roku (według nowego stylu 24 stycznia). Domagano się w niej
umożliwienia powrotu uchodźców ormiańskich do tureckiej Armenii oraz
przyznania im szerokiej autonomii narodowej w Turcji. Deklaracja nie miała
praktycznego znaczenia, natomiast można ją uznać za doskonałe posunięcie
propagandowe bolszewickiej dyplomacji, która być może w ten sposób próbowała pośrednio skłonić władze tureckie do ograniczenia żądań terytorialnych
na Kaukazie Południowym. Dlatego Ormianie w Baku współpracowali z bol141
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szewikami, ponieważ mogli być przekonani o proormiańskiej postawie Rosji
radzieckiej143. Poziom napięcia wewnętrznego między Ormianami i Azerami
w Baku, wywołany niestabilną sytuacją polityczną i pogarszającymi się warunkami bytowymi w mieście był tak duży, iż wystarczył jedynie pretekst, aby
zamienił się w krwawy konflikt etniczny.
W kwietniu 1918 roku nadal pogarszało się położenie strategiczne
Kaukazu Południowego. Po zerwaniu rokowań w Trabzonie wojska tureckie
15 IV 1918 roku zajęły Batumi144. Ponieważ siły południowokaukaskie nie
mogły przeciwstawić się ofensywie tureckiej, Sejm Zakaukaski postanowił
wznowić rokowania z Turcją. Wcześniej jednak należało wypełnić jej żądanie, dlatego Sejm Zakaukaski 22 IV 1918 roku ogłosił powstanie Zakaukaskiej Federacyjnej Republiki Demokratycznej. Powołano rząd tymczasowy
pod przewodnictwem Akaki Czchenkeli. Władze w Stambule uznały republikę 28 IV 1918 roku, jednak negocjacje wznowiono dopiero 12 V 1918 roku
w Batumi, gdyż Turcja chciała umocnić swoją pozycję militarną, zajmując
25 IV 1918 roku ważną strategicznie twierdzę Kars145.
Delegacja zakaukaska pod przewodnictwem Czchenkeli próbowała
prowadzić negocjacje pokojowe z Turcją w oparciu o tureckie żądania terytorialne z Trabzonu. Szef reprezentant Turcji Halil Bej odrzucił to stanowisko,
gdyż tereny te znajdowały się już pod kontrolą wojskową Turcji146, natomiast
zażądał przekazania Turcji kolejnych obszarów Zakaukazia: powiatów achałkałakskiego i achalcychskiego z dawnej guberni tyfliskiej, doliny rzeki Araks,
stanowiącej około jednej trzeciej Armenii rosyjskiej. Domagano się także
rozciągnięcia tureckiej kontroli nad linią kolejową łączącą Kars z Dżulfą położoną na granicy rosyjsko-perskiej147. Strona osmańska odrzuciła również
propozycję delegacji zakaukaskiej, aby do podpisania traktatu pokojowego
w Batumi zaprosić reprezentantów innych państw centralnych. Dyplomaci
południowokaukascy mieli nadzieję, iż udział Niemiec w rokowaniach ograniczy pretensje terytorialne Turcji148.
Gruzińscy i ormiańscy dyplomaci nie chcieli się zgodzić na owe żądania, gdyż ich spełnienie oznaczałoby podporządkowanie Armenii Turcji oraz
osłabiłoby ekonomicznie Gruzję pozbawioną dostępu do Batumi. Inne stano143
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wisko reprezentowali azerbejdżańscy członkowie delegacji, którzy zaakceptowali osmańskie żądania, gdyż zajęcie przez Turków „terenów ormiańskich”
zwiększyłoby odsetek azerskiej populacji w zakaukaskiej republice149.
Krążyły także pogłoski, iż azerscy delegaci potajemnie prowadzili
w Batumi negocjacje z politykami osmańskimi w sprawie sojuszu między
Azerbejdżanem i Turcją, co – wobec wzrostu nastrojów protureckich wśród
muzułmanów Zakaukazia – mogło być bardzo prawdopodobne150. Zresztą
delegaci gruzińscy i prawdopodobnie ormiańscy prowadzili tajne negocjacje
z delegacją niemiecką, uczestniczącą w rokowaniach turecko-zakaukaskich
w charakterze obserwatora. Obecność przedstawicieli Rzeszy w Batumi wynikała z obaw rządu w Berlinie przed uzależnieniem ekonomicznym Kaukazu
Południowego od Turcji151.
Różnice stanowisk delegacji południowokaukaskiej i tureckiej spowodowały zwieszenie negocjacji i wznowienie osmańskiej ofensywy. Dnia 15 V
1918 roku Turcy zajęli Aleksandropol, a 26 V 1918 roku delegacja osmańska wystosowała ultimatum do delegacji zakaukaskiej, w którym domagała
się przyjęcia tureckich żądań terytorialnych poszerzonych jeszcze o okręg
Nachiczewan. Turcja groziła zakaukaskiej republice wypowiedzeniem wojny, w przypadku nieprzyjęcia ultimatum w ciągu 72 godzin152. Jeszcze przed
ogłoszeniem ultimatum, dnia 26 V 1918 roku w Tyflisie rozwiązano Zakaukaską Federacyjną Republikę Demokratyczną, ponieważ politycy gruzińscy
wycofali się z federacji i tego samego dnia ogłosili powstanie niepodległej
Demokratycznej Republiki Gruzji. Usprawiedliwiając odłączenie się Gruzji
od zakaukaskiej federacji, politycy gruzińscy wskazywali na protureckie sympatie wśród ludności muzułmańskiej, które uniemożliwiały dalsze istnienie
republiki zakaukaskiej153. Obarczenie protureckich Azerbejdżan winą za rozpad federacji było doskonałym usprawiedliwieniem wycofania się Gruzinów
z republiki zakaukaskiej wobec południowokaukaskiej opinii publicznej. Dnia
28 V 1918 roku powołano demokratyczne republiki: Armenii i Azerbejdżanu154. W ten sposób zakończył się pierwszy etap tworzenia niepodległych
państw w regionie zakaukaskim, który oddzielił się od Rosji.
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7. Podsumowanie
Podsumowując dzieje Kaukazu Południowego od połowy XVIII wieku do końca maja 1918 roku, należy wskazać, iż jego początek był zdominowany przez rywalizację między Rosją, Turcją oraz Iranem, o wpływy w tym
regionie. Negatywne skutki niszczących rządów Persów i Turków ułatwiły
Rosjanom podporządkowanie sobie Kaukazu Południowego. Skutecznie wykorzystali rozbicie polityczne oraz konflikty dynastyczne w tym regionie,
podporządkowując do 1878 roku całe Zakaukazie władzy carskiej.
Do umocnienia władzy rosyjskiej na Kaukazie Południowym w połowie XIX wieku przyczyniły się rządy Woroncowa, który pozyskał zakaukaskie
elity polityczne oraz umożliwił integrację tego regionu z imperium Romanowych. Drugą połowę XIX wieku w dziejach Zakaukazia charakteryzował
wzrost roli tego regionu jako zaplecza surowcowego, a także jako jednego
z najważniejszych centrów przemysłowych Rosji. Wynikało to przede wszystkim z olbrzymiego znaczenia azerbejdżańskiej ropy naftowej. Gwałtowny
rozwój bakijskiego przemysłu naftowego doprowadził do poważnych zmian
stosunków gospodarczo-społecznych. Przebiegałyby one zapewne o wiele
wolniej, gdyby nie boom naftowy u schyłku XIX wieku. Efektem szybkich
przeobrażeń było ożywienie życia politycznego na Kaukazie Południowym
u schyłku XIX wieku, a także narastanie antagonizmów etnicznych między
Ormianami i Azerbejdżanami, które wybuchły z ogromną siłą na początku
1905 roku. Skutkiem rewolucji 1905–1907 roku na Zakaukaziu było pojawienie się różnorodnych partii politycznych, które uzyskały wpływy wśród
ludności regionu. Także rewolucje – młodoturecka w Turcji i demokratyczna
w Iranie miały wpływ na ożywienie aktywności politycznej, zwłaszcza liderów społeczności azerskiej.
Narastające spory etniczne, nie tylko między Ormianami i Azerbejdżanami, ale także między Ormianami i Gruzinami oraz między tymi trzema
grupami narodowymi a napływową ludnością rosyjską, przyczyniły się również do pojawienia się świadomości odrębności narodowej wśród gruzińskich,
ormiańskich oraz azerskich elit intelektualnych. Ujawniła się ona szczególnie
po rewolucji lutowej 1917 roku, kiedy zaczęto domagać się szerokiej autonomii kulturowo-językowej w demokratycznej Rosji.
Jednak dopiero rewolucja październikowa, a zwłaszcza zagrożenie suwerenności Zakaukazia ze strony Turcji, spowodowały, iż wbrew wcześniejszym poglądom, przywódcy polityczni Ormian, Gruzinów i Azerbejdżan zde-
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cydowali się utworzyć niezależne od Rosji i niepodległe państwo: Zakaukaską
Federacyjną Republikę Demokratyczną. Państwo to nie istniało jednak zbyt
długo, ze względu na różnicę interesów między ludnością gruzińską, ormiańską i azerbejdżańską. Szczególnie duże antagonizmy pojawiły się między Ormianami a Azerami i wynikały z przeszłości, a także ze „świeżego” konfliktu
w Baku, sprowokowanego przez bolszewików. Politycy południowokaukascy
zostali zaskoczeni gwałtownymi zmianami sytuacji geopolitycznej regionu,
która „zmusiła” ich do ogłoszenia niepodległości Zakaukazia. Jednak rozwijające się procesy narodowotwórcze na Kaukazie Południowym w XIX i na
początku XX wieku, powiązane ze zmianami społecznymi, ekonomicznymi
i kulturowymi spowodowały, iż możliwe było stworzenie zakaukaskiej federacji, a następnie przekształcenie jej w trzy niepodległe państwa.
*****
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XX wiek – niepodległość i sowietyzacja:
Tradycja państwowa a budowa
suwerennych państw w regionie

1.	Trzy niepodległe republiki: powstanie, rozwój, upadek
Dominujące na Przesmyku Kaukaskim narody – Azerowie, Gruzini
i Ormianie – w końcowym okresie wojny światowej znalazły się w wyjątkowej sytuacji. Rozpad imperium rosyjskiego nieoczekiwanie stworzył warunki
do proklamowania przez nie niepodległości, aczkolwiek możliwość jej ustabilizowania była niewielka. Z pozoru racjonalne rozwiązanie w postaci państwa
federacyjnego okazało się nie do utrzymania. Tradycja wspólnej państwowości tych ziem, nawiązanie do okresu rządów królowej Tamary (przełom XII
i XIII wieku), była słaba i przemawiała jedynie do Gruzinów. Współcześnie,
w zupełnie nieporównywalnej sytuacji drugiej dekady XX wieku, zbyt wiele
dzieliło Azerów, Gruzinów i Ormian, aby łączący ich cel zabezpieczenia regionu przed pogrążoną w wojnie domowej Rosją i ekspansywną Turcją mógł
okazać się wystarczający1.
Rozpad federacji zakaukaskiej niewiele zmienił w realnej sytuacji,
w okresie formalnego istnienia tego centrum i tak nie odgrywało ono znacznej
roli, a realna władza w terenie należała do trzech rad narodowych. W oparciu
o nie proklamowane zostały trzy niezawisłe republiki – 26 V 1918 roku Gruzja, a w dwa dni później Armenia i Azerbejdżan. Notyfikacji ich powstania nie
poczyniło żadne z mocarstw ententy. Rozpoczęła się trudna, pełna gorzkich
doświadczeń walka o przetrwanie i uznanie ich państwowości we wrogim
otoczeniu międzynarodowym.
1

W. Materski, Gruzja, Warszawa 2010, s. 70–72.
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Tylko Republika Gruzińska, włączając w swe granice Abchazję, Adżarię i Południową Osetię, odrodziła się w formie zbliżonej do wyobrażeń jej
elity politycznej o kształcie terytorialnym państwa. Republika Armenii objęła
zaledwie część ziem tzw. Wielkiej Armenii, pozostawiwszy poza granicami
Armenię turecką i Górski Karabach. Podobnie było z niemającym tradycji
państwowych Azerbejdżanem, aspirującym nie tylko do znacznej części kraju,
pozostającej pod zwierzchnością irańską (Azerbejdżan Południowy), ale też
do Dagestanu i części ziem rosyjskich. Zarazem rozgraniczenia wewnętrzne
między trzema republikami tworzyły ogromny obszar konfliktów, ciążących
negatywnie na całym okresie ich tzw. pierwszej (w XX wieku) niepodległości.
Doprowadziły one nawet do wojny gruzińsko-ormiańskiej o rejony przygraniczne, przerwanej dopiero w wyniku mediacji Francji i Wielkiej Brytanii2.
Sytuacja międzynarodowa republik, w szczególności oskarżanej
o proniemieckość Gruzji i piętnowanego za protureckość Azerbejdżanu, była
trudna. Przywódcy ententy, podobnie jak i opinia publiczna ich państw, nie
rozumieli, dlaczego Tbilisi musiało oprzeć swą niepodległość na porozumieniu z Niemcami, zaś Baku i tak nieufnie odnosiło się do wojsk brytyjskich. Jednak nawet Ormianie, budzący powszechne współczucie w związku
z doznaną turecką krzywdą, mogli liczyć co najwyżej na wsparcie moralne
i ograniczoną pomoc humanitarną. Naturalne więc było, iż mimo rozpadu
federacji zakaukaskiej, w interesie przetrwania wszystkich trzech republik
oraz sąsiedniej Republiki Górskiej (Górali Północnego Kaukazu), konieczne
było skoordynowanie wysiłków dyplomatycznych w obliczu nadchodzącej
konferencji pokojowej.
Szanse na taką skuteczną koordynację poważnie utrudniały konflikty
dezintegrujące region, nie tylko wspomniany gruzińsko-ormiański, ale przede
wszystkim azersko-ormiański, a także – w mniejszym stopniu – azersko-gruziński. Sytuację dalece komplikował też wrogi stosunek Gruzinów i Górali
kaukaskich do wojsk „białych”, traktujących ich niepodległość jako chwilową
rewoltę, sprawę wewnątrzrosyjską. Tymczasem dla ententy, w szczególności
Francji, siły generałów Antona Denikina i Piotra Wrangla (Armia Ochotnicza,
Siły Zbrojne Południa Rosji, Armia Rosyjska) traktowane były jako wojska
sojusznicze, baza dla odbudowy państwowości rosyjskiej.
Wyjątkowo wrogo do powstania republik zakaukaskich odnieśli się
bolszewicy, traktujący socjaldemokratów regionu jako zdrajców sprawy re2

Idem, Georgia rediviva: Republika Gruzińska w stosunkach międzynarodowych 1918–1921, Warszawa
1994, s. 83–90.
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wolucji październikowej. Tym bardziej, że w kierownictwie partii bolszewickiej wybitną rolę pełnili działacze wywodzący się z Zakaukazia – Gruzini:
Józef Stalin i Sergo Ordżonikidze oraz Ormianie: Stiepanos Szaumian i Anastas Mikojan.
Początkowo rewolucję rosyjską odgradzały od Zakaukazia wojska
„białych”, jednak od jesieni 1919 roku sytuacja zaczęła się gwałtownie zmieniać. Armia Czerwona nie tylko przybliżała się do Zakaukazia, ale zarazem
region stał się areną zmasowanej agitacji bolszewickiej. Koordynował ją
powołany wiosną 1918 roku w bolszewickim centrum specjalny Kaukaski
Komitet Krajowy RKP(b), przekształcony z czasem w Kaukaskie Biuro KC
RKP(b). Miał politycznie i organizacyjnie przygotować warunki do bezpośredniej interwencji Armii Czerwonej na Przesmyku Kaukaskim3.
Młode republiki Zakaukazia praktycznie nie mogły liczyć na żadne
zewnętrzne wsparcie swej niepodległości – jak to miało miejsce w przypadku
zbliżonych do nich potencjałem republik bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia).
Czyhały na nią z jednej strony „biała” i „czerwona” Rosja, z drugiej historycznie zawsze im wroga Turcja. Niechętnie odnosiła się do nich ententa,
zainteresowana tylko kontrolą regionu i jego bogactwami naturalnymi (ropa
naftowa, mangan, węgiel) czy artykułami spożywczymi. Pozytywnie do zachodzących w nim przemian odniosły się tylko władze II Międzynarodówki,
upatrując w republikach, w szczególności w Gruzji, precedens przejęcia władzy państwowej przez socjaldemokrację – zgodnie z procedurami demokratycznymi, a nie na skutek zamachu stanu, jak w Rosji4. Jednakże to poparcie
bardziej jeszcze zniechęcało do republik rządy państw ententy, nie widzące
jeszcze podówczas większej różnicy między bolszewikami a socjaldemokratami (mienszewikami), nie odróżniające przewrotu bolszewickiego w Rosji
od przemian zachodzących w Armenii, Azerbejdżanie czy Gruzji.
We wszystkich trzech republikach, wiosną 1918 roku, do władzy doszły partie lewicowe (lewicowo-centrowe): w Gruzji mienszewicy, w Azerbejdżanie musawatyści, w Armenii dasznacy. W dużym przybliżeniu ich podstawy programowe zbliżone były do Polskiej Partii Socjalistycznej, a więc
łączyły postulaty szerokich reform społecznych z hasłami niezawisłości narodowej – tak obcymi bolszewikom.
Powołane w wyniku demokratycznych wyborów zgromadzenia
konstytucyjne, z dominującą większością wymienionych partii, przesądziły
3
4

Очерки и история Комунистической партии Грузии, Ч. 1, Тбилиси 1982, s. 315–318.
W. Woytinsky, La Démocratie Géorgienne, Paris 1921, s. 293–295.
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o republikańskim charakterze wszystkich trzech państw Zakaukazia, opartym na zasadach ludowładztwa i społecznej sprawiedliwości. Zapowiedziano
rozbudowany program reform, którego realność w wyjątkowo trudnej sytuacji
gospodarczej, społecznej, a nade wszystko politycznej, budziła wiele wątpliwości. Najbardziej dominujący na lokalnej scenie politycznej mienszewicy,
mający między innymi doświadczenia parlamentarne z pracy w rosyjskiej
Dumie Państwowej, akcentowali szerokie gwarancje socjalne: powszechne
obowiązkowe bezpłatne nauczanie początkowe, ochronę zdrowia, dostęp do
kultury, prawo do godziwych warunków pracy, powszechności zatrudnienia.
Wymagało to ogromnych środków, sprawnego aparatu administracyjnego,
a tego w dającej się prognozować przyszłości republika nie była w stanie
zapewnić. Dlatego, jak stwierdził stojący na czele jej władz Noe Żordania,
jednym z najważniejszych zadań stało się pozyskanie pomocy z zewnątrz.
Musawatyści także zapowiedzieli szeroką demokratyzację systemu.
W deklaracjach programowych największy nacisk kładli na pełnię praw cywilnych i politycznych wszystkich obywateli, niezależnie od ich pochodzenia
etnicznego i religii. Było to próbą załagodzenia ostrych antagonizmów z dużą
mniejszością ormiańską (chrześcijańską). Obawy mogła natomiast budzić zapowiedź premiera Fatha Ali Chana–Chojskiego, iż rządząca partia Musawat
będzie kierować się zasadami nacjonalizmu i federalizmu.
Dasznacy, biorący genezę swej partii od hasła autonomii Armenii
tureckiej, akcentowali przede wszystkim konieczność odbudowy szeroko
terytorialnie definiowanego państwa narodowego. Rząd premiera Owanesa
Kadżaznuniego (Igitchaniana) w programie budowy państwowości oparł się
w dużym stopniu na dokonaniach rosyjskiego Rządu Tymczasowego (nadziały ziemi, ustawy o ziemstwach i zarządzie miast, zdemokratyzowany kodeks
karny), których skuteczne wprowadzanie w życie komplikowała słabość aparatu władzy oraz najwyższa w republikach Zakaukazia inflacja.
We wszystkich trzech republikach barierę dla prób stabilizacji państwa stwarzał rozległy kryzys gospodarczy, będący następstwem długotrwałego drenowania ich z surowców i żywności: najpierw przez wojska rosyjskiego
Frontu Południowego (Tureckiego), następnie od wiosny 1918 roku przez
wojska niemieckie, a od przełomu 1918 i 1919 roku przez wojska brytyjskie.
Jednocześnie wraz z pogarszaniem się warunków życia ludności narastała
agitacja bolszewicka, nadszarpująca zaufanie społeczeństwa do władz. Dlatego wśród najpilniejszych zadań postawiono organizację armii narodowych,
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oraz formacji policyjnych, nazywanych, w odróżnieniu od wcześniejszych
carskich, gwardyjskimi (Gwardia Ludowa).
Działając w warunkach presji haseł bolszewickich, władze republikańskie musiały przede wszystkim podjąć kwestie ustawodawstwa pracy i zabezpieczeń socjalnych. Dotyczyły one ustawowego określenia godzin pracy
(48-godzinny tydzień roboczy), ochrony pracy nieletnich i kobiet, kontraktów
zbiorowych, giełd pracy, arbitrażu w konfliktach pracodawców z pracobiorcami, zapewnienia minimum warunków sanitarnych w miejscu pracy, regulacji
działalności związków zawodowych5. Przyjęte w tym zakresie postępowe
rozwiązania natrafiały jednak na poważne bariery realnej sytuacji – brak
egzekucji, słabość władzy w terenie, nagminne łamanie obowiązującego
ustawodawstwa pracy przez drenujące gospodarkę obce kapitały (szczególnie Azerbejdżan i Gruzję). Kolosalnych trudności nastręczało uregulowanie
obiegu pieniądza, wprowadzenie systemu bankowego, uruchomienie kredytu
niezbędnego dla odbudowy podstaw gospodarczych republik Zakaukazia.
Podjęto prace nad reformą rolnictwa, istotne dla społeczeństwa republik żyjącego w zdecydowanej większości na roli. Fundusze ziemi do nadziałów bez wykupu zamierzano uzyskać drogą konfiskaty dóbr państwowych
(skarb rosyjski i rodzina carska), korporacyjnych, kościelnych i wielkiej
własności ziemskiej. Z uwagi na krótki okres niezawisłości, prace te zdołano
doprowadzić do końca jedynie w Gruzji, wyzwalając ogromną aktywność
społeczną wsi.
Odbudowa przemysłu ze zniszczeń wojennych była znacznie trudniejsza. Ta gałąź gospodarki na Zakaukaziu zasadniczo sprowadzała się do
przemysłu wydobywczego i przetwórstwa spożywczego. W sytuacji ogromnych niedoborów środków finansowych, jakikolwiek postęp był uzależniony
od napływu kapitałów zagranicznych. Ryzyko wynikające z niepewnej sytuacji republik powodowało, iż warunki, na jakich kapitał brytyjski, francuski
i włoski, a w końcowym okresie niepodległości także amerykański, trafiał na
Zakaukazie były dla gospodarek republikańskich rabunkowe. Sporadycznie
tylko udawało się uzyskać w kluczowych gałęziach przemysłu formułę towarzystw mieszanych, co umożliwiało republikańskim resortom gospodarczym
minimum kontroli. Powstały republikańskie izby handlowe, ale w praktyce
w żadnej z republik nie udało się w znaczącym stopniu uruchomić handlu
zagranicznego.
5

Gruzja: Terytorium i ludność. Historia. Literatura i sztuki piękne. Sytuacja polityczna, Warszawa 1939,
s. 95–98.
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Wiele problemów stwarzała organizacja oświaty, oparcie jej na językach narodowych. Brakowało kadr pedagogicznych, podręczników, programów nauczania – innych poza wcześniej obowiązującymi rosyjskimi.
Niemniej zbudowano od podstaw sieć oświaty, od szkół elementarnych po
narodowe szkoły wyższe. Powstały pierwsze na Zakaukaziu uniwersytety
państwowe – we wrześniu 1918 roku w Tbilisi, a w roku następnym w Erywaniu i Baku.
Strony rosyjskiej wojny domowej, zarówno „biali”, jak i „czerwoni”,
wrogo odniosły się do możliwości oderwania Zakaukazia od Rosji. Nie uznały ani federacji zakaukaskiej, ani trzech powstałych w wyniku jej rozpadu
republik. Te ostatnie usiłowały robić wszystko, aby pozostać poza rosyjską
wojną domową, nie angażować się po żadnej ze stron, jednakowo kwestionujących prawo regionu do niezawisłości. Ich sytuację komplikowało zachowanie ententy, w szczególności Brytyjczyków, którzy wywierali nacisk na władze Azerbejdżanu i Gruzji, aby doszły do porozumienia z Armią Ochotniczą
„białych” generałów Antona Denikina i Piotra Wrangla, czynnie wystąpiły
wraz z nimi przeciwko bolszewikom6.
Konflikt z „białymi”, momentami na granicy wojny, udało się utrzymać w stadium niegrożącym załamaniem republik. Sytuacja uległa zmianie
w drugiej dekadzie października 1919 roku, gdy Armia Czerwona na południowym froncie walk z „białymi” przeszła do kontruderzenia. W warunkach
jej sukcesów frontowych nad wojskami „białych”, odnoszonych w bezpośrednim sąsiedztwie granic Azerbejdżanu i Gruzji, miejscowi bolszewicy nasilili
agitację antypaństwową. Nie uzyskali co prawda większych sukcesów, ale
katastrofalna sytuacja gospodarcza Zakaukazia oraz zmęczenie latami wojny,
powodowały, że czas grał na ich korzyść.
W styczniu 1920 roku Rada Komisarzy Ludowych sowieckiej Rosji
niespodziewanie zwróciła się do władz gruzińskich z oficjalną ofertą zawarcia
sojuszu wojskowego i wspólnego wystąpienia przeciwko Denikinowi7. Był to
akt bez precedensu, bowiem dotychczas bolszewicy konsekwentnie odmawiali rządom republik zakaukaskich jakiejkolwiek podmiotowości. Trudno dociec
jej motywacji, gdyż było oczywiste, że władze Gruzji nie przyjmą podobnej
oferty ze strony siły zagrażającej im na równi z „białymi”. Prawdopodobnie
posunięcie rosyjskie miało na względzie efekt taktyczny: dekomponowanie
6

7

Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace Conference 1919, vol.
5, Washington 1946, s. 550–552.
W. I. Lenin, Dzieła wszystkie, t. 40, Warszawa 1988, s. 95.
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sytuacji wewnętrznej w republikach i osłabienie poparcia społeczeństw dla
ich władz.
Wiosną 1920 roku sytuacja republik Zakaukazia wobec bolszewickiej
Rosji pozornie uległa poprawie. W kwietniu Gruzja i Azerbejdżan nawiązały
bezpośrednie rozmowy na temat ustanowienia stosunków dyplomatycznych
z wieloma państwami8. W ich ramach m.in. zawarty został gruzińsko-polski
sojusz wojskowy oraz rozpoczęte rokowania o podobny azerbejdżańsko-polski. Skutki były raczej propagandowe niż rzeczywiste, bowiem walczące
z bolszewikami Wojsko Polskie wkrótce znalazło się w głębokiej defensywie
i o żadnej realnej polskiej pomocy dla Zakaukazia nie mogło być mowy.
Na początku maja 1920 roku w wyniku skoncentrowanego ataku sił
11 Armii RKKA (Raboczie-Kriestianskaja Krasnaja Armija), wspartych rewoltą wewnętrzną, został obalony demokratyczny rząd Republiki Azerbejdżanu. Zorganizowany ad hoc w Baku Tymczasowy Azerbejdżański Komitet
Rewolucyjny (Azrewkom) ogłosił utworzenie Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Obalenie w ciągu zaledwie kilku dni państwa
o porównywalnym do Armenii i Gruzji potencjale rokowało jak najgorzej
dla ich bezpieczeństwa w sąsiedztwie bolszewickich państw „nowego typu”,
ideologicznie zmotywowanych do dalszej ekspansji. Jeśli chodzi o Armenię,
to grozę sytuacji potęgowały zabiegi nowych władz tureckich o jak najlepsze
stosunki z sowiecką Rosją.
Upadek Azerbejdżanu był niejako hasłem do ponownego ujawnienia
się bolszewików gruzińskich i armeńskich. Ośmieleni utworzeniem Azerbejdżańskiej SRR wszczęli lokalne niepokoje w Adżarii i południowej Osetii.
Wkrótce doszło do szeregu wypadów pododdziałów kawalerii Armii Czerwonej przez granicę obu republik. Ich charakter jako próby zbadania siły
i mobilności obrony był oczywisty. Republiki stanęły w obliczu wojny.
W tej sytuacji jako jedyną szansę przetrwania we wrogim otoczeniu
Erywań i Tbilisi uznały patronat tworzonego na podstawie traktatu pokojowego z Niemcami (wersalskiego) systemu bezpieczeństwa międzynarodowego
– Ligi Narodów. Już w marcu 1920 roku władze Armenii zwróciły się do
Rady Ligi o przejęcie przez nią patronatu nad niepodległością republiki, co
miało związek z wcześniejszym uznaniem przez Ententę republik Zakaukazia
de facto – za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, które odmówiły takiego
uznania w przypadku Gruzji i Azerbejdżanu. Nie chcąc drażnić „białej” Ro8

Szeroko w tej kwestii: З. Авалов, Независимость Грузии в международной политике 1918–1921
гг., New York 1982, s. 265 i n.
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sji, Rada zdecydowała się oddalić tę prośbę, argumentując, iż „wymaga ona
głębszego przestudiowania”.
Wszystkie trzy rządy republik Zakaukazia, a więc także pozostający
na emigracji rząd azerski, zwróciły się jesienią 1920 roku o rozpatrzenie przez
Radę Ligi Narodów kwestii uznania ich za członków tej organizacji. W komisji Ligi do spraw członkostwa większość zabierających głos wypowiadała
się co prawda pozytywnie o zasadności prośby, ale optowała jednocześnie
za odłożeniem decyzji w kwestii przyjęcia do Ligi tak ich, jak i pozostałych
państw wyłonionych na peryferiach byłego imperium rosyjskiego (Ukraina,
republiki bałtyckie). Było to zgodne z taktyką mocarstw Ententy niepodejmowania rozstrzygnięć z zakresu tzw. kwestii rosyjskiej, zanim nie zostaną
przywrócone w Rosji prawowite władze.
Na sesji Zgromadzenia w połowie grudnia 1920 roku rozpatrywany
był raport Komisji zawierający jej stanowisko w sprawie aplikacji o członkostwo w Lidze, w tym wniosków republik zakaukaskich. Jak można było
się spodziewać, Zgromadzenie odmówiło republikom Zakaukazia prawa do
członkostwa w organizacji, a tym samym rozpięcia parasola ochronnego nad
ich niepodległością. Aplikacji Azerbejdżanu nie wsparł żaden z głosujących
delegatów 41 państw członkowskich, za Gruzją opowiedziało się dziesięciu
delegatów, a za Armenią – ośmiu. Uzasadniając swój sprzeciw, szereg delegatów podnosiło konieczność uzyskania najpierw przez państwa aplikujące
uznania de iure przez Radę Najwyższą Państw Sprzymierzonych (Francja,
Wielka Brytania, Japonia, Włochy i Stany Zjednoczone)9.
Zanim doszło do tego głosowania, radykalnej zmianie uległa sytuacja
Armenii. Pod koniec listopada 1920 roku 11 Armia RKKA uderzyła na niemal
bezbronną republikę. Jej rząd, jeszcze przed zajęciem stołecznego Erywania,
ustąpił, chcąc uniknąć rozlewu krwi. Dnia 2 grudnia został utworzony Rewkom Armenii, który ogłosił powstanie kolejnej republiki sowieckiej.
Pod wpływem tych tragicznych okoliczności ententa zdecydowała
się wreszcie odstąpić od dotychczasowej polityki niepodejmowania decyzji
z zakresu tzw. kwestii rosyjskiej. Na wniosek Francji, dnia 26 I 1921 roku
Rada Najwyższa Sprzymierzonych podjęła decyzję o uznaniu de iure ostatniej
niepodległej republiki regionu – Gruzji10. Niezależnie od dalszego biegu wypadków, powstał ważny precedens prawny – consensus międzynarodowy co
9

10

W. Materski, Problem przyjęcia Republiki Gruzińskiej do Ligi Narodów, [w:] Narody i polityka, red.
A. Grabski, A. Markowski, Warszawa 2010, s. 103–120.
Documents Relatifs à la Question de la Géorgienne Devant la Société des Nations, Paris 1925, s. 14.
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do pełni praw republik Zakaukazia do własnej, niezawisłej państwowości, do
wyłączenia raz na zawsze sprawy ich suwerenności z tzw. kwestii rosyjskiej.
Doraźnie jednak decyzja ta niewiele zmieniła w sytuacji rządu Gruzji, ułatwiając jedynie funkcjonowanie władz Azerbejdżanu i Armenii na emigracji.
Wkrótce dopełnił się także los niepodległej Gruzji – dnia 15 II 1921
roku bolszewicy uderzyli w sposób zmasowany na republikę. Podobnie jak
w przypadku Azerbejdżanu i Armenii, główny cios zadała 11 Armia RKKA,
atakująca w kierunku na Tbilisi – od wschodu z terytorium Azerbejdżanu oraz
od południa z terytorium Azerbejdżanu i Armenii. Od północy w kierunku
na Kutaisi uderzyła Terska Grupa Wojsk Armii Czerwonej, a z północnego
zachodu wzdłuż wybrzeża czarnomorskiego część jednostek 9 Armii RKKA.
Mimo bohaterskiej obrony, słabo uzbrojona, nieliczna armia gruzińska nie
była w stanie stawiać skutecznego oporu. Dnia 17 marca rząd gruziński podjął decyzję o jego zaprzestaniu i rozwiązał armię11. Następnego dnia władze
republiki i naczelne dowództwo drogą morską na zawsze opuściły kraj.

2. Zakaukazie wobec komunizmu – sowietyzacja i próby
oporu
Jak wynika z wywodu, w okresie od przełomu kwietnia i maja 1920
roku do mara 1921 roku pod ciosami sowieckiej 11 Armii RKKA upadły trzy
republiki Zakaukazia – Azerbejdżan – w wyniku przyjęcia przez jego rząd sowieckiego ultimatum, Armenia – po krótkiej próbie obrony i aresztowaniu jej
prawowitych władz, Gruzja – po ciężkich walkach. Rozpoczęła się następnie
ich forsowna sowietyzacja, z wykorzystaniem rodzimych kadr bolszewickich.
Po przejęciu kontroli nad całym terytorium Zakaukazia bolszewicy
z Komitetu Centralnego RKP(b) nie zdecydowali się jednakże na jego inkorporację. Zachowali formalne pozory, wrażenie, iż władzę w państwie objęli
nie oni, ale rodzime komitety rewolucyjne – rewkomy. Na czele utworzonego
najwcześniej, w kwietniu 1920 roku, rewkomu azerskiego stanął Nariman
Narimanow, powstałego w listopadzie 1920 roku ormiańskiego – Sarkis Kasjan, zaś utworzonego w lutym 1921 roku rewkomu gruzińskiego – Filipe
Macharadze.

11

P. Olszewski, Polityka państw Ententy wobec Zakaukazia w latach 1918–1921, Piotrków Trybunalski
2001, s. 248–250.

72

Wojciech Materski

Rewkomy rozwiązały dotychczasowe republikańskie parlamenty,
przyznając sobie funkcje równocześnie władzy ustawodawczej, wykonawczej
i sądowniczej. Przystąpiły do organizacji w republikach sowieckiego aparatu
administracyjnego oraz tworzenia lokalnych tzw. komisji nadzwyczajnych
(czerezwyczajek) – policji politycznych, bezwzględnie zwalczających najmniejsze przejawy opozycji, czy choćby neutralnego stosunku do nowego
ustroju. Na wzór Rosji, wszystkie trzy zakaukaskie rewkomy wkrótce zostały
przekształcone w republikańskie rady komisarzy ludowych.
Opierając się na dostarczonym przez Rosję Sowiecką uzbrojeniu,
utworzono republikańskie armie czerwone. Nie miały one nawet pozorów
niezależności i podlegały moskiewskiej centrali jako Zakaukaski Okręg Wojskowy, który obejmował poza terytorium Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu
także Dagestan i Północną Osetię. Wszystko to były działania uzupełniające,
bowiem gwarantem pomyślnej sowietyzacji Republiki była pozostawiona na
Zakaukaziu 11 Armia, która przybrała nazwę Wydzielonej Armii Kaukaskiej
(Otdielnaja–Kawkaskaja Armija). Ta zmiana nazwy miała osłabić negatywny stosunek, jaki miała do niej miejscowa ludność oraz stworzyć wrażenie
obcowania z formacją rodzimą. Armia Kaukaska nadzorowała, aby republikańskie rewkomy ściśle realizowały podpisane z Rosją Sowiecką wasalne
układy „o sojuszu wojskowo-gospodarczym”. Pełniła więc, przynajmniej
początkowo, funkcje nie tyle wojskowe, co policyjne.
We wszystkich republikach wydano dekrety o oddzieleniu Kościoła
od państwa, co dało formalną podstawę do wkrótce rozpoczętej akcji bezwzględnej walki z religią. Skomplikowane problemy narodowościowe zaczęto porządkować w sposób narzucany przez Moskwę – nie tyle rozwiązując zadawnione konflikty na tym tle, co prowokując nowe – między innymi tworząc
autonomiczną Republikę Abchazji, w której Abchazowie stanowili zaledwie
15 proc., i natychmiast zmuszając ją do wstąpienia do Gruzińskiej SRR.
Centrum bolszewickie już w sierpniu 1921 roku przyjęło kurs na
połączenie sowieckich republik Zakaukazia w jedną sfederowaną republikę
związkową. Projekt był kontestowany przez miejscowy aktyw bolszewicki,
w szczególności w Gruzji. Obawiano się, że w warunkach stosunkowo dobrze rozwiniętej gospodarki republiki, proces zjednoczenia dokona się na
jej rachunek. Tę niechęć usiłowano przezwyciężyć, przeprowadzając w lokalnych partiach bolszewickich rozległą czystkę. W listopadzie 1921 roku
odbyło się plenum Kaukaskiego Biura KC RKP(b) z udziałem członków
komitetów centralnych partii bolszewickich Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu.
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Odczytano podczas niego napisany przez Lenina projekt rezolucji w sprawie
sfederowania republik zakaukaskich, ostrzegając ewentualnych oponentów, iż
jakikolwiek przejaw „resztek nacjonalizmu” zostanie „wypalony czerwonym
żelazem”12.
Mimo tych gróźb, przeciwko narzucanej przez centrum koncepcji
zjednoczenia wystąpiła zdecydowana większość Komitetu Centralnego KP(b)
Gruzji. Opór ten został brutalnie złamany, z użyciem siły fizycznej. Na burzliwym I Zjeździe Rad Zakaukazia 13 XII 1922 roku powołano Zakaukaską
Socjalistyczną Federacyjną Republikę Rad, strukturę umożliwiającą łatwe
kontrolowanie regionu przez Moskwę, a zarazem narzucanie mu wszelkich,
nawet najbardziej niepopularnych rozwiązań13. Ta właśnie amorficzna struktura stała się – obok RSFRR, BSRR i USRR – czwartym członem powołanego
do życia 30 XII 1922 roku Związku Sowieckiego.
Wrogość społeczności trzech republik do narzuconej im sowietyzacji
była powszechna, zważywszy, iż przeciw ubezwłasnowolnieniu regionu protestowali nawet miejscowi bolszewicy. Jednak w rezultacie krwawego podboju, dokonanego przez 11 Armię i towarzyszące jej inne związki taktyczne
oraz emigracji elit cywilnych i wojskowych, brakowało kadr, sił i środków
dla organizowania jakiegokolwiek oporu. Jedynie w Gruzji doszło do wystąpień zbrojnych, z których najpoważniejszym było ogólnonarodowe powstanie
w sierpniu i wrześniu 1924 roku14. Objęło znaczne tereny kraju, choć w sposób
wyspowy, utrudniający koordynację działań oraz ich skuteczność. Kolosalna
przewaga sił bolszewickich spowodowała jednak, że wojska powstańcze nie
były w stanie prowadzić skutecznych działań. Ich słabo uzbrojone oddziały
były bezwzględnie dziesiątkowane, podobnie jak udzielająca im wsparcia
ludność. Według oficjalnych danych sowieckich, z całą pewnością znacznie
zaniżonych, tłumiące powstanie regularne jednostki sowieckie rozstrzelały
około 13 tys. osób, nie licząc powstańców i cywili zabitych w trakcie działań
wojennych. Piąta sesja Zgromadzenia Ligi Narodów uchwaliła protest przeciwko tej krwawej rozprawie, ale jego znaczenie mogło być tylko moralne15.

12
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Г. K. Oрджиникидзе, Статьи и речи, t. 1, Москва 1956, s. 216.
Oбразование Союза Советских Социалистических Республик: Сборник документов, Москва
1972, dok. 153, s. 349–359.
Szerzej: W. Materski, Powstanie narodowowyzwoleńcze 1924 r. w Gruzji, „Studia z Dziejów Rosji
i Europy Środkowo-Wschodniej”, 1999, t. 36, s. 57–68.
Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. 6676, k. 288.
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3. Emigracja
Upadek republik zakaukaskich pociągnął za sobą emigrację znacznej
części ich elit – cywilnej i wojskowej. Na Zakaukaziu wiedziano dobrze, co
spotkało inteligencję rosyjską i do czego zdolni są bolszewicy, gdy dostatecznie umocnią się w państwie. Liczba wyjeżdżających była znaczna, zapewne
sięgająca tysięcy osób, ale praktycznie jest ona nie do ustalenia. Azerowie
w znakomitej większości emigrowali do Turcji (czołowi politycy) i Azerbejdżanu irańskiego, pozostali – przez Konstantynopol na Zachód, głównie do
Francji (Gruzini) i Stanów Zjednoczonych (Ormianie).
Najbardziej politycznie angażowała się emigracja gruzińska, od początku głosząca program możliwie szybkiego powrotu do ojczyzny. Emigracyjny rząd Republiki Gruzji, zrekonstruowany w Paryżu na podstawie
ostatniego gabinetu krajowego, rozwinął w warunkach wychodźstwa szeroką
działalność – nie tylko polityczną, ale też wojskową. Utrzymywał się zarazem
najdłużej – do połowy lat pięćdziesiątych, gdy ostatecznie zwątpiono w upadek Związku Sowieckiego, a tym samym powstanie warunków do reaktywowania państwa.
Rząd Azerbejdżanu, podobnie jak Gruzji, za swą siedzibę na wychodźstwie obrał stolicę Francji. Jego sytuacja była znacznie gorsza, ponieważ
większość politycznej elity Azerbejdżanu znalazła się na terytorium Turcji.
Unikała angażowania się w działalność polityczną z uwagi na jawną niechęć
władz tureckich – pozostających w sojuszu z Sowietami – do takich działań.
W tych okolicznościach utworzone w Turcji w 1923 roku Azerbejdżańskie
Centrum Narodowe prowadziło programowo działalność pozapolityczną,
sprowadzającą się głównie do pomocy we wkomponowaniu Azerów w społeczność turecką.
Bardziej skomplikowana sytuacja miała miejsce w przypadku emigracyjnych władz Armenii. Jej rząd jako jedyny z gabinetów republik zakaukaskich w większości znalazł się w niewoli sowieckiej (2 XII 1920 roku).
Nieliczni politycy z kręgu władzy, którym udało się zbiec, próbowali w wysokogórskim rejonie Zangezuru odtworzyć centrum administracyjne państwa,
pod nazwą Republiki Górskiej Armenii. Szybko jednak zmuszeni zostali do
opuszczenia kraju. Swą działalność usiłowali kontynuować we Francji, często
w konflikcie z wcześniejszym o kilka lat masowym wychodźstwem ormiańskim z Turcji (po pogromach z lat 1915–1916).
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Władze emigracyjne obalonych przez bolszewików republik zakaukaskich podjęły wysiłki w celu skoordynowania swych poczynań. Podstawą
tych działań był podpisany już 10 VI 1921 roku w Paryżu traktat sojuszniczy
o współdziałaniu w dziele odrodzenia niezawisłości regionu16. Jego stronami
zostały Republika Gruzińska, Republika Górskiej Armenii, Republika Azerbejdżańska oraz Republika Górali Północnego Kaukazu (Czeczenia, Inguszetia, Dagestan, Osetia Północna). Sygnatariusze występowali na zewnątrz
jako Związek Kaukaski. Doktryna prometeizmu, w której zakładano rozpad
federacji sowieckiej i odrodzenie narodów zniewolonych przez Rosję, stała
się dla nich podstawowym drogowskazem działania, podobnie jak dla emigracyjnych władz Ukraińskiej Republiki Ludowej.
Natomiast w 1925 roku na terenie Konstantynopola powstał Związek Oswobodzenia Kaukazu (ZOK), konkurencyjny w stosunku do Związku
Kaukaskiego. Zorganizowany został z inspiracji posła RP w Turcji Romana
Knolla na płaszczyźnie współpracy nie rządowej, lecz partyjnej. ZOK, z uwagi na postawę gruzińskich narodowych demokratów, którzy uznali, że taki
stan osłabia gruzińskie wychodźstwo, przetrwał zaledwie rok.
Zakaukaskie gabinety na emigracji starały się poprzez kontakty dyplomatyczne i działania propagandowe przypominać społeczności międzynarodowej o dokonanym przez Sowietów gwałcie, o tym, iż to właśnie one
są pełnoprawnym sukcesorem niezawisłych państwowości. Wykorzystując
wcześniej uzyskane uznanie, domagano się równoprawnego miejsca w gronie
demokratycznych państw, prawa do udziału w konferencjach poświęconych
tym aspektom życia międzynarodowego, które dotyczyły obszaru Zakaukazia.
Szczególnie aktywną działalność prowadzono wiosną 1922 roku w trakcie
przygotowań do międzynarodowej konferencji gospodarczej w Genui. Działania te spotykały się jednak z nikłym odzewem. Ich skuteczność osłabiały
spory wewnętrzne wśród emigracji, ścieranie się we wszystkich środowiskach
narodowych nurtu socjaldemokratycznego z nurtem nacjonalistycznym.
Wysiłki gabinetów emigracyjnych, aby utrzymać status podmiotu stosunków międzynarodowych, z reguły „rozbijały się” o tendencję tzw. wielkich
demokracji zachodnich do określenia z sowiecką Rosją jakiegoś modus vivendi. Państwa Ententy starały się znaleźć kompromis między naturalną sympatią
do brutalnie podbitego Zakaukaziaa, perspektywą korzyści z „ucywilizowania” bolszewików i wciągnięcia Rosji w mechanizm gospodarczy Europy
16
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(świata). Jak się okazało, kompromis ten polegać miał na tolerowaniu rządów
Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji na wychodźstwie, ale niedopuszczaniu ich do
faktycznego współudziału w życiu międzynarodowym. Było to dwuznaczne
moralnie, ale zgodne z regułą pierwszeństwa faktów przed zasadami.
Przez cały okres międzywojenny sprawa zniewolenia republik zakaukaskich była mimo wszystko stale obecna w międzynarodowej opinii
publicznej. Poruszano ją w rezolucjach parlamentarnych państw Europy
i Stanów Zjednoczonych, na międzynarodowych kongresach politycznych,
w dokumentach instytucji międzynarodowych – głównie Ligi Narodów i organizacji przy niej afiliowanych. Na temat sowieckiej okupacji Zakaukazia
wypowiadały się: Międzynarodówka Socjalistyczna, Międzynarodowe Biuro
Pokoju, Powszechny Kongres Pokoju17.
W miarę stabilne warunki funkcjonowania w Paryżu władz republik
zakaukaskich na wychodźstwie uległy gwałtownemu pogorszeniu w 1932
roku. Zmieniła się wówczas polityka Francji wobec Związku Sowieckiego,
czego spektakularnym przejawem było zawarcie sowiecko-francuskiego
paktu o nieagresji (29 listopada). Znalazł się w nim zapis, iż obie strony
zobowiązują się nie tolerować na swoim terytorium działalności organizacji
wrogich wobec drugiej strony porozumienia18. Już w trakcie jego negocjowania, zapis ten stał się podstawą nacisków dyplomatycznych Moskwy na
Paryż, aby ten zmienił swój dotychczasowy stosunek do emigracji zakaukaskiej. W następstwie owych nacisków ich przedstawicielstwa dyplomatyczne
przy rządzie francuskim zostały zlikwidowane, a dotacja dla nich cofnięta, co
było praktycznie równoznaczne z końcem funkcjonowania rządów republik
na obczyźnie19.
Mimo tych trudności, Komitet Niepodległości Kaukazu zorganizował
w 1934 roku w Paryżu kolejną konferencję kaukaską. W jej trakcie przedstawiciele władz na wychodźstwie Azerbejdżanu, Gruzji i Północnego Kaukazu
podpisali Pakt Konfederacji Zakaukaskiej. W kolejnym roku wybrana została Rada Konfederacji Kaukaskiej, z zadaniem koordynowania ruchu niepodległościowego narodów Kaukazu i Zakaukazia. Pozostała jednak ciałem
martwym, co między innymi wynikło z przyjęcia ZSRR do Ligi Narodów,

17
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Gruzja: Terytorium i ludność…, s. 118–120.
M. Wołos, Francja–ZSRR: Stosunki polityczne w latach 1924–1932, Toruń 2004, s. 609–612.
Idem, Ewolucja stanowiska Francji wobec politycznego centrum emigracji gruzińskiej w Paryżu w latach 1921–1933, „Klio”, 2001, nr 1, s. 106–107.
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a w rezultacie skurczenia się i tak niewielkich szans zaistnienia sprawy niepodległości regionu w polityce międzynarodowej.
Trudne procesy jednoczenia emigracji kaukaskiej i zakaukaskiej tylko
w niewielkim stopniu objęły wychodźstwo ormiańskie. Jego reprezentacja polityczna – Delegacja Narodowa Armenii – przekształcona w 1924 roku w Biuro Uchodźców Armenii – bardziej niż kwestią przywrócenia niepodległości
zajmowała się uświadamianiem światu tragedii ludobójstwa dokonanego na
narodzie ormiańskim przez Turków w czasie wojny światowej, jednoczenia
ormiańskiej diaspory wokół pamięci tej tragedii.
Upadek republik zakaukaskich niewątpliwie stanowił czynnik odbijający się negatywnie na bezpieczeństwie odrodzonego państwa polskiego.
Emigracja polityczna z regionu Zakaukazia, podobnie jak z Ukrainy czy
samej Rosji, od samego początku była traktowana w II Rzeczpospolitej
z dużą uwagą. W strategicznych planach Wydziału Wschodniego MSZ RP,
a przede wszystkim wywiadu wojskowego (II Oddział Sztabu Generalnego), stanowiła zasadniczy atut, wręcz niezbędny dla realizacji tzw. koncepcji prometejskiej, bowiem zakładano rozbicie imperium bolszewickiego
poprzez podsycanie w jego częściach składowych (republikach) tendencji
narodowowyzwoleńczych.
Poza aspektem bezpieczeństwa, pozostawała kwestia udzielenia azylu
wygnańcom politycznym, a więc kwestia praw człowieka, do której zawsze
Polacy odnosili się z dużym poszanowaniem. Angażowanie się w tym kierunku
komplikowała jednakże litera traktatu pokojowego z Sowietami z marca 1921
roku (tzw. traktatu ryskiego), który w artykule V jednoznacznie zakazywał
popierania i utrzymywania na swym terytorium organizacji wrogich drugiej
umawiającej się stronie20. Mimo tego zapisu władze Polski zdecydowały się
przyjąć i zalegalizować pobyt emigrantów wojskowych ze zsowietyzowanego
Zakaukazia i Ukrainy. Marszałek Józef Piłsudski podjął nawet ryzykowną dla
stosunków polsko-sowieckich decyzję o umożliwieniu podchorążym i oficerom tzw. narodowości prometejskich szkolenia i zatrudnienia na kontraktach
w Wojsku Polskim – bez potrzeby zmiany obywatelstwa.
Po unitarnym kursie przygotowawczym (m.in. nauka języka, podstawowych regulaminów) wojskowi zakaukascy trafiali do specjalistycznych szkół oficerskich – artylerii, inżynierii, kawalerii, marynarki wojennej,
a przede wszystkim do Oficerskiej Szkoły Piechoty. Po ich ukończeniu otrzy20

J. Dąbski, Pokój ryski: Wspomnienia. Pertraktacje. Tajne układy z Joffem. Listy, Warszawa 1931, s. 211
(aneks).
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mywali potwierdzenie wyniesionego z armii republiki stopnia wojskowego,
bądź – w przypadku podchorążych – nominację na stopień oficerski i kierowani byli do jednostek wojskowych. Najzdolniejsi trafili do Wyższej Szkoły
Wojennej, Wyższej Szkoły Inżynierii i Wyższej Szkoły Intendentury – najbardziej prestiżowych polskich uczelni wojskowych.
Szacuje się, iż polskie uczelnie wojskowe w całym okresie międzywojennym ukończyło blisko 100 wojskowych Gruzinów, 12 Azerów i 16
górali kaukaskich. Część z nich wzięła udział w wojnie polsko-niemieckiej
w 1939 roku, stając dzielnie do walki w szeregach Wojska Polskiego. Ich
nazwiska znajdujemy na listach ofiar zbrodni katyńskiej, wśród żołnierzy
podziemia, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i bojowników powstania
warszawskiego21.
Natomiast cywilna młodzież kaukaska szeroko korzystała z możliwości kształcenia, jakie stwarzał utworzony w 1926 roku w Warszawie Instytut
Wschodni. Była to placówka przede wszystkim dydaktyczna, powołana dla
podtrzymania stosunków II Rzeczypospolitej z szeroko rozumianym Wschodem, przygotowania kompetentnych w tym zakresie kadr dyplomatycznych,
dziennikarskich i naukowych. Instytut specjalizował się w językoznawstwie
i orientalistyce. Zarazem poczesne miejsce w jego profilu zajmowało propagowanie ideologii ruchu prometejskiego. Przez Instytut Wschodni przeszła
znaczna, choć nieznana bliżej liczba młodzieży kaukaskiej, prawdopodobnie
ponad sto osób. Wiedza przekazana słuchaczom i absolwentom instytutu poszerzyła ich horyzonty, ugruntowała przekonanie o konieczności wspólnych
działań narodów zniewolonych przez Sowietów22.

4.	Zakaukaska Federacja w ZSRR
Sowietyzacja Zakaukazia rozpoczęła się w okresie, gdy dla kierownictwa bolszewickiego było już wiadomo, iż komunizm wojenny jest błędnym
rozwiązaniem. Taka diagnoza pozwoliła przeprowadzić sowietyzację w sposób uwzględniający wcześniejsze doświadczenia, uniknąć wielu wynaturzeń,
ogromnych spustoszeń w gospodarce, które dotknęły inne, wcześniej zsowietyzowane ziemie byłego imperium rosyjskiego. Zarządzona przez rewko21

22

Na temat oficerów kontraktowych zob. numer specjalny rocznika „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies” – nr 16: Avowed servants of Motherland Georgia contract officers of the Polish Army
1921–1944, Warsaw 2008.
Szerzej: I. P. Maj, Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926–1939, Warszawa 2007.
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my nacjonalizacja w pierwszym okresie objęła tylko przemysł wydobywczy
i przetwórstwa kopalin. Przedsiębiorstwa, kopalnie i nieruchomości związane
z tym przemysłem zostały przejęte przez państwo. W kolejnym etapie nacjonalizację rozciągnięto na elektrownie, drukarnie i przemysł poligraficzny.
Duża i średnia własność prywatna w przemyśle praktycznie zanikła, przestała
być dla władz jakimkolwiek zagrożeniem. Znacjonalizowane zakłady przemysłowe, źle zarządzane, nieefektywne popadły szybko w ruinę.
Demokratyczne rządy obalonych republik, podejmując problem reform na wsi, niepomiernie utrudniły politykę bolszewików wobec rolnictwa.
Chcąc zdezawuować ich osiągnięcia, bolszewickie władze Zakaukazia wydały dekret gwarantujący przydzielenie ziemi wszystkim bezrolnym mieszkańcom wsi. Z braku odpowiedniego funduszu ziemi, jego realizacja przebiegała
w wyjątkowo wolnym tempie i do 1925 roku uzyskała nadziały mniej niż
połowa objętych reformą chłopów. Prowadzona równolegle w skali całego
Związku Sowieckiego akcja przekonywania wsi do kolektywizacji na Zakaukaziu przyniosła rezultaty bardzo skromne. Do końca lat dwudziestych
skolektywizowano zaledwie kilka procent gospodarstw chłopskich. Proces
ten uległ gwałtownej zmianie w 1929 roku, w wyniku zastosowania bardzo
represyjnych metod.
Wprowadzona przez X Zjazd RKP(b) w marcu 1921 roku tzw. nowa
polityka ekonomiczna (NEP) przywróciła takie podstawowe mechanizmy, jak
rynek, obieg pieniądza, koncesje. Tolerowała funkcjonowanie drobnej własności, tak charakterystycznej dla gospodarki republik Zakaukazia. Dlatego
też po zniszczeniach dokonanych w wyniku sowieckiej agresji na republiki
ich gospodarka stosunkowo szybko osiągnęła stan względnej równowagi.
Ten stan nie trwał jednak długo. Już w 1924 roku zaczęto ograniczać zakres
możliwości wynikających z NEP, a pod koniec lat dwudziestych praktycznie
je zlikwidowano23.
Wspomniana forsowna kolektywizacja przyczyniła się do ogromnego
spustoszenia wsi republik Zakaukazia. Władze sowieckie i partyjne poszczególnych okręgów rywalizowały o zwycięstwo w zakończeniu pełnej kolektywizacji. Powszechne stało się kwalifikowanie nawet niewielkich gospodarstw
do kategorii kułackich, co pozwalało na zastosowanie wobec nich większej
skali represji. Forsowano tworzenie komun, w których niemal wszystko było
własnością wspólną. Chłopi odpowiadali biernym oporem, wybijaniem bydła,
23

История России: XX век. 1894–1939, ред. А. B. Зубов, Moskva 2009, s. 868–869.
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trzody chlewnej i drobiu, masowym chowaniem ziarna i wszelkiego dobytku. Część mieszkańców wsi próbowała, mimo braku niezbędnych zezwoleń
władz, uciec do dynamicznie rozwijających się miast i ośrodków wydobywczych. W konsekwencji pod koniec lat trzydziestych Zakaukazie zaczęło
odczuwać ostry deficyt podstawowych produktów spożywczych; problemem
dla ludności stało się zdobycie nie tylko mięsa, ale nawet chleba i mleka.
Rozwijały się tylko ważne dla gospodarki centralnie planowanej niektóre gałęzie wielkoobszarowego rolnictwa, np. plantacje herbaty i cytrusów (Gruzja).
Znacznie wzrosła produkcja win i koniaków (Armenia, Gruzja).
Natomiast dzięki inwestycjom strategicznym z budżetu centralnego
na dużą skalę rozwijał się przemysł wydobywczy i przetwórstwo – ropy naftowej (Azerbejdżan), węgla (Gruzja), miedzi (Armenia) i manganu (Gruzja).
W oparciu o budżet centralny i na potrzeby przemysłu mocno rozbudowano
zakaukaską energetykę; powstały hydroelektrownie w Dzorages i Leninakanie (Armenia), Zemo-Awczalska, Szowska, Onska i Riońska (Gruzja), Mingeczaurska i Warwaryjska (Azerbejdżan).
Zreorganizowano oświatę i szkolnictwo wszelkich typów, nadając mu
formy wzorowane na sowieckiej Rosji. Narzucony przez państwo obowiązek szkolny realizowały szkoły czteroklasowe i siedmioletnie; wprowadzono
szkoły średnie dziesięcioklasowe. Upaństwowiono i przeprofilowano w socjalistycznym duchu wszystkie biblioteki, muzea i inne placówki oświatowo-kulturalne, oraz drukarnie. Cały obieg wydawniczy, książki, czasopisma,
akcydensy, objęto cenzurą i poddano ścisłej kontroli. Propagowana przez bolszewików walka z analfabetyzmem, przy wszelkich sukcesach jej towarzyszących, stała się narzędziem indoktrynacji. Forsownie zwalczano za jej pomocą
religię, narodowe tradycje historyczne, propagowano ideologię komunistyczną i „nową” moralność. Na szeroką skalę podjęto tzw. pracę uświadamiającą
wśród kobiet, wymierzoną w tradycyjny na Zakaukaziu model rodziny. Towarzyszyła jej akcja wciągania kobiet w pracę zawodową i politykę.
W drugiej połowie lat trzydziestych w prawnym statusie republik Zakaukazia nastąpiła istotna zmiana. Obradując w 1935 roku KC WKP(b) uznał,
że w federacji sowieckiej zakończony został proces budowy społeczeństwa
socjalistycznego. Rozpoczął się nowy etap jej rozwoju, który wymagał nowej
ustawy zasadniczej. W grudniu 1936 roku VIII Zjazd Rad ZSRR uchwalił
nową konstytucję24. Głosiła, że federacja sowiecka zbudowała już socjalizm
24

Oбразование и развитие Союза Советских Социалистических Республик: (в документах), Moсква
1973, s. 454–468.
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i wkracza na drogę budowy komunizmu. Republiki, które „osiągnęły duże
sukcesy w rozwoju ekonomiki i kultury”, uzyskały poziom uznany przez
Zjazd za dostateczny dla nadania im statusu republiki związkowej. Wśród
nich znalazły się Armenia, Azerbejdżan i Gruzja. Decyzją Zjazdu weszły one
bezpośrednio w skład ZSRR, a nie – jak dotąd – poprzez szczebel federacji
zakaukaskiej.
W ślad za „wytyczną kierunkową”, jaką była Konstytucja ogólnozwiązkowa (tzw. stalinowska) z grudnia 1936 roku, poszczególne republiki
związkowe przyjmowały – na „etap budowy komunizmu” – własne ustawy
zasadnicze. Również „konstytucyjne” zjazdy rad republik zakaukaskich przyjęły w lutym 1937 roku takie dokumenty, będące – poza kwestiami wynikającymi z lokalnej specyfiki – odwzorowaniem Konstytucji ZSRR. Przede
wszystkim sankcjonowały one ich status jako sowieckich republik związkowych. Dekretowały ustrój „oparty na sprawiedliwości społecznej, respektowaniu praw człowieka, obowiązku troski państwa o postęp i dobrobyt obywateli”. Te szczytne zapisy nie miały żadnego przełożenia na rzeczywistość
w postaci ustaw wykonawczych. Były także sprzeczne z wieloma dekretami,
które stanowiły podstawę dyscyplinowania społeczeństwa oraz działania prokuratury i sądownictwa, NKWD, instytucji tzw. sprawiedliwości ludowej.

5.	Zakaukazie w okresie II wojny światowej
W II połowie lat trzydziestych cały Związek Sowiecki zalała fala masowych represji – następstwo dążenia Stalina do zdobycia pełni władzy. Odbywały się pokazowe procesy, a w ich niejako cieniu specjalne trójki NKWD
w trybie pozaprocesowym hurtowo ferowały wyroki śmierci, natychmiast
wykonywane. Na Zakaukaziu te masowe zbrodnie łączy się z nazwiskami
pierwszych sekretarzy partii republikańskich – w Azerbejdżanie Mira Dżafara
Bagirowa, a w Gruzji – Ławrientija Berii.
Szczególne straty poniosła kultura. Wśród dziesiątek tysięcy ofiar
około połowy stanowili ludzie zaliczani do inteligencji, co spowodowało, iż
faktycznie przestała ona istnieć jako licząca się siła społeczna Zakaukazia,
nośnik tradycji historycznej i etosu narodowego25. Powstał grunt do całkowitego zwycięstwa narzuconego przez moskiewskie centrum socrealistycznego
modelu kultury, oświaty szkolnej i uniwersyteckiej, nastawionej na produ25

Zob. w tej kwestii zapis literacki: H. Amiradżibi, Słodkie życie księżniczki, Warszawa 1996.
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kowanie całkowicie zsowietyzowanych kadr. Proces ten został przejmująco
ukazany przez światowej sławy reżysera Tengiza Abuladze w filmie „Pokuta”.
Wybuch II wojny światowej nie przyniósł większych zmian w życiu
codziennym republik Zakaukazia. Korzyści terytorialne będące rezultatem
zmowy Stalina z Hitlerem nie wpłynęły na poprawę bardzo niskiej stopy życiowej ludności. Więcej nawet, podjęte po kompromitacji w wojnie z Finlandią, zakrojone na szeroką skalę reformy, pochłonęły tyle środków, że musiano
wymóc na społeczeństwie intensyfikację produkcji metodami nadzwyczajnymi. W czerwcu 1940 roku zaostrzono ustawodawstwo pracy. Wprowadzono
zakaz jej samowolnego porzucania pod sankcją karną, a także siedmiodniowy
tydzień pracy, bez dni wolnych – poza ustawowym krótkim urlopem.
Dnia 22 VI 1941 roku wybuchła wojna sowiecko-niemiecka. Zmieniła ona zasadniczo życie w republikach zakaukaskich, choć w pierwszych
miesiącach toczyło się ono jeszcze poprzednim rytmem. Przeprowadzony
w początkach lipca pierwszy zaciąg mobilizacyjny miał charakter ochotniczy. Natomiast na masową skalę zaczęto w poszczególnych miejscowościach,
przy większych zakładach przemysłowych, elektrowniach, tamach, węzłach
kolejowych, tworzyć paramilitarne tzw. grupy niszczycielskie podległe operacyjnie NKWD. Oficjalnie miały one za zadanie likwidację wrogich spadochroniarzy, szpiegów i dywersantów, a nieoficjalnie – dokładną kontrolę
społeczeństwa, jego stosunku do władz i reakcji na propagandę.
W sierpniu 1941 roku sformowany został Front Zakaukaski, przemianowany na przełomie 1941 i 1942 roku na Front Kaukaski. W pasie wybrzeża czarnomorskiego i masywu Kaukazu na szeroką skalę podjęto budowę
umocnień, obliczonych także na wypadek przystąpienia Turcji do wojny po
stronie Trzeciej Rzeszy. W październiku rozpoczęto powszechną akcję przysposobienia obronnego ludności cywilnej. Rok 1941 i pierwsza połowa 1942
upływały pod znakiem kolejnych klęsk Armii Czerwonej. Zagrożone zostały
pola roponośne Kaukazu, których opanowanie było jednym z podstawowych
celów niemieckiej ofensywy w 1942 roku.
W połowie 1942 roku wojska niemieckie, po zdobyciu Rostowa,
uderzyły także w kierunku głównego masywu Kaukazu. Tak zwana bitwa
o Kaukaz (25 lipca – 31 grudnia 1942 roku) toczyła się przede wszystkim
o surowce niezbędne dla niemieckiej machiny wojennej do kontynuowania
kampanii wschodniej. Celem było rozbicie sowieckiej obrony Północnego
Kaukazu, a następnie obejście głównego masywu kaukaskiego od strony obu
wybrzeży – czarnomorskiego i kaspijskiego, aby opanować całe Zakaukazie.
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Podchodzące do północnych stoków Kaukazu wojska niemieckie
w wielu miejscowościach witane były chlebem i solą przez siłą swego czasu
włączonych do sowieckiej federacji Czeczeńców, Inguszów, Tatarów i inne
narodowości, tzw. Górali Kaukaskich, którzy upatrywali w armii niemieckiej
wyzwolicieli. Podobne tendencje wystąpiły w środowisku inteligencji zakaukaskiej, szczególnie w kręgach studenckich. Także w poważnej części środowisk emigracyjnych posuwanie się Wehrmachtu w kierunku Kaukazu wywołało nadzieje na ożywienie idei państwa narodowego. Podobnie jak w 1918
roku, wielu spośród polityków zakaukaskich uznało, że można większe zło
– sowietyzację, zwalczyć mniejszym – opowiedzeniem się po stronie walczących z państwem sowieckim Niemiec, między innymi w związku z tymi
nastrojami w Wehrmachcie przystąpiono do tworzenia kaukaskich jednostek
narodowych26. Rekrutacja do nich objęła zarówno emigrantów, jak i ochotników – obywateli sowieckich, tzw. hiwisów. Zgłaszali się do nich głównie
Gruzini, Azerowie i górale północnokaukascy. Werbowanym obiecywano, iż
po rozpędzeniu Sowietów republiki otrzymają własny samorząd, rozwiązane
też zostaną wszystkie kołchozy, zlikwidowane skutki nacjonalizacji.
Rozkaz o tworzeniu legionów wschodnich nosi datę 30 XII 1941 roku.
Na jego podstawie utworzono też ośrodek przeszkolenia oficerów i szkołę
podoficerską. Pierwsze bataliony zostały skierowane na front wschodni pod
koniec 1942 roku, kolejne trafiły tam w początkach 1943 roku.
Władze sowieckie we wrześniu 1942 roku, w warunkach zagrożenia
bezpośrednim atakiem Wehrmachtu, wprowadziły na Zakaukaziu stan wojenny. Całą gospodarkę przestawiono na potrzeby frontu. W głównych miastach
utworzono tzw. komitety samoobrony. Na wypadek zerwania łączności i braku
ogólnego dowództwa obrony miały one organizować i dowodzić nią w skali
lokalnej. Wkrótce po utworzeniu komitety zaczęły jednak pełnić rolę zbliżoną
do grup niszczycielskich: tropić rzeczywistych i domniemanych szpiegów
oraz dywersantów, mobilizować ludność – często bezwzględnymi metodami –
do jeszcze bardziej wytężonej pracy, dusić w zarodku jakiekolwiek przejawy
podważania treści propagandy bądź sprzeciwu wobec reżimu pracy.
Po agresji niemieckiej z zagrożonych okupacją zachodnich obwodów
Związku Sowieckiego ewakuowano w głąb federacji setki tysięcy ludności
cywilnej, a także ponad 2,5 tys. zakładów przemysłowych oraz wiele innych
instytucji gospodarczych, administracyjnych, naukowych i kulturalnych.
26
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Wiele z nich trafiło na Zakaukazie, w tym kilkadziesiąt dużych fabryk zbrojeniowych, kilkaset szpitali cywilnych i wojskowych. Znalazły się tam i podjęły pracę także ewakuowane instytucje kultury, między innymi teatry opery
i baletu z Kijowa i Charkowa, Moskiewski Teatr Artystyczny (MChAT) oraz
studia filmowe z Leningradu, Moskwy i Jałty.
Sowieckie centrum zaczęło wywierać na republiki Zakaukazia ogromny nacisk, aby dostarczały na potrzeby frontu maksymalne ilości produktów
spożywczych. Partia surowo egzekwowała, aby na ten cel przeznaczyć każdy
skrawek ziemi nadającej się do uprawy bądź hodowli. Do pracy w kołchozach
i sowchozach okresowo skierowano pracowników administracji, nauczycieli, uczniów i studentów. Innym wymuszonym na ludności świadczeniem na
rzecz gospodarki stanu wojny stały się obligacje pożyczki państwowej. Wykupywanie ich kolejnych transz, praktycznie przymusowe, drastycznie odbijało
się na niskiej stopie życiowej ludności.
Społeczność Zakaukazia, podobnie jak inne narody Związku Sowieckiego, wniosła ogromny wkład w wojnę. Oficerowie i żołnierze z republik
Zakaukazia walczyli nie tylko w szeregach Armii Czerwonej (ok. 1,5 mln),
ale też w ruchu partyzanckim – na okupowanym terytorium ZSRR. Straty, jakie ponieśli, były kolosalne i brzemienne w skutkach – spowodowały ogromną wyrwę w obrazie demograficznym ich narodów. Wielu ludzi pozostałych
w kraju straciło zdrowie na skutek złego odżywiania i wyniszczającej pracy.

6. Zakaukazie wobec komunizmu w okresie powojennym
Jeśli nawet w części społeczności republik zakaukaskich wojna ożywiła nadzieję na odbudowę niezależnych państwowości, to jej finał pogrzebał
ją definitywnie. Mimo początkowego zaangażowania się w sojusz z Niemcami i brutalnych podbojów (Polska, republiki bałtyckie, Besarabia, Północna Bukowina), Związek Sowiecki wyszedł z niej jako główny zwycięzca,
mocno usadowiony w Europie Środkowej, równoprawne wielkie mocarstwo,
członek–założyciel Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przekonania o stabilności jego pozycji na długie dziesięciolecia nie była w stanie zmienić narastająca pod koniec lat czterdziestych atmosfera zimnowojenna.
Zakaukazia nie dotknęła powojenna fala głodu, która spustoszyła wiele innych rejonów Związku Sowieckiego. Region powoli stabilizował się po
destrukcyjnych latach wojny, stopniowo rozwijało się rolnictwo, przemysł
czasów wojny przestawiał się na tory produkcji cywilnej.
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Tam, gdzie można było zachować zainstalowane podczas wojny zakłady przemysłowe, starano się otrzymać na to zgodę centrum. Jej uzyskaniu
sprzyjała ogromna skala potrzeb powojennej odbudowy, a zarazem nieopłacalność powrotu tych zakładów na zniszczone zachodnie obszary federacji
sowieckiej. W następstwie republiki Zakaukazia zaczęły być odnotowywane
w sowieckich wskaźnikach produkcji wyrobów zaawansowanych i stosunkowo nowoczesnych technologii. Na mapie przemysłowej Zakaukazia pojawiły
się konwertowane z produkcji wojennej wielkie ośrodki przemysłu narzędziowego, obróbki metali, elektrotechniczne, hutnictwa metali kolorowych,
budowy maszyn, przemysłu samochodowego, elektrometalurgii. Powstawały
nawet nowe miasta przemysłowe, jak gruzińskie Rustawi z hutą żelaza i wielkimi zakładami przemysłu chemicznego. Ceną tych zmian były jednak straty
ekologiczne, dewastacja środowiska naturalnego na dużą skalę.
Natomiast ambicje władz republik, aby stopniowo dokonać przebudowy ich gospodarek z rolno-surowcowej na przemysłowo-rolną spotkały
się ze sprzeciwem Moskwy. Centrum zdecydowanie zareagowało, domagając
się, aby władze republik skupiły się na uprzednim sowieckim podziale pracy,
w którym Zakaukaziu przypadało wydobycie surowców, a także produkcja
mięsa, mleka, owoców, warzyw i hodowla.
Między marcem a czerwcem 1953 roku, czyli po śmierci Józefa Stalina i aresztowaniu Ławrientija Barii na Zakaukaziu rozpoczęła się rozległa
czystka. Objęła przede wszystkim tych członków najwyższych władz republik, którzy swoje stanowiska uzyskali dzięki poparciu Berii. Ze stanowisk
w aparatach partyjnym i komsomolskim, w administracji republikańskiej i terenowej usunięto tysiące działaczy. Doszło nawet do wielu spektakularnych
procesów, utworzono republikańskie komisje do spraw rehabilitacji ofiar terroru. We wszystkich republikach do władzy doszli nowi ludzie, posługujący
się hasłem „odwilży”, czyli reformy systemu.
Niejako symbolem tych nowych tendencji stała się reforma podstawowej podpory władzy – organów bezpieczeństwa. Zostały one wyłączone z centralnego i republikańskich resortów bezpieczeństwa wewnętrznego
w formie niezależnego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) przy
Radzie Ministrów ZSRR i radach republikańskich27. Powołano specjalną komisję, z zadaniem zweryfikowania wyroków i uwolnienia z łagrów zesłanych
tam setek tysięcy niewinnych ludzi.

27

Лубянка. ВЧК–KГБ. Документы, сост. A. И. Кокурин, Н. В. Петров, Москва 1997, s. 89–92.
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W atmosferze narastającej odwilży, w lutym 1956 roku odbył się XX
Zjazd partii (od 1953 roku – KPZR). Dał oficjalne przyzwolenie na dalszy
proces liberalizacji. Wygłoszony przez Chruszczowa tajny referat wywołał
wstrząs o konsekwencjach trudnych do przecenienia. Był ciosem w kult
Stalina, którego referent obarczył osobistą odpowiedzialnością za zbrodnie
i błędy – od krwawych czystek w partii poczynając, poprzez nieprzygotowanie państwa do wojny, ogrom ofiar spowodowany rażącymi błędami w jej
prowadzeniu, po marazm powojenny.
Referat Chruszczowa na XX Zjeździe i przyjęta w jego następstwie
rezolucja rozbudziły ogromne emocje społeczne. Doszło do licznych demonstracji i incydentów, których widownią stała się głównie Gruzja. Dnia 9 marca
do Tbilisi wprowadzono czołgi, a wojsko otworzyło ogień do demonstrantów.
Padły ofiary, prawdopodobnie kilkadziesiąt osób28. Wydarzenia te wpłynęły
na znaczne spowolnienie procesu destalinizacji, odtąd świadomie opóźnianego przez władze. Starały się one wyhamować emocje polityczne, kierując
aktywność społeczeństwa na inne sprawy. Takim wentylem bezpieczeństwa
stały się przedsięwzięcia kulturalne, obchody rocznicowe, dni pamięci; innym
– zgoda na ograniczoną decentralizację zarządzania gospodarką i przekazanie
w związku z tym niektórych uprawnień i większych kompetencji republikom
związkowym.
W atmosferze pozjazdowej w kręgach inteligencji zakaukaskiej zaczęły wracać ostrożnie artykułowane postulaty organizowania się wokół
wartości narodowych, początkowo głównie kultury rodzimej. Pojawiły się
pierwsze nielegalne publikacje (samizdaty), między innymi Giulistan wybitnego azerskiego poety Bahtiara Wahabzadego. Spontanicznie organizowały
się nielegalne kółka i organizacje młodzieżowe. Pierwszą z nich była Gorgasliani utworzona przez muzykologa i poetę Meraba Kostawę, o programie
nawiązującym do XIX-wiecznego ruchu odrodzenia narodowego. Kolejną
organizacją o podobnym programie była utworzona w Singali, także w 1956
roku, Singalska Gwardia Młodzieżowa. KGB bez trudu wykrył i udaremniły
te działania, choć bez nadmiernie surowych konsekwencji – z uwagi na ich
deklarowany wyłącznie „kulturalno-oświatowy” charakter. Dopiero z czasem
coraz wyraźniej zaczęły pojawiać się w tych próbach samoorganizacji społeczeństwa hasła polityczne.
Zmiana polityki kulturalnej, dopuszczenie w niej treści narodowych,
nie zapobiegło narastaniu w republikach zakaukaskich nastrojów antysowiec28

W. Materski, Gruzja…, s. 212–214.
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kich, niechęci młodzieży do angażowania się w życie polityczne. Powodu
tych zjawisk upatrywano w jakoby niedostatecznym wychowaniu w rodzinie.
Jak zawsze, wszystko miała załatwić odpowiednia kampania. Przy miejskich
i rejonowych komitetach partii utworzono specjalne komisje do spraw wychowania w rodzinie, a w dużych zakładach przemysłowych ich sekcje i filie.
Rezultaty były niewielkie.
W warunkach niechęci do polityki, aktywność młodzieży zakaukaskiej realizowała się w sferze sportu oraz kultury, cieszącej się od początku
lat sześćdziesiątych ograniczonym liberalizmem. Rozwijała się kinematografia. Poprzez nakazy i ograniczenia zaczęła przebijać się liryka patriotyczna,
wyłamująca się z wciąż obowiązującego kursu socrealistycznego. Pojawiły
się wydania klasyków literatury, a także pozycje współczesne wolne od natrętnego patosu, pochylające się nad życiem codziennym.
W społeczeństwie republik zakaukaskich, mimo dziesięcioleci sowietyzacji, cały czas utrzymywała się daleko idąca rezerwa do tego wszystkiego,
co ogólnozwiązkowe, sowieckie, w opozycji do tego, co własne, narodowe.
Normalnym stanem było tolerowanie zachowań polegających na traktowaniu
użytkownika własności państwowej jako świadczącego prywatne usługi dla
ludności, unikanie świadczeń na rzecz państwa. Duża liczba przedsiębiorstw
i mniejszych zakładów wytwórczych pracowała w tzw. podwójnym systemie
– część produkcji dla państwa, część dla dyrekcji i do podziału między załogę.
Począwszy od lat siedemdziesiątych w gospodarce republik zaczęły
narastać negatywne zjawiska. Wiele przedsiębiorstw nie wykonywało planu.
Źle działo się też w rolnictwie i hodowli. Mimo specyficznego, wyjątkowo
korzystnego dla sowchozów sposobu ich rozliczania, nadal rosła liczba gospodarstw nierentownych. Wegetowały kołchozy, marnotrawiące środki przydzielane im w sposób daleki od racjonalności. Niekompetencja dobieranej
pod względem politycznym, a nie fachowym kadry kierowniczej, słaba organizacja, kłopoty z kooperantami i ogólny bałagan powodowały liczne przerwy
w pracy przedsiębiorstw, nawet o ruchu ciągłym.
W II połowie lat siedemdziesiątych nie dało się już ukryć nieefektywności systemu i narastającego na tym tle kryzysu ideologicznego. Problematyka kryzysu pracy partyjnej dominowała na zjazdach partii komunistycznych
regionu – KP Azerbejdżanu, KP Armenii i KP Gruzji. Nie wyszły one jednak
poza frazesy o konieczności wyeliminowania zjawisk negatywnych drogą
doskonalenia pracy ideologicznej.
W 1976 roku powstała w Gruzji pierwsza na terenie ZSRR republikańska Grupa Helsińska, prowadząca jawną działalność w obronie ustaleń
88

Wojciech Materski

tzw. trzeciego koszyka (prawa człowieka) Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Helsinki, 1 VIII 1975). Kierował nią
Merab Kostawa, a wśród działaczy znajdował się między innymi późniejszy
prezydent niepodległej republiki Zwiad Gamsachurdia29. W oparciu o literę
Aktu Końcowego, starano się działać jawnie, kolportowano drukowane na
zwykłych maszynach do pisania czasopisma, wymieniano materiały z redakcjami czasopism dysydenckich w Rosji. Negliżowano i piętnowano antynarodowe działania kierownictwa sowieckiego, występowano w obronie interesów narodu, niszczejących pamiątek przeszłości, upominano się o prawo do
swobody wypowiedzi, prawo do przemieszczania się, apelowano o amnestię
dla więźniów politycznych. Wkrótce, w kwietniu 1977 roku, zaczęły się
aresztowania, które po kilku miesiącach doprowadziły do zaniku działalności
grupy. Odrodzić miała się dopiero w krytycznym dla systemu sowieckiego
1989 roku – jako Związek Helsiński30. Podobne przejawy tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego, acz na mniejszą skalę, miały miejsce w Armenii
i Azerbejdżanie.
Uprzedmiotowione, skazane na ściśle określone miejsce w sowieckiej
federacji republiki Zakaukazia grzęzły coraz bardziej nie tylko w stagnacji
gospodarczej, ale także w kryzysie oświaty i kultury. Wybitnym jednostkom
perspektywy dawało jedynie awans do centrum, do Moskwy i Leningradu.
Podjęta pod koniec tzw. epoki Leonida Breżniewa interwencja zbrojna
w Afganistanie (grudzień 1979 roku) przyniosła bez mała dziesięcioletnią,
neokolonialną wojnę. Jej konsekwencje dotknęły także republiki Zakaukazia.
Ginęli mobilizowani do armii Azerowie, Gruzini i Ormianie, wielu wracało
z wojny jako inwalidzi. Nastąpiło nasilenie zjawisk patologicznych, w szczególności narkomanii. Zmniejszone na skutek potrzeb wojny dotacje z centrum
osłabiły gospodarkę, uległ dezorganizacji rynek wewnętrzny, do historii odeszły ostatki poważnego traktowania ideologii socjalistycznej.
Zmiany dokonane przez Juruja Antropowa (1982–1984) w ograniczonym stopniu przyniosły postęp, także i na Zakaukaziu. Wdrażanie nowych
restrykcyjnych mechanizmów nie miało jednak charakteru systemowego.
Spektakularna seria doraźnych akcji interwencyjnych i będących ich następstwem procesów w niewielkim tylko stopniu nadwyrężyła charakterystyczny
dla całej federacji system korupcyjny lokalnych układów opartych na nepotyzmie. W przypadku Azerbejdżanu i Gruzji, w mniejszym stopniu Armenii,
29
30

A. Kachiani, G. Szatiriszwili, Merab Kostawa. Wspomnienie, „Herold”, 1993, nr 1, s. 71–72.
Szerzej: A. Gryźlak, Ruchy dysydenckie w sowieckiej Gruzji. Zarys problematyki, „Pro Georgia. Journal
of Kartvelological Studies”, 2012, no 22, s. 265–281.
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system mafijno-partyjny oparty na korupcji i nielegalnym obrocie gospodarczym przetrwał ten okres bez dużych strat.
Kampania Andropowa walki z tymi patologiami nie znalazła kontynuacji w okresie zaledwie rocznych rządów jego następcy Konstantina Czernienki. W marcu 1985 roku sekretarzem generalnym KC KPZR został wybrany „młody” (54 lata) reformator Michaił Gorbaczow. Pod hasłem powrotu do
leninizmu, rozpoczęła się spektakularna próba powstrzymania gospodarczego
i cywilizacyjnego regresu sowieckiej federacji, popularnie zwana pieriestrojką (przebudową). Towarzyszył jej okres bardziej otwartej polityki informacyjnej – tzw. głasnost’ (jawność). W ramach głasnosti zaczęto także powoli
rewindykować prawdę historyczną. W przypadku republik Zakaukazia miało
to szczególne znaczenie, pozwoliło wreszcie z dumą przypomnieć wybitne
postaci rodzimej przeszłości, wcześniej przemilczane pod pretekstem walki
z nacjonalizmem.
W warunkach większej otwartości życia społecznego i politycznego
ożywiły się nastroje narodowe, żądania demokratyzacji systemu, poszanowania praw człowieka, poszanowania rodzimej kultury. Władze przestały
panować nad sytuacją. Wobec zachodzącego procesu radykalizowania się
społeczeństwa, jego jawnych zachowań antysowieckich, nie potrafiły wypracować skutecznej taktyki przeciwdziałania.
Zaniepokojenie wzrastającym fermentem społecznym, coraz bardziej
otwartą działalnością środowisk narodowych, a także narastającym równolegle napięciem w regionach narodowościowych było widoczne w komunikatach z kolejnych posiedzeń partyjnych. Tylko powodzenie reform zapowiedzianych przez Gorbaczowa mogło zatrzymać tendencje odbudowy etosów
narodowych, zapobiec rozchwianiu się sowieckiej federacji na tym tle.
*****
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Od przekształceń komunistycznych
w regionie do uczestnictwa we
współpracy europejskiej

1. Rozpad ZSRR – implikacje dla regionu
Czasy komunistyczne 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”1. Kontrola władz centralnych była na tyle silna, że
mieszkańcy Kaukazu Południowego nie rozważali projektów niepodległościowych. Sytuacja uległa zmianie wraz ze złagodzeniem więzów politycznych i nowym programem pierestrojki (перестройки) Michaiła Gorbaczowa
w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku.
Stosunek do Związku Radzieckiego nie był jednakowy w regionie.
W Armenii, która od wieków wiązała swoją państwowość z silniejszą Rosją, przywiązanie do Związku Radzieckiego było duże, a jedyne pretensje
dotyczyły przynależności Górskiego Karabachu (Nagornego Karabachu), zamieszkanego w większości przez Ormian, do Azerbejdżańskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej. Ta ostatnia była zarządzana przez trzydzieści lat przez
Hajdara Alijewa, który objął posadę I sekretarza KC Partii Komunistycznej
Azerbejdżanu i zyskał dużą przychylność Moskwy, także w sprawie spornego
Górskiego Karabachu2. Gruzja była bardziej niepokorna i w Tbilisi docho1

2

M. Falkowski, Najważniejsze problemy i konflikty współczesnego Kaukazu, [w:] Dylematy kaukaskie.
Problemy narodowościowe i migracje, red. M. Ząbek, Warszawa 2010, s. 42.
Za rządów Alijewa w Górskim Karabachu na najważniejsze stanowiska zaczęto mianować wyłącznie
Azerów, którzy dostawali lepszą pracę, a ich synowie dostawali się częściej na uniwersytety niż Ormianie. Ormianin Karen Demirczian, odpowiednik Hajdara Alijewa w Armenii, nie miał tyle poparcia
u sekretarza generalnego KC KPZR Leonida Breżniewa i dlatego ten zadecydował, żeby wybudować
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dziło do antyrosyjskich wystąpień studentów, do których wojsko strzelało,
między innymi w 1956 roku, a w latach siedemdziesiątych Kreml zażądał
rozprawienia się z dysydentami, którzy założyli w Gruzji Grupę Helsińską.
Dokonał tego szef partii komunistycznej w Gruzji Eduard Szewardnadze, który później dołączył do reformatorów ZSRR, skupionych wokół Gorbaczowa
i w 1985 roku został ministrem spraw zagranicznych ZSRR.
Program pierestrojki (перестройки) przyczynił się do złagodzenia
wpływów centrum nad peryferiami, czego efektem były, coraz silniej demonstrowane, dążenia do niezależności poszczególnych republik i fala nastrojów nacjonalistycznych, która przybrała dramatyczny przebieg właśnie na
Kaukazie Południowym3. Poszczególne republiki, obserwując nasilenie walki
politycznej w RFSRR zmierzającej do uszczuplenia uprawnień centrum, zaczęły preferować własne interesy kosztem związkowych. Specyfiką kaukaską
stały się tłumione dotychczas nastroje nacjonalistyczne, które znalazły ujście
w postaci niezadowolenia i obaw wielu grup etnicznych, otoczonych odmiennym żywiołem narodowym, doprowadzając do wystąpień zbrojnych. Polityka etniczna imperium była sprzeczna wewnętrznie, bowiem obok budowania
„narodu radzieckiego”, sprzyjała, do pewnego stopnia, kształtowaniu się bądź
podtrzymywaniu tożsamości etnicznej i narodowościowej4. Podział administracyjny nie zawsze pokrywał się z narodowościowym/etnicznym, choć
podziały te pobudzały niektóre grupy do oczekiwań do zbudowania własnej
państwowości. Na Kaukazie Południowym istniały tylko trzy republiki związkowe: armeńska, azerbejdżańska i gruzińska, trzy republiki autonomiczne:
abchaska i adżarska (w Gruzji), nachiczewańska (w Azerbejdżanie) oraz dwa
obwody autonomiczne: w Gruzji – południowoosetyjski, w Azerbejdżanie
– nagorno-karabachski. W trakcie rozpadu ZSRR republiki związkowe skorzystały z prawa do oderwania się. Tego prawa nie posiadały republiki autonomiczne i obwody, co stało się „jedną z poważniejszych przyczyn konfliktów

3

4

elektrownię atomową, której nikt nie chciał, właśnie w Armenii. W. Jagielski, Dobre miejsce do umierania, Warszawa 2008, s. 330.
S. Kardaś, Rola elit politycznych w konfliktach na obszarze WNP (na przykładzie armeńsko-azerbejdżańskiego sporu o Górski Karabach), [w:] Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, t. 2, red.
T. Bodio, W. Jakubowski, Warszawa 2010, s. 418.
Grupom narodowym i narodowościom przysługiwała formalnie autonomia polityczna, a więc własne
państwo w postaci republik związkowych (dla narodów) i republik autonomicznych (dla narodowości).
Pierwsze z nich mogły o sobie decydować, np. przy oderwaniu się od ZSRR. Grupom etnicznym natomiast przysługiwała jedynie autonomia administracyjna w formie okręgów autonomicznych. Ponadto
istniały jeszcze tzw. okręgi narodowościowe, później przemianowane na autonomiczne. M. Ząbek,
Wstęp. Problemy tożsamościowe regionu Kaukazu, [w:] Dylematy kaukaskie…, s. 25–28.
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zbrojnych w regionie”5. Wojciech Jagielski porównał rozczłonkowanie się
Kaukazu do matrioszki, rosyjskiej zabawki: „z imperium-giganta – Związku
Radzieckiego – wyskoczyły Gruzja i Azerbejdżan. Również one natychmiast
rozpadły się na mniejsze: Abchazję i Osetię Południową, Karabach”6.
W miarę narastającego napięcia związanego z przemianami politycznymi w ZSRR doszło do wielu demonstracji antymoskiewskich, które były
brutalnie i krwawo tłumione przez wojska radzieckie7. W kwietniu 1989 roku
nastąpiły wielotysięczne wystąpienia na Alei Rustawelego w Tbilisi, w czasie których zgromadzeni domagali się niepodległości i dialogu politycznego.
Studenci i nieuzbrojeni Gruzini (głównie kobiety), zostali jednak brutalnie
rozpędzeni przez armię, przy użyciu gazu, wozów opancerzonych i pałek 8.
Skutkiem tych wydarzeń był narastający opór wobec władz radzieckich i nasilenie się nastrojów narodowych w republikach, a także pojawienie się postulatu dozbrojenia młodzieży walczącej o niepodległość, aby mogła się bronić
przed atakami. Tak powstali Mchedrioni (Jeźdźcy) organizacja paramilitarna,
która w początkach lat dziewięćdziesiątych była najsilniejszą zbrojną organizacją (3-5 tys.) udzielającą się nie tylko w procesie usamodzielniania się
Gruzji, ale później we wszystkich regionalnych konfliktach zbrojnych, a po
ich zakończeniu stanowiła zagrożenie dla politycznego i społecznego ładu
w kraju, zasilając struktury zarówno państwowe, jak i mafijne. Jej przywódca
Dżaba Joselanii, dawny przestępca, był charyzmatycznym liderem, którego
obawiali się kolejni przywódcy niepodległej Gruzji.
Kiedy Gorbaczow zapowiedział referendum w sprawie odnowienia
federacji w ramach nowego układu związkowego na 17 III 1991 roku, Gruzja i Armenia odmówiły w nim udziału. Natomiast Azerowie w 93,3 proc.
opowiedzieli się za istnieniem ZSRR (przy frekwencji 74,4 proc. uprawnionych)9. Stanowisko Armenii było spowodowane działaniami Moskwy w sprawie przynależności Górskiego Karabachu. Przychylna dotychczas Rosji elita
polityczna Armenii nie mogła pogodzić się z aktywnym uczestnictwem wojsk
radzieckich w „oczyszczaniu” Górskiego Karabachu z Ormian. Azerbejdżan,
zadowolony z polityki moskiewskiej, liczył, że przy pomocy radzieckich żoł5
6
7

8
9

Ibidem, s. 27.
W. Jagielski, op. cit., s. 15.
Oddziałami Zakaukaskiego Okręgu Wojskowego, które wykazały się szczególnym okrucieństwem podczas rozganiania demonstracji, dowodził gen. Igor Rodionow (późniejszy minister obrony Rosji).
W. Materski, Gruzja: Historia państw świata XX wieku, Warszawa 2000, s. 225–227.
A. Chodubski, Kształtowanie się elit politycznych w niepodległym Azerbejdżanie, [w:] Przywództwo
polityczne i elity polityczne…, s. 464.
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nierzy będzie mógł rozwiązać problem etnicznej przewagi Ormian na tym
spornym terytorium.
Państwa zakaukaskie nie walczyły o niepodległość, stały się raczej
spadkobiercami wydarzeń związanych z rozczłonkowaniem imperium. Nastroje niepodległościowe pojawiły się nagle, ze zdwojoną siłą, kiedy społeczeństwa republik zaczęły odczuwać zmiany zachodzące w RFSRR. Pragnienie większej samodzielności i wolności pojawiło się po kilku nieudanych
i fatalnych decyzjach Moskwy. Opozycja zyskiwała poparcie społeczne i coraz więcej ludzi manifestowało swoje niezadowolenie z rządów komunistycznych. Do głosu dochodzili liderzy, otwarcie występujący przeciwko Rosji,
w Gruzji – Zwiad Gamsachurdia, w Azerbejdżanie – Abulfaz Elczibej, tylko
w Armenii to zjawisko nie było tak dobrze widoczne. Dnia 31 III 1991 roku
Gruzja przeprowadziła republikańskie referendum, w którym za uniezależnieniem się od federacji i powrotem do pełniej niezawisłości wypowiedziało się
99 proc. głosujących10. Dnia 9 IV 1991 roku Gruzja przyjęła rezolucję o niepodległości, Armenia 23 IX 1991 roku ogłosiła deklarację niepodległości11,
a Azerbejdżan 18 X 1991 roku akt niepodległości12.
Państwa zakaukaskie miały wejść na drogę demokracji, kończąc etap
systemu komunistycznego. Wojciech Jagielski opisał kaukaskie przywiązanie
do tego typu ustroju w następujący sposób: „Demokracja [była] ucieleśnieniem wszelkiego dobra i cnót oraz świetlanej przyszłości, której wszyscy
wyglądali. Zdawało się, że samo słowo »demokracja«, wystarczająco głośno
i często powtarzane, miało okazać się czarodziejską formułką, która cudownie
odmieni rzeczywistość. […] W tamtych dniach być »demokratą« znaczyło
tyle co być dobrym, poczciwym i godnym zaufania człowiekiem”13. Jednak
demokratyczne przemiany nie nadeszły. Systemy polityczne, ukształtowane
w sytuacji rozpadu państw, przekształciły się w ustroje, w których dominujący urząd prezydenta ułatwiał przejście do systemów autorytarnych, co
otwierało drogę do przewrotów pałacowych. W ciągu pierwszych trzech lat

10
11

12

13

W. Materski, op. cit., s. 239.
Faktycznie Armenia była przedostatnią republiką (przed Turkmenistanem), która ogłosiła niepodległość.
Dzień niepodległości Armenii obchodzi się jednak 21 września, kiedy przeprowadzono referendum
w sprawie niepodległości. Natomiast Rada Najwyższa Armenii zatwierdziła tę decyzję 23 IX 1991 roku.
Za dzień niepodległości uważa się 18 X 1991 roku, bowiem wtedy zatwierdzono deklarację o przywróceniu państwowej niepodległości republiki, przyjętą 30 VIII 1991 roku na nadzwyczajnej sesji Rady
Najwyższej Azerbejdżanu.
W. Jagielski, op. cit., s. 27–28.
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w niepodległym Azerbejdżanie władzę sprawowało sześciu prezydentów14,
a ostatecznie wybrano polityka, który rządził tym państwem jeszcze w czasach komunistycznych – Hajdara Alijewa. W Gruzji doszło do dwóch przewrotów politycznych, z czego tylko drugi był bezkrwawy. W Armenii także
przejęcie władzy wiązało się z przewrotami i przemocą, a nawet morderstwami politycznymi15. Ponadto każdy z wybranych prezydentów wielokrotnie
padał ofiarą ataków: Alijew w 1993 i 1994 roku oraz Szewardnadze w 1995
i 1998 roku. Najtragiczniejsze wydarzenia rozegrały się jednak w armeńskim
parlamencie w 1999 roku16.
Pierwsze wolne wybory prezydenckie, nie tylko w regionie, ale w upadającym ZSRR, przeprowadzono w Gruzji 26 V 1991 roku. Wygrał je dawny,
złamany przez KGB dysydent, kontrowersyjny ze względu na swoje poglądy
antyrosyjskie i skrajnie nacjonalistyczne, członek opozycji Zwiad Gamsachurdia, który nie miał dużego poparcia politycznego17. Prezydent cierpiał
na manię wyższości wpajanej mu przez ojca, wielkiego gruzińskiego pisarza18, starał się także ze wszystkich sił oderwać się od protektoratu Rosji,
a jednocześnie zrealizować swoje hasło wyborcze „Gruzja dla Gruzinów”.
Szczególnym problemem dla prezydenta okazali się Mchedrioni, którzy byli
uzbrojoną grupą paramilitarną, szantażującą nie tylko polityków, ale i samego prezydenta. Powołana przez Radę Najwyższą Gwardia Narodowa (GN)
nie była w stanie przeciwstawić się bandom zbrojnym w państwie. Na czele
tej formacji Gamsachurdia obsadził swojego przyjaciela, rzeźbiarza Tengiza
14

15

16

17

18

Ajaz Mutalibow (19 XI 1991–6 III 1992), Jakob Mammedow (p.o. prezydenta 6 III 1992–14 V 1992),
Ajaz Mutalibow (14 V 1992–18 V 1992), Isa Gambar (p.o. prezydenta 19 V 1992–16 VI 1992), Abufaz Elczibej (16 VI 1992–24 VI 1993), Hajdar Alijew (p.o. prezydenta 24 VI 1993–10 X 1993 i jako
prezydent od 10 X 1993 do 31 X 2003).
Do dziś nie zostały wyjaśnione okoliczności śmierci byłego premiera Gruzji i jednego z przywódców
„rewolucji róż” Zuraba Żwanii w lutym 2005 roku. Niewykluczone, że został zamordowany przez przeciwników politycznych. O okolicznościach śmierci Żwanii zob. Z. Anjaparidze, Many Questions About
Zhvania’s Death Still Unanswered, „The Jamestown Foundation, Eurasia Daily Monitor”, 6 IV 2005,
vol. 2, issue 67.
W październiku 1999 roku grupa zamachowców opanowała gmach parlamentu w Erywaniu i zamordowała najważniejszych politycznych przeciwników Roberta Koczariana. Zginął wówczas premier
Armenii Wazgen Sarkisjan, przewodniczący parlamentu Karen Demirczian oraz kilku ministrów i parlamentarzystów, co wywołało potężny kryzys polityczny w kraju.
Wielu opozycyjnych liderów (Grigorij Czanturia, Irakli Cereteli) zbojkotowało wybory parlamentarne
28 X 1990 roku i nie wzięło w nich udziału. Partia Gamsachurdii „Okrągły Stół – Wolna Gruzja”
zdobyła większość w parlamencie, następnie Gamsachurdia stanął na czele parlamentu Gruzji i zdobył
poparcie społeczne w wyborach prezydenckich.
Konstantin Gamsachurdia był autorem wielkich utworów o gruzińskiej historii i jej bohaterach, m.in.
Dawid Buntowiniczy; Prawica wielkiego mistrza; Pojmanie księżyca; Kwitnące rózgi. Jego utwory
podobały się podobno Berii, co prawdopodobnie przyczyniło się do tego, że ich autora ominęła wyniszczająca gruzińską inteligencję fala represji lat trzydziestych XX wieku. W. Materski, op. cit., s. 146.
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Kitowaniego19. W lutym 1991 roku przywódca Mchedrioni Dżabala został
aresztowany, co jeszcze bardziej rozjuszyło przeciwników prezydenta. Dyktatorskie zapędy tego ostatniego, jego nieufność, brak kontaktów z zagranicą
(Gamsachurdia nie lubił podróżować) zrażały do niego społeczeństwo, które
w obliczu rozkładu państwa, domagało się jego ustąpienia. Od prezydenta
zaczęli odwracać się jego dawni sprzymierzeńcy, między innymi Kitowani
(prowadząc za sobą Gwardię Narodową) i premier Tengiz Singua.
Rozpad państwa stawał się faktem. Dnia 28 XI 1991 roku Południowa Osetia ogłosiła oderwanie się od Gruzji i przygotowywała się na odparcie ataku gruzińskiego. W samej Gruzji od jesieni 1991 roku trwała walka
z uzbrojonymi formacjami paramilitarnymi oraz Gwardią Narodową, które
dozbrajane były przez Rosjan chcących osłabić prezydenta Gamsachurdię.
Mimo jego nalegań, wojska rosyjskie nadal stacjonowały w Gruzji. W grudniu 1991 roku, kilka dni przed rozwiązaniem ZSRR, które dawało faktyczną
niepodległość Gruzji, zbuntowani gwardziści zaatakowali pałac prezydencki
w Tbilisi. Jeźdźcy przyłączyli się do rebeliantów i wspólnymi siłami w styczniu 1992 roku obalili Gamsachurdię, który znalazł schronienie w Czeczenii,
u prezydenta Dżochara Dudajewa. Miesiąc później, na czele Rady Wojskowej
stanęli: Dżaba i Kitowani oraz b. premier Tengiz Sigua. Obalenie konstytucyjnie wybranego prezydenta dało początek nieustannym bratobójczym wojnom
i bezprawiu. Pojawiły się dziesiątki prywatnych armii oraz zjawisko, które
nazwano „kryminalizacją polityki i upolitycznienia świata zbrodni”20. W tym
wojennym chaosie Mchedrioni stali się faktycznymi władcami Gruzji, wypełniali przestrzeń między sferą państwa a światem zbrodni, stawali się strukturą mafijną, kontrolującą państwo i gospodarkę, zajmowali też ministerstwa
i ławy parlamentarne.
W okolicznościach wojny domowej rebelianci zwrócili się o pomoc
do byłego przywódcy Gruzińskiej SRR;E. Szewardnadze miał trudne zadanie ustabilizowania sytuacji wewnętrznej, przygaszenia konfliktów separatystycznych, okiełznania tzw. zwiadzistów, ale przede wszystkim wyciągnięcia
Gruzji z izolacji międzynarodowej. Dzięki swoim kontaktom międzynarodowym, jako b. minister spraw zagranicznych ZSRR, miał możliwość poprawy
stosunków z Rosją, Stanami Zjednoczonymi i sąsiadami. Jednak rebelianci,
którzy potrzebowali go do legitymizacji swojej władzy, niechętni byli koncepcji przekazywania mu ważnych kompetencji. W marcu 1992 roku Szeward19
20

Ibidem, s. 242.
W. Jagielski, op. cit., s. 188–189.
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nadze został przewodniczącym Rady Państwa, tymczasowego parlamentu,
ale umocnił swoją pozycję dzięki legitymizacji społecznej, zdobytej dzięki
odważnym decyzjom21. Nadal jego „sprzymierzeńcy” polityczni dysponowali
Gwardią Narodową i oddziałami paramilitarnymi Mchedroni, gwarantującymi
im silną pozycję względem Szewardnadzego, który nie budował armii narodowej, wciąż obawiając się podzielenia losu swojego poprzednika.
Pierwsze polityczne działania przewodniczącego wskazywały na zasadność głoszonej tezy o „zbawicielu ojczyzny”. Osobiście wybrał się do separatystycznych republik, Gruzja została uznana na arenie międzynarodowej,
w tym przez Rosję, ale opór Tbilisi przed przystąpieniem do WNP przekonywał władze rosyjskie do pozostawienia swoich żołnierzy w tym państwie.
Sytuacja wewnętrzna nadal była trudna, bo obok separatystów z Osetii Południowej, podobne propozycje zgłosiła Abchazja, a także Megrelia (centrum
poparcia dla byłego prezydenta Gamsachurdii) oraz Adżaria, rządzona przez
Asłana Abaszydze, którego przydomek „czerwony sułtan” ilustrował system
sprawowania władzy w tej, pozbawionej faktycznej kontroli, części Gruzji.
W sprawach reform wewnętrznych Szewardnadze nie miał takiego zapału jak
w kontaktach międzynarodowych, dlatego też kraj pogrążał się w kryzysie
gospodarczym i społecznym, a ludzie nie czuli się w nim bezpiecznie.
Na obrzeżach Gruzji separatyści zyskiwali coraz większą siłę, dzięki przychylności jednostek rosyjskich, sprzedających im broń i amunicję.
W czerwcu 1992 roku doszło do buntu „zwiadowców”, którzy ruszyli na
Tbilisi, aby odzyskać władzę dla „prawowitego” prezydenta Gamsachurdii.
Wybuch krwawego konfliktu w Abchazji spowodował, że Szewardnadze zdecydował się poprosić o pomoc Rosję, która postawiła warunki: przystąpienie
Gruzji do WNP, co formalnie nastąpiło 1 III 1994 roku i pozostawienie żołnierzy rosyjskich w republice.
Dwa sąsiadujące z Gruzją państwa: Armenia i Azerbejdżan budowały
swoją państwowość i system polityczny w warunkach konfliktu zbrojnego
o Górski Karabach. W Armenii na bazie powołanego do życia Komitetu Karabach, zaczął się tworzyć ruch narodowy, zmierzający do przejęcia władzy
w państwie. Elita polityczna kształtowała się przy okazji organizowania sił
wojskowych, zdolnych walczyć z Azerami o sporne terytorium. Wywodzący
się z Komitetu Karabach Armeński Ruch Ogólnonarodowy wyłonił pierwsze21

Wpierw osobiście odwiedził separatystyczne części Gruzji, potem przyjął chrzest od katolikosa – patriarchy Gruzji, czym umocnił wizerunek przywódcy odważnego i religijnego, związanego z tradycjami
gruzińskimi. Natomiast miał o wiele mniej odwagi w sprawach reform gospodarczych i społecznych.
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go prezydenta Armenii – Lewona Ter-Petrosjana, który objął stanowisko 16 X
1991 roku i po wygranej wojnie umocnił się przy władzy, a wraz z nim klan
karabaski.
Niepowodzenia w walce w Górskim Karabachu doprowadziły do
rezygnacji pierwszego prezydenta Azerbejdżanu Ajaza Mutalibowa, który
został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska w marcu 1992 roku. Nastroje
narodowe przeciwne Ormianom wyniosły do władzy prozachodni i proturecki
Ludowy Front Azerbejdżanu, na czele z intelektualistą Abulfazem Elczibejem22, który otwarcie występował przeciwko Rosji23. To zaniepokoiło władze
w Moskwie, obawiające się utraty kontroli nad eksportem surowców energetycznych. Dlatego Rosja dążyła do obalenia władz w Baku i zablokowania
tras przesyłu ropy naftowej na Zachód. Celem Elczibeja była budowa państwa
demokratycznego, które byłoby zdolne do mobilizacji społecznej w walce
z Ormianami zaczęto tworzyć armię narodową i budować nowe relacje z Zachodem, wyprowadzając Azerbejdżan ze Wspólnoty Niepodległych Państw
i nie przystępując do Traktatu Taszkenckiego z 15 V 1992 roku, sojuszu obronnego wspólnoty, tworzącego system bezpieczeństwa państw postradzieckich
wokół Rosji. Elczibej zdystansował się także wobec Iranu, a skierował kurs
polityki zagranicznej na współpracę z Turcją.
W wyniku klęski poniesionej na froncie karabaskim doszło, po raz
kolejny do zmiany władzy w Azerbejdżanie. Latem 1992 roku po buncie wojskowych, kierowanym przez płk. Sureta Husejnowa, opuszczony Elczibej poprosił o pomoc dawnego komunistycznego satrapę Hajdara Alijewa, który po
rozpadzie ZSRR przeniósł się do rodzinnego Nachiczewania. Następnie powrócił do Baku i umocnił klan nachiczewański w rządzeniu krajem. Po sprytnym usunięciu przeciwników politycznych (Elczibeja oskarżył o ucieczkę,
a Husejnowa uczynił premierem, żeby później odebrać mu władzę i zmusić
do wyjazdu do Moskwy), po nadzwyczajnych wyborach prezydenckich 10 X
1993 roku, jako jedyny kandydat, wygrał je, a dzień ten uczyniono w Azerbejdżanie świętem narodowym – Dniem Ocalenia Narodowego. Alijew zmienił
kurs w polityce zagranicznej, normalizując stosunki z Rosją, przystępując do
WNP, nie odchodząc od kontynuowania współpracy politycznej i gospodarczej z Zachodem. Nie wpuścił wojsk rosyjskich do Azerbejdżanu i po półtora
22
23

Faktycznie nazywał się Abufaz Alijew, ale mówiono o nim Elczibej.
Elczibej miał marzenie zjednoczyć wszystkie narody tureckie. Był dumny z tego, że urodził się Turkiem. W księdze pamięci Atatürka w Ankarze napisał: „Jestem tak szczęśliwy, będąc Turkiem. Twój
żołnierz Elczibej”. W. Jagielski, op. cit., s. 318.
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roku podpisał kontrakt stulecia – zachodnie koncerny naftowe zawarły z Baku
umowy, które szacuje się na 60 mld USD24.
System polityczny w regionie ustabilizował się w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W Armenii uformowały się dwa skrzydła: jedno skupione wokół Lewona Ter-Petrosjana, a drugie wokół tzw. partii karabaskiej, w Azerbejdżanie ostatecznie zwyciężył klan nachiczewański, zaś
w Gruzji do czasu tzw. rewolucji róż rządził E. Szewardnadze. Kluczowa
kwestia karabaska w kształtowaniu elit politycznych Armenii i Azerbejdżanu uwidoczniła się, kiedy Lewon Ter-Petrosjan zaproponował daleko idący
kompromis w rozmowach z Azerbejdżanem25. Stracił wówczas poparcie społeczne i polityczne, został ogłoszony zdrajcą narodu i obawiając się przewrotu
pałacowego złożył 3 II 1998 roku urząd na ręce, wywodzącego się z Górskiego Karabachu, Roberta Koczariana26. W pospiesznie przeprowadzonych
wyborach prezydenckich, polityk ten umocnił na scenie politycznej Armenii
wpływy osób pochodzących z Górskiego Karabachu lub walczących na jego
froncie. Z tego powodu jego następcą 9 IV 2008 roku został Serż Sarkisjan,
jako najbardziej zasłużony z członków partii karabaskiej. Można stwierdzić
wniosek: „Militaryzacja i klanowy charakter armeńskich elit sprawia, że
przez ostatnich piętnaście lat po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni
z Azerbejdżanem, polityka wewnętrzna i zagraniczna prowadzona przez elity
władzy jest zakładnikiem kwestii karabaskiej”27. Natomiast przywódca Azerbejdżanu, Hajdar Alijew, dzięki umocnieniu się struktur władzy i własnego
klanu nachiczewańskiego, mógł bez większych kłopotów przekazać urząd
prezydenta 31 X 2003 roku swojemu synowi Ilhamowi Alijewowi.
Konflikty zbrojne w regionie zdeterminowały wiele problemów wewnętrznych, sąsiedzkich i międzynarodowych28. Spowodowały przede wszystkim chroniczną niestabilność wewnętrzną Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu,
sprawiając, że nie są one w stanie zbudować stabilnych struktur państwo24
25

26

27
28

M. Meller, Cyrylicą po łacinie, „Polityka”, 2001, nr 36(2314), s. 12.
Za cenę przełamania izolacji gospodarczej, prezydent był gotów uznać postulat Azerbejdżanu dotyczący
przywrócenia Baku kontroli nad Górskim Karabachem, z przyznaniem mu daleko idącej autonomii.
W zamian Azerbejdżan miał złożyć gwarancje bezpieczeństwa Górskiego Karabachu oraz wyrazić
zgodę na zachowanie armeńskiej kontroli nad tzw. korytarzem łacińskim. S. Kardaś, Rola elit…, s. 420.
Koczarian był wcześniej prezydentem Karabachu, zaś ministrem obrony został Serż Sarkisjan, piastujący analogiczne stanowisko we władzach karabaskich.
Ibidem, s. 422.
M. Falkowski, Problemy bezpieczeństwa na Kaukazie Południowym, [w:] Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, red. A. Legucka, K. Malak, Warszawa 2008,
s. 154–165.
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wych. Wywołały poważne ograniczenia więzi gospodarczych między tamtejszymi państwami (Azerbejdżan i Turcja wprowadziły blokadę ekonomiczną
dla Armenii)29, zdetonowały kryzysy gospodarcze, co sprzyjało rozkwitowi
korupcji i przestępczości zorganizowanej oraz ułatwiło infiltrowanie przez
grupy kryminalne struktur władzy. Jednak, co najważniejsze, państwa zaangażowane w konflikty znajdują się w stanie poważnego zagrożenia nową wojną,
a społeczeństwa zwaśnionych stron nie są w stanie zapomnieć o odwecie.
W ZSRR większość sporów miała charakter „zamrożony”, a władze
komunistyczne wykorzystywały antagonizmy panujące między różnymi
grupami narodowymi. Przykładowo decyzją Biura Kaukaskiego Komitetu
Centralnego Komunistycznej Partii Rosji z dnia 5 VII 1921 roku przyznawano Azerbejdżanowi terytorium Górskiego Karabachu30, podczas gdy był
on w większości zamieszkany przez Ormian. Komuniści prawdopodobnie
zdecydowali się na ten krok, chcąc przypodobać się Turkom31. Ormianie wielokrotnie starali się nakłonić władze w Moskwie do zmiany statusu Górskiego Karabachu, ale Michaił Gorbaczow nie chciał tworzyć niebezpiecznego
precedensu. W końcu Ormianie wzięli sprawy „w swoje ręce” i 21 II 1988
roku Rada Deputowanych Ludowych Górskiego Karabachu Obwodu Autonomicznego zgłosiła się z propozycją do rad najwyższych ZSRR, Armenii
i Azerbejdżanu o przekazanie Górskiego Karabachu pod jurysdykcję Armenii,
a następnie, wobec odmowy, sama to uchwaliła.
Do działań zbrojnych nie doszło od razu. W zasadzie trudno określić,
kiedy rozpoczął się ów konflikt zbrojny, bowiem co jakiś czas dochodziło
do incydentów niechętnych sobie Ormian i Azerów. Wkrótce spirala nienawiści doprowadziła do czystek, wypędzeń i pogromów. Dnia (28 II 1988
roku doszło do pogromu w Sumigaicie, gdzie, przy milczącym przyzwoleniu
wojska i milicji, Azerowie przez trzy dni ostrzeliwali domy oraz mordowa-

29

30

31

Dnia 10 X 2009 roku podpisano protokoły o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych i otwarciu granicy
między Turcją i Armenią, ale ze względu na opieszałość Turcji w ich ratyfikacji, na początku 2010
roku Armenia zawiesiła ich ratyfikację. A. Iskandarian, S. Minasyan, Pragmatic Policies vs. Historical
Constraints: Analyzing Armenia–Turkey Relations, „Caucasus Institute Research Paper”, January 2009
[druk: 2010], no 1, s. 9–13.
Górski Karabach jest położony jest w południowo-zachodniej części Azerbejdżanu, oddalony w najwęższym miejscu o 6 km od granic Armenii i 15 km od granic Iranu. Zajmuje obszar 4,4 km. kw. S.
Kardaś, Wybrane aspekty prawnomiędzynarodowe sporu wokół Górskiego Karabachu, [w:] Kaukaz
w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. P. Olszewski, K. Borkowski, Piotrków Trybunalski 2008, s. 314.
Karabaski klincz, „Nowa Europa Wschodnia”, 2009, nr 1, s. 98.
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li i wypędzali Ormian z miasta32. Starcia między partyzanckimi formacjami
Ormian i Azerów trwały do maja 1991 roku. Wojska radzieckie stacjonujące w Górskim Karabachu przyzwalały na działania Azerów, a często nawet
wspierały je, prowadząc tzw. operację pierścień, kiedy okrążano poszczególne
miasta – pierwszy krąg stanowili żołnierze radzieccy ostrzeliwujący miasto,
a następnie dawali wolną rękę policji azerskiej.
Po rozpadzie ZSRR Rosja przestała wspierać Azerów i przeszła „na
stronę” Ormian. Ormiańsko-azerskie starcia w 1992 roku przekształciły się
w otwartą wojnę. Armia azerska była słaba, więc partyzanci karabascy zyskiwali przewagę i po słynnym szturmie 8 V 1992 roku na Szuszę (skąd Azerowie ostrzeliwali stolicę Górskiego Karabachu – Stepanakert), stopniowo zdobywali przewagę nad Azerami. Rezultat dwuletnich zmagań był druzgocący
dla tych ostatnich. Utracili oni cały Górski Karabach i regiony właściwego
Azerbejdżanu, tzw. pas bezpieczeństwa dla Ormian (łącznie ok. 14 proc. terytorium Azerbejdżanu). Tereny zajęte przez Ormian opuścili wszyscy Azerowie, ok. 800 tys. osób33, a w starciach życie straciło ok. 25 tys. ludzi.
W maju 1994 roku w Biszkeku, przy pośrednictwie KBWE został
podpisany rozejm między stronami konfliktu karabachskiego. Z nadania tej
organizacji działa tzw. Grupa Mińska (Stany Zjednoczone, Rosja, Francja),
której przedstawiciele czuwają nad przestrzeganiem rozejmu i prowadzeniem
rozmów pokojowych między Armenia i Azerbejdżanem, odbywających się
w formule spotkań ministrów spraw zagranicznych i prezydentów obu państw.
Przedstawiciele Górskiego Karabachu, ze względu na sprzeciw Azerbejdżanu,
nie są dopuszczeni do rozmów.
Także w Gruzji w latach 1992–1993 w Abchazji doszło do krwawych
konfliktów zbrojnych między armią gruzińską, oddziałami paramilitarnymi
(m.in. Jeźdźców) a siłami zbrojnymi separatystów, którzy uzyskali nieformalne, ale znaczące, wsparcie Rosji i ochotników z Kaukazu Północnego34. Armia
gruzińska, którą prezydent obawiał się tworzyć, aby uniknąć przewrotu politycznego przeciwko sobie, okazała się bezsilna wobec sił separatystów, którzy
wypędzili większość Gruzinów z Abchazji (ok. 250 tys.), wymordowali tysiące ludzi i opanowali, poza Wąwozem Kodorskim, całą republikę. W Osetii
32

33
34

W wyniku starć zginęło 41 osób, a rannych zostało 2 tys. Cała ludność pochodzenia ormiańskiego
została zmuszona do opuszczenia miasta.
M. Falkowski, Najważniejsze problemy…, s. 47.
Po stronie Abchazji walczyli głównie biedni mieszkańcy Kaukazu Północnego: Czerkiesi, Czeczeni,
Ingusze, Osetyńcy, Awarowie, którym obiecano domy po wypędzonych Gruzinach i inne łupy wojenne.
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Południowej natomiast walki były toczone na mniejszą skalę, ale także na
tym obszarze separatyści oparli się słabym wojskom gruzińskim. Wiosną
1992 roku parlament Osetii Południowej zwrócił się z prośbą do rosyjskiej
Dumy Państwowej o połączenie z Federacją Rosyjską. W wyniku rozmów
gruzińsko-osetyńsko-rosyjskich podpisano 25 VI 1992 roku w Dagomysie
porozumienie o przerwaniu działań wojennych i wprowadzono, również w takim składzie, siły pokojowe, które miały rozdzielać strony konfliktu. W 1993
roku podpisano rozejm w Abchazji. Gwarantem porozumień została Federacja
Rosyjska, która wprowadziła do stref konfliktów swoje siły pokojowe, z formalnego punktu widzenia były one siłami WNP. Na szczycie przywódców
państw WNP w kwietniu 1994 roku zdecydowano o wysłaniu kontyngentu
sił pokojowych Wspólnoty do Abchazji. W rzeczywistości znalazły się tam
wyłącznie oddziały rosyjskie (ok. 1,5 tys.), które rozlokowały się wzdłuż
rozdzielającej obie strony rzeki Inguri. Na mocy decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ wysłano do Abchazji również misję obserwatorów (United Nations
Observatory Mission to Georgia; UNOMIG), która nadzoruje przestrzeganie
zawieszenia broni35.
W państwach zakaukaskich konflikty zbrojne są wykorzystywane
przez elity polityczne w polityce wewnętrznej. W przypadku Armenii i Azerbejdżanu „legitymizacja elit władzy czerpie swoje źródło nie tylko z samego
konfliktu, ale również z tego, że nadal pozostaje on nierozwiązany”36. Społeczeństwa regionu, w imię elementarnego poczucia bezpieczeństwa, są gotowe
do wielu poświęceń w sferze swobód obywatelskich i reguł demokratycznych.
W ich opinii silna władza gwarantuje pokój i stabilność.
Na sytuację Armenii wpłynęły również zagrożenia sejsmiczne.
W grudniu 1988 roku w Armenii miało miejsce kilkuminutowe trzęsienie
ziemi, w wyniku którego zginęło prawie 25 tys. ludzi37. Cały świat pomagał
Armenii, ale nadal widać pozostałości tego wydarzenia. Obawiając się wybuchu, zamknięto elektrownię atomową Medzamor, przez co odcięto cały
kraj od dostaw energii. To rozwiązanie stało się tym bardziej dotkliwe, że
Azerbejdżan i jego sojusznik Turcja wprowadziły blokadę ekonomiczną Armenii, w związku z trwającym konfliktem karabaskim. Braki energetyczne
35

36
37

Szerzej o przebiegu konfliktu abchaskiego zob. W. Górecki, Abchazja, [w:] Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania. Konsekwencje, „Prace OSW”, 2003.
S. Kardaś, Rola elit…, s. 422.
Trzęsienie ziemi nastąpiło w środku dnia roboczego, gdy większość mieszkańców zniszczonych miast
znajdowała się w miejscach pracy lub w szkołach. Z powodu niskich temperatur niewielu ludzi znajdowało się na otwartych przestrzeniach – większość osób wstrząs zaskoczył wewnątrz biur, szkół i fabryk.
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doprowadziły do zapaści ekonomicznej w Armenii. Jej skutki były najbardziej
odczuwalne dla mieszkańców Armenii, których większość żyła w niewyobrażalnej biedzie, brakowało podstawowych produktów, często wyłączano prąd
i gaz. Dzięki otwartej w połowie lat dziewięćdziesiątych elektrowni atomowej
Armenia mogła nie tylko poprawić swoją sytuację, ale także eksportować
energię elektryczną między innymi do Iranu i Gruzji. Zamknięcia elektrowni
ze względów bezpieczeństwa domaga się od Armenii Unia Europejska, Erywań stara się jednak odwlec w czasie ten krok, argumentując, iż elektrownia
została zaprojektowana tak, aby działać do 2016 roku38.
Ormian na świecie jest 9 mln, z czego tylko 3 mln mieszkają w Armenii. Utrzymywanie rodziny zza granicy jest „normalne” dla narodów kaukaskich, jest to kwestia przetrwania. W tym przypadku Rosja jest docelowym
rynkiem pracy. Rocznie do tego kraju wyjeżdża zarobkowo 60 tys. Ormian39.
Z raportu Banku Centralnego Armenii wynika, że w okresie od stycznia do
czerwca 2011 roku indywidualne transfery (niekomercyjne) wyniosły 493
mln 206 tys. USD i były o 26 proc. większe niż w analogicznym okresie
roku poprzedniego (tym samym transfery tego typu stanowią 13-14 proc.
PKB Armenii)40. Nawet w przypadku Gruzinów, niechętnie wyjeżdżających
za granicę, emigracja za chlebem jest powszechna – aż jedna piąta decyduje
się na tego rodzaju wyjazd, w tym głównie do Rosji41.
Gdy Azerbejdżan ogłaszał niepodległość, jedna trzecia jego mieszkańców nie miała pracy. Po rozpadzie ZSRR okazało się, że jedna trzecia
mężczyzn w wieku produkcyjnym przez większą część roku mieszka w Rosji
i zarabia, aby wyżywić rodzinę w kraju42. Chociaż w Azerbejdżanie żyje się
trochę lepiej niż w Armenii, to także w tym państwie dochodzi do demonstracji niezadowolenia społecznego, związanego z nierównomiernym rozdysponowaniem dochodów ze sprzedaży surowców energetycznych.

38

39

40
41
42

Strona internetowa [dalej: SI] Unii Europejskiej, http://ec.europa.eu, „Implementation of the European
Neighbourhood Policy in 2010. Country report: Armenia”, inf. z 25 V 2011.
Badanie zewnętrznych procesów migracyjnych Armenii w latach 1991–1998 pokazało, że emigracja
w tym okresie wyniosła 760–780 tys. osób, co stanowiło prawie 20 proc. populacji w czasie odzyskiwania niepodległości (1991 roku). Liczba emigrantów spadła po 1994 roku. Badanie OBWE pokazało,
że w latach 2002–2005 większość, bo 90 proc. emigrantów, znalazło się w Rosji. SI Ministerstwa Pracy
i Spraw Socjalnych w Republice Armenia, http://employment.am, Migration and Development. Armenia
study, Erywan 2009, s. 6–7, inf. z 21 IX 2011.
SI Banku Centralnego Armenii, http://www.banker.am, inf. z 21 IX 2011.
W. Jagielski, op. cit., s. 214.
Ibidem, s. 341.
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2. Orientacja europejska
Kaukaz, który leży między Morzem Czarnym i Kaspijskim oraz Rosją
a Bliskim i Środkowym Wschodem, od wieków był miejscem, gdzie krzyżowały się interesy wielkich mocarstw: Rzymu, Bizancjum, Rosji, Persji,
Turcji, Stanów Zjednoczonych. Gdy jedno zdobywało przewagę nad innymi,
na Kaukazie panował względny spokój43. Włączenie obszarów Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji w skład ZSRR zamknął na kilkadziesiąt lat kwestię rywalizacji o te tereny44. W trakcie jego rozpadu odrodziła się jednak konkurencja
o wpływy w regionie. Toczyła się ona między: Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Turcją, Chinami, Iranem oraz, w mniejszym stopniu, Unią Europejską.
Rywalizacja mocarstw generuje wiele problemów regionalnych: konflikty
zbrojne, zależności i blokady ekonomiczne, antagonizmy narodowościowe
i religijne, zubożenie społeczne, a nawet regionalny „wyścig zbrojeń”45.
W latach dziewięćdziesiątych najważniejszym aktorem zewnętrznym
w regionie Kaukazu Południowego była Federacja Rosyjska, która prowadziła politykę równowagi strategicznej, wspierając słabszych przeciwko
silniejszym. Zyskiwała w ten sposób sojuszników w regionie (Armenia, Abchazja, Osetia Południowa), a jednocześnie blokowała działania silniejszym
państwom kaukaskim: Azerbejdżanowi i Gruzji. Siła tych państw nie polegała
bynajmniej na ich potencjale militarnym czy gospodarczym (mimo że Azerbejdżan posiada atrakcyjne złoża ropy naftowej), ale raczej na pomocy udzielanej z zewnątrz. Azerbejdżan był wspierany przez Turcję, która po rozpadzie
ZSRR zaktywizowała swoją obecność w regionie, a będąc członkiem Paktu
Północnoatlantyckiego, jest postrzegana przez Rosję jako pośrednik Stanów
Zjednoczonych. Turcja pomagała Azerbejdżanowi w konfrontacji z Armenią
o Górski Karabach, ale „ograniczyła się” tylko do zastosowania blokady ekonomicznej Armenii, co i tak było dużym ciosem dla kondycji gospodarczej
tego państwa, natomiast Ankara odżegnała się od wsparcia militarnego w tym
konflikcie. Na skomplikowany układ sił ma wpływ jeszcze Iran, który, jako
szyickie państwo muzułmańskie, powinien wspierać Azerbejdżan (szyici), ale

43
44

45

M. Falkowski, op. cit., s. 45.
A. Włodkowska, Nowa rywalizacja na obszarze Kaukazu Południowego po zimnej wojnie, [w:] Kaukaz
w stosunkach międzynarodowych…, s. 353.
Szerzej: A. Legucka, Wyścig zbrojeń na Kaukazie Południowym, [w:] Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego: Księga poświęcona pamięci Profesora Kazimierza Malaka, red. A. Bryc, A. Legucka,
A. Włodkowska-Bagan, Warszawa 2011, s. 233–250.
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ze względu na swoje interesy strategiczne, znajduje się w sojuszu z Rosją
i Armenią.
Zmiana geopolitycznego znaczenia Kaukazu Południowego w układzie międzynarodowych powiązań i zależności nastąpiła wraz z przyjęciem
strategii walki z międzynarodowym terroryzmem. Szczególne położenie
państw kaukaskich okazało się niezmiernie ważne po 11 IX 2001 roku.
Wówczas w regionie, silniej niż przedtem, swą obecność umocniły Stany
Zjednoczone, a później Unia Europejska. Te pierwsze zaangażowały się we
współpracę regionalną, a ich „ulubieńcem” była Gruzja46, co wynikało z zachodnich aspiracji tego państwa, wyrażonych we wniosku o przyjęcie do Paktu Północnoatlantyckiego47 oraz aktywności Gruzji w strukturach GUAM48,
organizacji ułatwiającej współpracę regionalną, między innymi w sprawach
nierosyjskich tras przesyłu kaspijskiej ropy naftowej na Zachód. Jedynym
problemem w regionie były reżimy polityczne państw zakaukaskich, które
daleko odbiegały od europejskich i amerykańskich standardów. Dlatego demokratyczny przewrót w Gruzji pod nazwą „rewolucja róż”, który miał miejsce w listopadzie 2003 roku, zmienił obraz państwa kaukaskiego w świecie
i zrodził nadzieję na falę podobnych przewrotów na całym obszarze WNP.
W polityce zewnętrznej Unii Europejskiej trzy państwa kaukaskie:
Armenia, Azerbejdżan i Gruzja pojawiły się stosunkowo późno i zwykle występowały jako „całość” (region), a nie jako poszczególne podmioty polityki.
Małe zainteresowanie Unii Europejskiej państwami Kaukazu wynikało z kilku powodów: 1) odległości geograficznej, 2) toczących się trudnych konfliktów zbrojnych, 3) uznawania rosyjskiej „strefy wpływów” w regionie oraz 4)
braku instrumentów dla skutecznej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
aby kształtować tamtejszą sytuację.
W unijnej polityce wobec państw kaukaskich można wyróżnić prawne
i polityczne oraz pomocowe instrumenty, które są wykorzystywane we wza46

47

48

Pod względem rozmiarów amerykańskiej pomocy na jednego mieszkańca Gruzję wyprzedzały tylko
Izrael i Egipt. W. Jagielski, op. cit., s. 222.
Dnia 13 IX 2001 roku parlament Gruzji jednogłośnie przyjął decyzję o rozpoczęciu procesu przystępowania do Sojuszu Północnoatlatyckiego. W dniach 21–22 XI 2002 roku, na szczycie Sojuszu w Pradze,
Szewardnadze złożył wniosek o przystąpienie jego kraju do tej organizacji.
GUAM – organizacja regionalna, powstała jako forum konsultacyjne w 1997 roku stanowiące alternatywne rozwiązanie dla rosyjskich procesów integracyjnych na obszarze WNP. Składa się z państw:
Gruzji, Ukrainy, Azerbejdżanu i Mołdowy, a nazwa pochodzi od pierwszych liter państw ją tworzących.
W latach 1997–2005 członkiem był Uzbekistan (wtedy nazwa brzmiała GUUAM). W dniach 22–23 V
2006 roku prezydenci czterech państw członkowskich GUAM podpisali deklarację o powołaniu nowej
organizacji pod nazwą GUAM – Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju z siedzibą w Kijowie.
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jemnych relacjach49. Od 2007 roku wprowadzono nowy fundusz dla sąsiadów
UE pod nazwą Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
Tabela 1

Środki w ramach pomocy bilateralnej z Europejskiego Instrumentu Partnerstwa
i Sąsiedztwa 2007–2013 (dane z 2010 roku)
Państwo
Armenia
Azerbejdżan
Gruzja

Średnia roczna pomoc
36,53 mln
30,64 mln
42,96

Pomoc roczna per capita
12,31
3,69
9,34

Źródło: K. Pełczyńska-Nałęcz, Integracja czy imitacja. UE wobec wschodnich sąsiadów
[Prace OSW], Warszawa 2011, nr 36, s. 46.

Chociaż dane statystyczne wskazują na podobne traktowanie krajów
zakaukaskich pod względem alokowanej pomocy finansowej, to jednak zważywszy na nierówne podejście tych krajów do reform wewnętrznych, wskazuje się na niekonsekwencję, gdyż relatywnie dużo przeznacza się środków
dla Armenii, a stosunkowo mniej dla najbardziej demokratycznej Gruzji.
Podstawę stosunków umownych UE z Armenią, Azerbejdżanem
i Gruzją stanowią porozumienia o partnerstwie i współpracy (Partnership
Cooperation Agreement), zawarte w 1996 roku (weszły w życie 1 VII 1999
roku). Stwarzały one dogodne warunki do współpracy zarówno politycznej,
jak i w dziedzinie gospodarczej. W każdym dokumencie ustanowiono instytucje (wspólne organy), które są odpowiedzialne za kontakty wzajemne
i koordynację działań, tzw. Rady Współpracy 50. Szerszym instrumentem
prawnym, wykorzystywanym w negocjacjach z państwami wschodnimi, były
49

50

Do instrumentów pomocowych zalicza się program TACIS (Pomoc Techniczna dla państw Wspólnoty
Niepodległych Państw). Od 2007 roku obowiązującym programem pomocowym Unii Europejskiej jest
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP), który zastąpił TACIS. Nie zawsze miał on charakter pomocy pieniężnej. Służył bardziej przekazywaniu wiedzy, know-how, europejskich doświadczeń
w rozwiązywaniu problemów wewnętrznych, doświadczeń w dziedzinie transformacji, procesu przyjmowania standardów europejskich. Program TACIS miał wydzielone sekcje na wspieranie współpracy
transgranicznej oraz na wspieranie małych projektów. Unia udzieliła dużej pomocy humanitarnej (w tym
żywnościowej) i rozwojowej dla państw Południowego Kaukazu. W latach 1991–2006 przeznaczyła
dla nich ponad 1,3 mld EUR (dla Gruzji około 506 mln, dla Azerbejdżanu ok. 430 mln, a dla Armenii
ok. 386 mln). Oprócz tego Unia finansuje projekty transportowe i energetyczne regionu Kaukazu i Azji
Środkowej – TRASECA (Transport Corridor Europe–Caucasus–Asia) i INOGATE (Intrastate Oil Gas
Transport to Europe). R. Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej,
Warszawa 2007, s. 180; Polityka rozszerzonej Unii Europejskiej wobec Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii (materiały z seminarium), oprac. T. Paszewski, „Raporty i Analizy”, 2003, nr 9, s. 3–5.
A. Legucka, Polityka wschodnia Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 45–57.
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porozumienia o przystąpieniu tych państw do Światowej Organizacji Handlu
(World Trade Organization, WTO). Jako pierwsza z krajów zakaukaskich do
WTO przystąpiła Gruzja (14 VI 2000 roku), następnie Armenia (5 II 2003
roku), natomiast Azerbejdżan jest w trakcie rozmów akcesyjnych. Otworzyło
to drogę do negocjowania z Unią Europejską umów stowarzyszeniowych, których ważną część stanowią porozumienia o kompleksowej i pogłębionej strefie wolnego handlu, dające podstawy do liberalizacji handlu, przyciągnięcia
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a także wprowadzające konieczność
dostosowania standardów legislacyjnych do norm unijnych.
Początek XXI wieku otwiera nowy rozdział w stosunkach Unii Europejskiej z państwami Kaukazu Południowego, który wyróżnia się zwiększonym zaangażowaniem politycznym i finansowym wsparciem. Do bliższego zainteresowania Unii Europejskiej regionem Kaukazu Południowego
przyczyniło się kilka wydarzeń: 1) planowane rozszerzenie Unii Europejskiej, 2) wzrost zainteresowania Stanów Zjednoczonych regionem Bliskiego
Wschodu po atakach na WTC w 2001 roku i włączenie południowego pasa
ZSRR do strategicznych miejsc walki z międzynarodowym terroryzmem,
3) „rewolucja róż” w Gruzji, którą zinterpretowano jako początek fali przemian demokratycznych na obszarze WNP.
Już 7 VII 2003 roku Unia Europejska powołała specjalnego przedstawiciela dla Kaukazu Południowego. Został nim fiński dyplomata Hëikki
Talvitie. Jego mandat został sformułowany bardzo szeroko, od pomocy w reformowaniu krajów, poprzez zachęcanie do regionalnej współpracy, aż po
rozwiązywanie konfliktów i przywracanie pokoju. Te ostatnie kompetencje
zostały wzmocnione w 2006 roku, kiedy to przedłużono mandat specjalnego
przedstawiciela, mianując na to stanowisko Petera Semneby’ego ze Szwecji51.
Unia Europejska wsparła także rząd gruziński, wysyłając do tego
kraju misję doradczą ds. reformy systemu prawnego oraz zwalczania przestępczości kryminalnej – EUJUST THEMIS52. Była to pierwsza tego typu
misja „państwa prawa” realizowana w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE. Chodziło o zreformowanie systemu sądowego typu
radzieckiego, generującego korupcję i brak horyzontalnej koordynacji władzy.
51

52

Następnie przedłużano jego mandat 22 lutego i 11 VIII 2010 roku, deklarując, że w okresie 1 III
2010–28 II 2011 roku wydatki na jego działalność miały wynieść łącznie 3 265 000 EUR. SI Unii
Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu, „COUNCIL DECISION 2010/449/CFSP”, s. 1–4, inf. z 21 IX
2011.
Na podstawie wspólnego działania 2004/523/CFSP z 28 VI 2004 roku.
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Zadaniem dziesięciu ekspertów z UE było udzielenie pomocy Gruzji w osiągnięciu europejskich i międzynarodowych standardów systemu prawa karnego (nowe procedury legislacyjne) i wymiaru sprawiedliwości, ze szczególnym
uwzględnieniem poszanowania praw człowieka. Unijne wsparcie tej operacji
wyniosło w 2004 roku 2,3 mln EUR. W ciągu pierwszego roku działalności
w misji wzięło udział ok. dwudziestu ekspertów53.
Następnie Unia Europejska włączyła państwa Kaukazu Południowego do nowej unijnej koncepcji ułożenia stosunków z najbliższymi sąsiadami. Warto nadmienić, że w pierwotnych pomysłach (m.in. INN, „wymiaru
wschodniego”, „Szerokiej Europy”) kraje te nie były wymieniane jako adresaci polityki zewnętrznej UE54. Dnia 12 IV 2004 roku Komisja Europejska zaprezentowała Dokument strategiczny Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS),
który objął południowych i wschodnich sąsiadów UE55. Rada Europejska
przyjęła EPS 17–18 VI 2004 roku i rozszerzyła działania zewnętrzne o trzy
państwa Kaukazu Południowego56. Było to podyktowane rozszerzeniem Unii
Europejskiej w 2007 roku o Rumunię i Bułgarię. Pomysłodawcy włączenia
Kaukazu do pola zainteresowania UE przewidywali wzmocnienie problematyki czarnomorskiej w polityce zagranicznej Unii. EPS stała się instrumentem
współpracy europejskiej i kaukaskiej, wprowadzającej alternatywne wobec
rosyjskich modele rozwoju państw regionu57.
Strategia EPS otworzyła nowe możliwości szerszej i bardziej intensywnej współpracy pomiędzy Unią a jej sąsiadami, dla których nie przewidywano członkostwa. Kraje sąsiedzkie, w tym Armenia, Azerbejdżan i Gruzja
nie miały perspektyw na akcesję do Unii Europejskiej, otrzymały jedynie
obietnicę sformalizowania wielostronnej współpracy regionalnej, w ramach
której mogły liczyć na wsparcie finansowe, programy pomocowe i know-how w procesie wprowadzania reform wewnętrznych. Wykorzystanie tego
potencjału miało zależeć przede wszystkim od determinacji samej Unii oraz
poszczególnych sąsiadów do rzeczywistego zaangażowania się w realizację
53

54
55

56

57

A. Ciupiński, Realizacja Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE na obszarze poradzieckim,
[w:] Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego…, s. 134–144.
A. Legucka, op. cit., s. 45.
SI Unii Europejskiej, http://eur–lex.europa.eu, „European Neighbourhood Policy Strategy paper, communication from the commission”, Brussels, 12 V 2004, COM (2004) 373 final, s. 10–14, inf. z 20 IX
2007.
Dnia 14 VI 2004 roku Rada Europejska zaproponowała, na prośbę trzech państw kaukaskich, włączenie
Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji do Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.
A. Стрелков, „Тихая” европеизация постсоветского пространства, „Мировая экономика и международные отношения”, nr 12, s. 48–59.
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celów ujętych w strategii. Podkreślano, że EPS opiera się na założeniu, iż
w żywotnym interesie UE leży zdynamizowanie rozwoju gospodarczy, stabilność i lepsze sprawowanie rządów w krajach z nią sąsiadujących. Unia
pragnie wspierać reformy w państwach sąsiednich, tworząc z nich „pierścień
przyjaciół” Unii.
W Europejskiej Polityce Sąsiedztwa podstawowym instrumentem,
z jednej strony skłaniającym państwa sąsiedzkie do reform wewnętrznych,
a z drugiej strony weryfikującym ich możliwości, są tzw. plany działań. Określane są one przez Komisję Europejską, a następnie w porozumieniu z każdym państwem negocjowane i po dwóch latach monitorowane przez wspólne organy (Rady Współpracy)58. W takim planie jest przewidziane nadanie
określonych przywilejów i koncesji, między innymi dzięki uelastycznieniu
niektórych reżimów wizowych, a nawet ułatwieniom w dostępie do jednolitego rynku wewnętrznego UE.
Każdy plan działań jest negocjowany, a następnie przyjmowany przez
sąsiadów UE59, treści każdego z nich różnią się między sobą. W planach
uwzględnia się specyfikę danego kraju, odzwierciedlającą jego sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną oraz potrzeby państwa i jego aktualne stosunki z UE60. W planach działań dla państw Południowego Kaukazu Unia Europejska wymieniła dziedziny swojego szczególnego zainteresowania i „troski”.
Postanowiła zwiększyć możliwości udzielania kredytów przez Europejski
Bank Inwestycyjny na te kraje. Co ciekawe, mimo wielu podobieństw, można znaleźć w tych dokumentach kilka ważnych różnic. Chociażby, w planie
działań dla Azerbejdżanu Unia potwierdziła „integralność terytorialną” tego
państwa, natomiast Armenii udało się przeforsować poparcie UE dla zasady
„samostanowienia narodów” 61. Obu państwom chodziło o wyrażenie stanowiska Unii Europejskiej w najważniejszej dla nich sprawie, rozwiązania
konfliktu o Górski Karabach, który zdaniem Azerbejdżanu jest okupowany
przez Armenię, zaś, według Ormian, Baku nie uwzględnia, że większość
mieszkańców tego zbuntowanego terytorium jest pochodzenia ormiańskiego

58

59
60

61

„Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Wider Europe –
Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours”, Brussels,
11 III 2003, COM (2003) 104 final, Commission of the European Communities, s. 12.
A. Legucka, Wymiar kaukaski Unii Europejskiej, [w:] Kaukaz w stosunkach…, s. 341–353.
SI Unii Europejskiej, http://ec.europa.eu Europejska Polityka Sąsiedztwa. Pracujmy wspólnie, Komisja
Europejska, Wspólnoty Europejskie, 2006, s. 7–8.
L. Alieva, EU and South Cauasus, „CAP Discussion Paper”, December 2006, s. 10–11.
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i powinno się im pozwolić na wyrażenie zdania62. Unia Europejska stara się
sprzyjać rozwiązaniu tego konfliktu, ale nie opowiada się otwarcie za żadną
ze stron, co potwierdziła w dwuznacznych opiniach na ten temat, zawartych
między innymi w planach działań63.
W przypadku Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji plany działań zostały
wynegocjowane we wrześniu 2006 roku i przyjęte przez państwa regionu
w listopadzie 2006 roku. Podstawową zasadą udzielanej pomocy UE jest jej
warunkowość, która polega na dostosowaniu instrumentów pomocy do etapu
rozwoju współpracy oraz postępów w reformach w danym państwie64. W zamian za przyjmowanie rozwiązań politycznych, gospodarczych i społecznych
zbliżających kraje sąsiednie do wzorców unijnych, UE zaproponowała państwom pogłębienie integracji politycznej i gospodarczej65.
Uprzywilejowane stosunki z Unią Europejską posiada Gruzja, a dzieje
się tak ze względu na przemiany polityczne, jakie zaszły w tym kraju po „rewolucji róż”. Unia doceniła stosunkowo wolne i sprawiedliwe wybory prezydenckie i parlamentarne oraz rozpoczęcie programu reform, który objął walkę
z korupcją, poprawę ściągania podatków, ulepszenie systemu emerytalnego
i polepszenie warunków makroekonomicznych66.
Jeszcze w latach 2000–2001 Unia dostarczyła wyposażenie o wartości
ponad miliona euro dla gruzińskiej straży granicznej. Pomoc ta miała na celu
ochronę przez Gruzinów nieuzbrojonych obserwatorów OBWE, monitorujących granicę między Gruzją a Czeczenią i Federacją Rosyjską67. Wkład UE
w misję OBWE w Gruzji skutecznie wspomógł funkcjonowanie stałych sekretariatów po stronie gruzińskiej i południowoosetyjskiej pod egidą OBWE
oraz ułatwiał spotkania w ramach Wspólnej Komisji Kontroli (WKK), która
była najistotniejszym forum w procesie rozstrzygnięcia konfliktu. Finansowa
kwota referencyjna wynosiła 140 tys. EUR68.
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65
66
67
68

SI Ministerstwa Spraw Zagranicznych Armenii, http://www.armeniaforeignministry.com, „EU/Armenia
Action Plan”, s. 2, inf. z 23 X 2007.
„Komunikat Komisji do Rady, Europejska Polityka Sąsiedztwa. Zalecenia dla Armenii, Azerbejdżanu,
Gruzji oraz dla Egiptu i Libanu”, COM (2005), Bruksela, 2 III 2005.
Europejska Polityka Sąsiedztwa: nowy etap w relacjach UE ze Wschodem?, „Komentarze OSW”, 2004,
passim.
Ibidem, s. 8.
SI Komisji Europejskiej UE, http://trade.ec.europa.eu, „EU/Georgia Action Plan”, s. 2, inf. z 12 X 2007.
R. Zięba, op. cit., s. 178.
SI Unii Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu, „Wspólne działanie Rady 2006/439/WPZiB z dnia 27
VI 2006 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/
Osetii Południowej”, s. 3, inf. z 12 X 2007.
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3. Sytuacja na Kaukazie po 2003 roku
Rosnące zainteresowanie regionem Kaukazu Południowego ze strony międzynarodowych graczy: Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej
zyskało kolejne uzasadnienie po wydarzeniach w Gruzji. Stała się ona przykładem pozytywnych przemian demokratycznych, które zostały nazwane „rewolucja róż”. Wydarzenia po 2003 roku były ważne dla przemian wewnętrznych w państwach kaukaskich, ale w jeszcze większym stopniu wpłynęły na
regionalną politykę międzynarodową, otwierając drogę do zwiększenia roli
Unii Europejskiej w stabilizowaniu tego obszaru.
„Rewolucja róż” w Gruzji była odpowiedzią społeczeństwa zmęczonego sytuacją w państwie, brakiem reform, korupcją, „kryminalizacją polityki” i ogólnym złym stanem państwa. Szewardnadze obawiał się drastycznych
reform i tylko fałszerstwa oraz słabość opozycji pozwoliły mu kontynuować
władzę po wyborach w 2000 roku. Kraj pogrążał się w chaosie, miał złe stosunki z Rosją a prezydent nie dysponował siłą aby walczyć z wszechobecną
korupcją wśród swoich ministrów, przyjaciół, członków rodziny i generałów.
Miał zaś szczególne relacje z policją, której pozwalał na działalność gospodarczą i tolerował, gdy stróże porządku oddawali się zajęciom niezgodnym
z ich funkcją, np. handlem narkotykami i niewolnikami. W tych okolicznościach w 2000 roku Micheil Saakaszwili, młody polityk, wykształcony na Zachodzie, został ministrem sprawiedliwości. Rozpoczął walkę z wszechobecną
w Gruzji korupcją, nieformalnymi powiązaniami i klanowością władzy. Szybko stał się człowiekiem niechcianym w elicie politycznej i podawszy się do
dymisji, przeszedł do opozycji jako lider partii Ruch Narodowy, do którego
dołączył jego dawny mentor i przyjaciel Zurab Żwania oraz wieloletnia przewodnicząca gruzińskiego parlamentu Nino Buradżandze. Partia Saakaszwilego zdobywała coraz większą popularność w kraju, czego potwierdzeniem
były wygrane wybory samorządowe w stolicy Gruzji w 2002 roku.
Dnia 2 XI 2003 roku doszło do wyborów parlamentarnych, które
tradycyjnie zostały sfałszowane, ale tym razem ludzie wyszli na ulice, aby
domagać się demokracji. Fala protestów szybko przesunęła się ze spraw „nieprawowitego” parlamentu na nieudolnego prezydenta oraz żądania jego ustąpienia. Na czele protestujących stanęli: Saakaszwili, Burdżanadze i Żwania.
Duży wkład w uświadamianie Gruzinów miała także niezależna stacja telewizyjna Rustawi-2 oraz studenci, którzy, według różnych opinii, szkolili się
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w Belgradzie w obalaniu prezydentów69. Ich hasłem była „Kmara” (Dosyć!),
szybko znalazło ono odzew w społeczeństwie. Demonstranci wdarli się 22 XI
2003 roku do parlamentu, z różami w rękach. Dzień później Szewardnadze
wprowadził stan wojenny, ale ani wojsko, ani policja go nie posłuchały.
Z misją mediacyjną do Tbilisi przyjechali sekretarz Stanów Zjednoczonych Colin Powell i rosyjski minister Igor Iwanow. Dnia 23 XI 2003 roku,
w dzień św. Jerzego, który to dzień jest świętem w Gruzji, Szewardnadze
podał się do dymisji. Dokonał się kolejny, tym razem demokratyczny i bez
krwawy, przewrót na Kaukazie Południowym. Rekordowe poparcie dla nowego prezydenta w styczniowych wyborach 2004 roku (96 proc.) dało Saakaszwilemu silną legitymizację władzy70. Jednocześnie zyskał niezwykłą
popularność na Zachodzie i skierował kurs polityki zagranicznej na współpracę z Sojuszem Półonocnoatlantyckim i Unią Europejską. Rządowy dokument Strategia polityki zagranicznej 2006–2009 koncentrował się na czterech
zasadniczych celach71. Najważniejszym było przywrócenie integralności terytorialnej państwa, poprawa bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo
regionalne i integracja z euroatlantyckimi strukturami bezpieczeństwa, czyli z Unią Europejską. Sukces zależały od stosunków z Federacją Rosyjską,
z którą chciano ostatecznie rozwiązać spór wokół Abchazji i Osetii Południowej. Takie możliwości otworzyły się po odzyskaniu kontroli nad południowo-zachodnią prowincją Adżarią w maju 2004 roku72. To zrodziło nadzieje,
że podobny scenariusz jest możliwy w przypadku innych separatystycznych
terytoriów.
Po 2003 roku w Gruzji doszło do skokowej modernizacji państwa.
W ciągu kilku lat, będące w niemal całkowitym rozkładzie, państwo gruzińskie zdołało odbudować instytucje centralne, polepszyć warunki działalności
biznesowej, a także radykalnie zmniejszyć korupcję. Administracja prezydenta Saakaszwilego przeprowadziła wiele reform. Wprowadzono podatek
liniowy, który poprawił ściągalność podatków, co zapewniło dochody państwu. Zmodernizowano infrastrukturę transportową, inwestowano w terytoria
przygraniczne między Gruzją a Osetią Południową i Abchazją, aby zachęcić
ludność tych państw do integracji z Tbilisi. Gruzja miała stać się państwem
69
70
71

72

Były również podejrzenia o sponsorowanie rewolucji przez Georga Sorosa.
Micheil Saakaszwili objął stanowisko prezydenta 25 I 2004 roku.
SI Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gruzji, http://www.mfa.gov.ge, „Foreign Policy Strategy”,
s. 13–18, inf. z 2 XI 2011.
W. Bartuzi, Rewolucja róż dotarła do Adżarii, „Tydzień na Wschodzie OSW”, 6 V 2004.
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tranzytowym dla kaspijskiej ropy naftowej i gazu ziemnego. Uruchomienie
ropociągu Baku-Tbilisi–Ceyhan w maju 2005 roku dawało podstawy do
twierdzeń, że Gruzja stanie się „Szwajcarią Kaukazu”, nastawioną na turystykę i tranzyt surowców energetycznych do Europy73.
Po kilku latach rządów na scenie politycznej pojawiły się grupy polityczne krytycznie nastawione do prezydenta i zjednoczyły się pod hasłem
„Gruzja bez Saakaszwilego”. Społeczeństwo gruzińskie zaczęło zgłaszać pretensje o brak zasadniczych reform, nepotyzm władzy oraz nową falę korupcji.
Oskarżano prezydenta o stosowanie praktyk właściwych dla jego poprzednika.
W rezultacie poważnie został nadszarpnięty wizerunek i autorytet kierownictwa państwa w opinii społeczeństwa, a opozycja zdecydowała się przenieść
walkę polityczną z parlamentu na ulicę. Dnia 7 XI 2007 roku siły porządkowe
usunęły pozostającą od pięciu dni pod budynkiem parlamentu opozycyjną
demonstrację. W antyrządowych zamieszkach w Tbilisi od policyjnych pałek i gazu łzawiącego ucierpiało ponad 500 osób, rannych zostało również
kilkudziesięciu policjantów. Tego też dnia władze gruzińskie wprowadziły
stan wyjątkowy oraz zapowiedziały przedterminowe wybory prezydenckie.
Saakaszwili w styczniu 2008 roku, z braku silniejszych kontrkandydatów,
zwyciężył ponownie.
Przemiany demokratyczne w Gruzji „zaraziły” opozycję w sąsiednich
państwach regionu: Armenii i Azerbejdżanie. W Armenii istnieje zinstytucjonalizowana opozycja, która jest głosem społeczeństwa obywatelskiego
w państwie. Sprawujący władzę w Armenii stanowią zamkniętą, odporną na
przenikanie nowych ludzi z zewnątrz, grupę – klan. W jej ramach istnieją podziały i dochodzi do przewartościowań, ale spaja ją kontekst wojny o Górski
Karabach. Rządzący kontrolują zdecydowaną większość zasobów ekonomicznych kraju, dzieląc między sobą dostęp do rynku na zasadach nieformalnych
monopoli74. System nie zmienił się istotnie w ostatniej dekadzie, choć doszło
do przesunięcia akcentów: pluralizm polityczny został ograniczony po krwawo stłumionych zamieszkach w marcu 2008 roku, po wyborach prezydenckich, które wygrał Serż Sarkisjan. Wobec protestujących użyto siły, w wyniku
czego zginęło kilka osób. W kraju opozycja aktywnie wysunęła roszczenia
ekonomiczne i polityczne. W marcu 2009 roku Armeński Kongres Narodowy pod wodzą byłego prezydenta Lewona Ter-Petrosjana zorganizował
kilkudziesięciotysięczne demonstracje i wywalczył amnestię dla więźniów
73
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W. Wojtasiewicz, Rewolucja, róże, Rosja, „Nowa Europa Wschodnia”, 2009, nr 1, s. 70–71.
K. Pełczyńska-Nałęcz, op. cit., s. 14–15.
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politycznych oraz rozmowy z rządem w lipcu tego samego roku. Protesty
i rozmowy są prowadzone od trzech lat i w 2011 roku zostały ponownie
zerwane. Opozycja domaga się przedterminowych wyborów parlamentarnych
i prezydenckich, które miały odbyć się odpowiednio w 2012 i 2013 roku.
W przypadku Azerbejdżanu, największym problemem jest niski poziom demokracji w kraju, przy jednoczesnym braku zinstytucjonalizowanej
opozycji75. Najwyższe stanowiska władzy zostały rozdzielone pomiędzy
przedstawicieli kilku koterii sformowanych na bazie korporacyjnej (byli
współpracownicy Hajdara Alijewa w KGB) lub/i terytorialno-klanowej (klan
bakijski oraz nachiczewański). System władzy w Azerbejdżanie zawiera elementy zależności feudalnych – wyżsi urzędnicy spełniają wobec podwładnych rolę patronów i protektorów, otrzymują za to lojalność oraz „daninę”
finansową76. Awans pionowy w strukturach władzy jest bardzo ograniczony,
a dostęp do zasobów ekonomicznych ściśle powiązany z pozycją w strukturze
władzy.
Do największych wystąpień opozycji doszło po wyborach prezydenckich w listopadzie 2003 roku, czyli w tym samym czasie, w którym miała
miejsce „rewolucja róż” w Gruzji. W Baku nie pozwolono jednak na odebranie
sobie władzy. Kiedy schorowany Hajdar Alijew uznał, że musi ustąpić, powołał na premiera swojego syna Ilhama Alijewa. Ten ostatni, w sfałszowanych
wyborach 31 XI 2003 roku, uzyskał poparcie dla sprawowania przez siebie
władzy prezydenckiej. Ostro stłumione protesty opozycji i krwawe zamieszki
nie przeszkodziły klanowi Alijewów w umocnieniu władzy autorytarnej.
Do porażki przemian demokratycznych w Armenii przyczynia się
także słabość legalnej opozycji. W 2005 roku jej przywódcy nie stanęli na
czele protestów przeciwko kolejnym fałszerstwom wyborczym, przez co straciła kapitał społeczny. Ponadto tradycyjne partie demokratyczne (Musawat
oraz Front Ludowy) są strukturami skostniałymi (ich liderzy nie zmienili się
od lat dziewięćdziesiątych) i skłóconymi. Wydaje się także, że partie te nie
rozumieją potrzeb wyborców i nie potrafią do nich dotrzeć. Stało się to powodem ponownego zwycięstwa Ilhama Alijewa w wyborach prezydenckich
15 X 2008 roku. Uzyskał wtedy duże poparcie społeczeństwa, traktującego
jego rządy jako gwarancję stabilności wewnętrznej. Z tego też względu oraz
75
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A. Искандарян, Становление политических систем в странах Закавказья. Постсоветский
синдром и политическая культура, [w:] Южный Кавказ – Закавказье: проблемы стабильности
и перспективы развития, Москва 1997, s. 12–24.
Ibidem.

115

Od przekształceń komunistycznych w regionie do ...

z uwagi na zrównoważoną i przewidywalną politykę zagraniczną reelekcja
Alijewa zadowala zarówno Rosję, jak i Zachód. Umocnienie władzy nastąpiło
ponownie w referendum w dniu 18 III 2009 roku, w którym została przyjęta przez społeczeństwo poprawka do konstytucji, dopuszczająca możliwość
wybrania tej samej osoby na urząd prezydenta więcej niż dwukrotnie. To
dało Ilhamowi Alijewowi faktyczną dożywotnią władzę w kraju77. Następnie
azerbejdżański parlament przyjął 12 II 2010 roku poważnie ograniczające
wolność słowa poprawki do czterech ustaw regulujących działalność środków
masowego przekazu. Wybory parlamentarne 7 XI 2010 roku w Azerbejdżanie przyniosły klęskę opozycji, która po raz pierwszy od 1991 roku znalazła
się poza parlamentem. Wynik wyborów był przede wszystkim konsekwencją
umacniania się systemu autorytarnego pod rządami prezydenta Ilhama Alijewa. Rezygnacja Baku z pozorów demokracji w trudnej sytuacji skłoniła
przede wszystkim Unię Europejską do aktywności, która z jednej strony chce
zacieśniać współpracę z Azerbejdżanem (w sferze energetycznej), a z drugiej
nie ma narzędzi, które czyniłyby wartości zachodnie atrakcyjnymi dla rządzącej elity i społeczeństwa78.
W regionie Kaukazu Południowego, na początku XXI wieku, zanotowano znaczny wzrost wydatków wojskowych oraz transferu broni. Pojawiło
się też zjawisko wyścigu zbrojeń. Ich natężenie nastąpiło, kiedy regionem
zainteresowały się Stany Zjednoczone i państwa Unii Europejskiej, a walka z międzynarodowym terroryzmem i przemiany demokratyczne w Gruzji umocniły pozycję Waszyngtonu na obszarach Kaukazu Południowego.
Rezultatem tej polityki było duże wsparcie finansowe i szkoleniowe armii
państw regionu, głównie Gruzji79. Kolejnym powodem zwiększenia nakładów na zbrojenia i armię były nowe możliwości finansowe państw Kaukazu
Południowego, co w szczególności dotyczyło Azerbejdżanu. Zważywszy na
wzrost dochodów ze sprzedaży surowców energetycznych z regionu kaspijskiego, kraj ten mógł sobie pozwolić na większe wydatki związane z obroną
kraju80. Ponad połowa dochodów z eksportu surowców energetycznych została przeznaczona na dozbrojenie się przeciwko Armenii. Nie dziwią zatem
77
78
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Wybory w Azerbejdżanie – kłopot dla Zachodu, „Tydzień na Wschodzie OSW”, 17 IX 2010.
Ibidem.
SI Biura Bezpieczeństwa Narodowego, http://www.bbn.gov.pl, K. Zasztowt, Rok po wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Stan realizacji porozumień Sarkozy–Miedwiediew z 12 sierpnia 2008 r. oraz 8 września
2008 r., inf. z 10 VIII 2009.
A. Kрылов, Азербайджан: место в мире и некоторые тенденции развития, „Кавказ 2005”, 2007,
s. 13.
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dane statystyczne, które pokazują, że dostęp do złóż ropy naftowej Azerbejdżanu pozwolił na zwiększenie wydatków wojskowych tego państwa w latach
2000–2009 o 471 proc.81
W kwestii transferu broni do państw zakaukaskich wyróżnić można trzy etapy, które pokrywają się z aspiracjami państw regionu w kwestii
odzyskania utraconych terytoriów separatystycznych. Pierwszy okres (lata
1992–2000) był okresem dominacji rosyjskiej i transferu uzbrojenia, głównie
do Armenii, która otrzymywała 60 proc. całego importu uzbrojenia dla państw
zakaukaskich, co było związane z wojną ormiańsko-azerską i ze szczególnymi
relacjami z Federacją Rosyjską82. W drugim etapie doszło do wyścigu zbrojeń (lata 2001–2008, a szczególnie 2006–2008), kiedy to wszystkie państwa,
a zwłaszcza Gruzja i Azerbejdżan, zwiększały swoje uzbrojenie. W porównaniu z rokiem 2008, w 2010 roku liderami wyścigu zbrojeń na obszarze WNP
okazały się Gruzja (4,56 proc. PKB), Armenia (4,07 proc. PKB), Azerbejdżan
(3,9 proc. PKB). W trzecim etapie, po 2008 roku, doszło do osłabienia wyścigu zbrojeń w przypadku Gruzji oraz w mniejszym stopniu Armenii, co było
wynikiem wojny gruzińsko-rosyjskiej i kryzysem finansowym na świecie,
natomiast Azerbejdżan kontynuuje zwiększanie swoich możliwości militarnych, pod względem zarówno transferu sprzętu i technologii, jak i budżetu
wojskowego.
Erywań wydaje się czuć bezpiecznie pod protektoratem Rosji, która
dozbraja Armenię, kiedy coś niebezpiecznego dzieje się na Kaukazie Południowym. Wzrost transferów broni z Rosji wpisał się w takie przełomowe
wydarzenia, jak „rewolucja róż” w 2003 roku i wojna gruzińsko-rosyjska
w 2008 roku. Po każdym z nich był widoczny wzrost importu broni do
tego państwa, zostało również związane z przerzucaniem części uzbrojenia
i żołnierzy wycofywanych z baz rosyjskich w Gruzji do Armenii83. Gruzja
jest przykładem państwa, które spróbowało swoich sił z silniejszym przeciwnikiem i przegrało. Włączając się do wyścigu zbrojeń, kraj ten zaczął
kupować i modernizować sprzęt wojskowy, a stały wzrost importu po 2003
roku był związany z przekonaniem nowych władz o dużych możliwościach
armii gruzińskiej, która mogłaby stawić czoła w konfrontacji zbrojnej. Jednak
81
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S. Chojnowski, Wydatki wojskowe, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu,
red. K. Żukrowska, Warszawa 2011, s. 301.
B. Hagelin, Arms transfers to the South Caucasus and Central Asia compared, 1992–2002, [w:] Armament and Disarmament in the Caucasus and Central Asia, Stockholm 2003, s. 21–30.
Zasilano w sprzęt żołnierzy 102 bazę rosyjską w Giumri. С. Минясян, Проблемы региональной безопасности и военно-политическая ситуация на Южном Кавказе, „Кавказ 2006”, 2008, s. 172.
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po przegranej wojnie z Rosją Gruzja wycofała się z aktywności wojskowej,
skupiając się na odbudowie i odkupieniu zniszczonego sprzętu wojskowego.
Azerbejdżan pozostał motorem wyścigu zbrojeń na Kaukazie Południowym
w odniesieniu do transferu uzbrojenia. Baku konsekwentnie, choć z chwilowymi wahnięciami, kontynuuje dozbrajanie wojsk (w roku 2003 i 2008
nastąpiło czasowe wstrzymanie procesu, jednak ogólna militaryzacja polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa trwa).
W regionie rosły też wydatki wojskowe84. Kraje Kaukazu Południowego zaniżają najważniejsze wskaźniki dotyczące zarówno uzbrojenia, jak
i wydatków na obronę, ale wydatki wojskowe (przeznaczane na zwiększenie
potencjału militarnego) przedstawiają podobne do transferu broni tendencje:
wzrostu po 2001 roku oraz bardzo gwałtownego wzrostu w Azerbejdżanie
i Gruzji w latach 2006–2008, kiedy to przypadł okres militaryzacji polityki
zewnętrznej tych państw, zahamowanej przez Rosję w wojnie sierpniowej, po
której Gruzja zdecydowanie obniżyła wydatki wojskowe85. W następnych latach Tbilisi było zmuszone poradzić sobie z wieloma problemami zniszczonej
armii oraz politycznym wycofaniem się Stanów Zjednoczonych z Kaukazu
Południowego, a w konsekwencji obniżeniem ich nakładów finansowych i redukcją szkoleń dla sił zbrojnych Gruzji.
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Niedostępność dokładnych danych i informacji na temat budżetów wojskowych i faktycznych ilości
pieniędzy przeznaczanych na zwiększenie potencjału militarnego państw zakaukaskich powoduje, że
analiza tych wydatków jest niezwykle trudna i skazana na ogólnikowość. Do tego dochodzi praktyka
państw znajdujących się w fazie głębokiej transformacji, w których dużą część wydatków „topi się”
w „szarej strefie” i wszechobecnej korupcji. Военно-политический баланс на Южном Кавказе в 2006
г, „Кавказ 2005”, 2007, s. 135.
W innych źródłach mamy często zupełnie inne dane na temat budżetów obronnych. Dla przykładu
Kaukaski Instytut podał dane, że w roku 2005 Azerbejdżan przeznaczał na obronność 310 mln USD,
Armenia 135 mln USD a Gruzja 44 mln USD. W innym źródle znajdziemy inne dane, że Gruzja
miała wydatki na obronność w wysokości 218,8 mln USD w 2005 roku. Takie rozbieżności wynikają
z różnych założeń metodologicznych zbierania danych, jak również z wymienionych problemów. Mimo
takich rozbieżności tendencje są bardzo podobne i jeżeli chodzi o rok 2006 rok, to we wszystkich źródłach wskazuje się na szybkie tempo wzrostu budżetu wojskowego Gruzji, która pod względem skoku
procentowego stała się liderem w skali świata.
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Tabela 2

Wydatki wojskowe państw Kaukazu Południowego w cenach stałych (USD 2009)
i procencie PKB dla każdego kraju w latach 2001–2010
Kraj
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Armenia
proc.
USD mln
PKB
140
3,1
138
2,7
159
2,7
175
2,7
215
2,9
254
2,9
297
3,0
345
3,4
359
4,2
387
4.1

Azerbejdżan
proc.
USD mln
PKB
291
2,3
313
2,2
391
2,4
474
2,6
554
2,3
1138
3,4
1237
2,9
1666
3,3
1473
3,4
1590
3.95

Gruzja
proc.
USD mln
PKB
[50]
[0,7]
71,5
1,0
83,7
1,1
117
1,4
310
3,3
527
5,2
1043
9,2
990
8,5
604
5,6
452
4,56

Źródło: opracowanie własne na podstawie – SI Sztokholmskiego Instytutu Badań nad
Pokojem, http://www.milexdata.sipri.org, „The SIPRI Military Expenditure Database”, inf. z 11 VII 2011; В. V. Muchin, Sodružestvo militarizovanych gosudarstv,
„Nezavisimaja Gazeta”, 17 III 2010 (dane za 2010 rok).

W przeciwieństwie do Armenii i Gruzji, które odczuły skutki finansowego kryzysu (Armenia odnotowała najwyższy spadek PKB w skali całego
WNP – 15 proc.)86, Azerbejdżan skorzystał na dobrej koniunkturze i wzroście
cen za surowce energetyczne. Parlament Azerbejdżanu zatwierdził 22 X 2010
roku projekt budżetu na rok 2011, przewidujący niemal dwukrotny wzrost
wydatków na obronność87. Można uznać, że: „Wydatki na obronność Azerbejdżanu (3,12 mld USD) mają stanowić ok. 20 proc. całego budżetu państwa
(16 mld USD) i być większe od całego budżetu Armenii (2,8 mld USD).
Baku, które niejednokrotnie w ciągu ostatnich lat groziło użyciem siły w konflikcie karabaskim, zapowiada dalsze zwiększanie wydatków na obronność.
Zgodnie z zapowiedziami ministra finansów blisko połowa przyznanej sumy
ma zostać przeznaczona na modernizację uzbrojenia i zakup nowoczesnej
broni”88. W wypowiedziach wysokich przedstawicieli władzy wielokrotnie
padały zapewnienia, że siły zbrojne są nie tylko przygotowane do stawienia
86
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Р. Гирагосян, Армения в 2009 г., „Кавказ 2009”, 2011, s. 29–34.
Azerbejdżan się zbroi, „Tydzień na Wschodzie OSW”, 17 X 2010.
Ibidem.
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oporu Armenii, ale także mogą posłużyć do odzyskania ziem wokół Górskiego Karabachu. Retoryka wojenna nabrała nowego wymiaru w związku
z niespotykanymi nakładami na armię azerską i ma wymiar propagandowy
w negocjacjach z Armenią, w ramach tzw. Grupy Mińskiej, której rozmowy
w czerwcu 2011 roku ponownie zakończyły się niepowodzeniem.
Równolegle do militaryzacji Azerbejdżanu, Armenia poszukuje
wzmocnienia swojego bezpieczeństwa poprzez dwustronną współpracę z Federacją Rosyjską oraz gwarancji ze strony Organizacji Układu o Bezpieczeństwie
Zbiorowym (OUBZ). Z braku funduszy Armenia nie może sobie pozwolić na
znaczną modernizację armii, chociaż prowadzi takie rozmowy z Rosją. Dąży do
zabezpieczenia się poprzez specjalne porozumienia z Rosją. Pod koniec czerwca 2011 roku prezydent Dmitrij Miedwiediew podpisał dokument ratyfikujący
protokół porozumienia o rosyjskiej bazie wojskowej na terytorium Armenii, w
którym zmieniono zastosowania 102 bazy – ta prócz ochrony Federacji Rosyjskiej, dostała zadanie ochraniać bezpieczeństwo Armenii, co wiąże się jednocześnie z zabezpieczeniem bazy w odpowiedni sprzęt i technikę wojskową89.

4. Wojna pięciodniowa i reakcja Zachodu
Przyczyn tego konfliktu należy szukać po stronie zarówno rosyjskiej,
jak i gruzińskiej. Po dojściu do władzy Saakaszwilego w Gruzji umocniły
się wpływy amerykańskie, Stany Zjednoczone szkoliły i dofinansowywały
armię gruzińską, a prezydent przyjął kurs polityki zagranicznej skierowany
na współpracę z Unią Europejską i Sojuszem Północnoatlantyckim. Właśnie
gruzińskie aspiracje wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego Rosja odczytała jako zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa i podważenie jej pozycji
w regionie kaukaskim. Wcześniejsze upokorzenia na arenie międzynarodowej: rozszerzenie Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego o kraje Europy
Środkowej i państwa bałtyckie, interwencja humanitarna przeciwko Serbii
w Kosowie, projekt budowy amerykańskich instalacji tarczy antyrakietowej,
przekonywały władze rosyjskie do przyjęcia bardziej stanowczej pozycji
w konfrontacji z Zachodem, a głównie z Amerykanami. W związku z uznaniem niepodległości Kosowa w lutym 2008 roku Rosja zapowiedziała, że zwe89

Zgodnie z protokołem okres działania porozumienia zwiększa się z 25 do 49 lat. Москва ратифицирует протокол к Договору о российской военной базе, „Независимая Газета”, 28 VI 2011; Armenian
Military “Interested” In Acquiring Russian Rocket Artillery, „Radio Free Europe Radio Liberty”, 9 VI
2011.
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ryfikuje swoje postępowanie wobec Abchazji i Osetii Południowej. Ponadto
w kwietniu 2008 roku na szczycie w Bukareszcie Sojusz przyznał Ukrainie
i Gruzji możliwość ubiegania się o członkostwo, co zostało jednoznacznie
negatywnie odebrane w Rosji i przekonało ją do działań zapobiegawczych.
Jednak Gruzja za rządów prezydenta Saakaszwilego także nie pozostawała bez winy. Wielokrotnie prowokowała stronę rosyjską, oskarżając
ją o szpiegostwo i szantaż gospodarczy90. Chciała w ten sposób wymusić
na Moskwie opuszczenie gruzińskich baz wojskowych przez żołnierzy rosyjskich, także posterunków na terytorium Abchazji i Osetii Południowej91.
Również w kraju prezydent miał duże kłopoty z poparciem społecznym. Po
wprowadzeniu stanu wyjątkowego w 2007 roku, musiał odzyskać wiarę narodu gruzińskiego w silnego przywódcę. Starał się to zrealizować spełnieniem
obietnicy odzyskania „integralności terytorialnej” Gruzji. Wiosną 2008 roku
Saakaszwili zaproponował Abchazji daleko posuniętą autonomię polityczną,
ekonomiczną i kulturalną. Prezydent starał się umiędzynarodowić problem separatyzmów i zaangażować społeczność międzynarodową w jego rozwiązanie
poprzez zastąpienie tzw. sił pokojowych WNP wojskami międzynarodowymi
– bezskutecznie, bowiem Rosjanie stale zwiększali swoją obecność wojskową
na spornych terytoriach.
Wojnę rozpoczął gruziński ostrzał na stolicę Osetii Południowej Cchinwali w nocy z 7 na 8 VIII 2008 roku. Liczono, że słabe oddziały osetyjskie
nie wytrzymają ataków gruzińskich. Nie przewidywano jednak udziału Rosji
w tej potyczce, bowiem ta nie angażowała się we wcześniejsze wielokrotne
konflikty między stronami. Rosjanie wykorzystali jednak siły zgrupowane
na Północnym Kaukazie, gdzie także prowadzono ćwiczenia wojskowe i do
Gruzji wkroczyły oddziały 58 Armii Rosyjskiej. Od strony wojskowej armia
rosyjska pokazała w Gruzji duże niedociągnięcia: „Korpus ekspedycyjny nie
miał sprzętu do walk w nocy, szwankowała łączność. Siły lądowe nie mo90
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W 2006 roku doszło do odcięcia dostaw gazu ziemnego z Rosji, która nałożyła także embargo na
gruzińskie wino, owoce i wodę mineralną Borżomi.
Po rozpadzie ZSRR i wojnach separatystycznych zostały w Gruzji cztery bazy, które działały na podstawie nieratyfikowanego porozumienia z lutego 1994 roku. Bazy były rozlokowane w Achalkalaki
(na południu Gruzji), Batumi (Adżaria), Wiazani (niedaleko Tbilisi) i Gudałcie (Abchazja). Tbilisi
nalegało, ażeby wycofać przynajmniej dwie, w Wiazani i Gudałcie. Dnia 17 XI 1999 roku Gruzja
i Rosja podpisały wspólne oświadczenie, że Rosja ograniczy poziom ciężkiego uzbrojenia i wycofa
się z baz gruzińskich do połowy 2001 roku. Udało się to w odniesieniu do Wiazani, co nastąpiło 29 VI
2001 roku. Dnia 30 V 2005 roku Rosjanie i Gruzini podpisali dwustronne porozumienie o opuszczeniu
rosyjskich baz 12 (w Batumi) i 62 (w Achalkalaki). Bazę w Batumi Rosjanie opuścili 13 XI 2007 roku.
Russia Hands Over Batumi Military Base to Georgia, „Civil Georgia”, 13 XI 2007.
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gły wezwać wsparcia z powietrza, w efekcie armia i lotnictwo działały, nie
mając ze sobą kontaktu”. Zawiodło także rozpoznanie92. Rosyjska ofensywa
nie zakończyła się porażką tylko ze względu na słabość armii gruzińskiej
i liczebność wojska użytego w walce. Rosjanie nie zrealizowali ważnego celu
tej kampanii, którym było prawdopodobnie odsunięcie od władzy Saakaszwilego. Przedłużająca się operacja okazała się niekorzystna dlatego, że Gruzji
udało się sprawę umiędzynarodowić i do obrony politycznej tego kraju włączyły się Unia Europejska oraz Sojusz Północnoatlantycki.
Dmitrij Miedwiediew, nowy prezydent Rosji, niezwykle stanowczo
zareagował, mówiąc, że Gruzja dokonuje aktów ludobójstwa na obywatelach
rosyjskich, o których Rosja nie zamierza zapominać93. Przekonywał również,
że: „Zgodnie z konstytucją i prawem Federacji, muszę bronić życia i godności
rosyjskich obywateli”94. Niewielkie działania zbrojne w Osetii Południowej
doprowadziły do wybuchu wojny rosyjsko-gruzińskiej, gdyż Rosjanie, dołączając front abchaski, weszli bardzo szybko na obszary Gruzji „właściwej”95.
Wówczas Saakaszwili wezwał międzynarodowe organizacje i państwa zachodnie na pomoc, bowiem Gruzja stanęła tym samym w obliczu zagrożenia
okupacją. Kraje przychylne Tbilisi, takie jak Polska i państwa bałtyckie, stanęły na stanowisku, że był to akt agresji – tak przekonywał prezydent Polski
Lech Kaczyński, zaś szef litewskiej dyplomacji Petras Vaitiekunas oznajmił,
że Rosja „przekroczyła wszystkie czerwone linie”. Natomiast przedstawiciele
dyplomatyczni niektórych państw, np. szwedzki minister spraw zagranicznych, przekonywał, że Rosja „musiała bronić swoich obywateli”96. Również
dwuznaczne było stanowisko Niemiec, kiedy Angela Merkel stanęła najpierw
92
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Do walki używano głównie przestarzałych czołgów T–72, a nie nowocześniejszych T–80 i T–90.
W dodatku maszyny nie miały pancerzy reaktywnych, skutkiem czego nie były odporne na ogień
z broni przeciwpancernej. Samoloty szturmowe latały za wysoko, obawiając się ognia z ziemi. Do lotów zwiadowczych wykorzystywano bombowce TU–22, gdyż zabrakło maszyn bezzałogowych. Jeden
z nich został zresztą zestrzelony przez Gruzinów. A. Talaga, Rosja – wielki krzykacz, „Nowa Europa
Wschodnia”, 2009, nr 1, s. 43.
Właściwie w większości nie byli to obywatele rosyjscy, ale dzięki tzw. polityce paszportowej, dysponowali paszportami rosyjskimi, pozwalającymi im na przekraczanie granicy gruzińsko-rosyjskiej bez
większych przeszkód, czego nie mogli powiedzieć Gruzini, dla których granice te były zamknięte.
W 2002 roku pierwsi Abchazowie i Osetyjczycy z Osetii Południowej otrzymali rosyjskie paszporty.
Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zapowiedział, że poleci prokuraturze „udokumentowanie zbrodni
popełnionych przez stronę gruzińską na ludności cywilnej w Osetii Południowej”. Wojna już pochłonęła
2 tys. osób, „Dziennik”, 9 VIII 2008.
Wojna rozpoczęła się w niekorzystnym dla Gruzji momencie. W Chinach odbywała się olimpiada,
a w Stanach Zjednoczonych trwała końcówka kampanii wyborczej. Ekipa G. W. Busha konfrontacyjnie
występowała przeciwko Rosji, ale w tym czasie miała ograniczone możliwości działania.
Gruzini proszą o pokój, „Rzeczpospolita”, 11 VIII 2008.
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po stronie rosyjskiej, a dopiero po konsulatach z przywódcami europejskimi potępiła działania Rosji i poparła integralność terytorialną Gruzji97. Za
to sekretarz generalny Sojuszu Jaap de Hoop Scheffer skrytykował Rosję
za „pogwałcenie integralności terytorialnej Gruzji” i użycie niewspółmiernej
siły. Rosyjski atak potępiły też Stany Zjednoczone.
Początkowo Tbilisi przekonywało świat, że za atakiem stoi Rosja, ale
raport OBWE jednoznacznie wskazywał na Gruzję jako inicjatora konfliktu.
Dopiero jesienią 2008 roku prezydent Saakaszwili przyznał, że Gruzja rozpoczęła wojnę w Osetii Południowej, zeznając przed gruzińską parlamentarną
komisją śledczą98. Siły gruzińskie miały przywrócić „konstytucyjny porządek”, czyli przyłączyć Osetię Południową do Gruzji. Prezydent twierdził, że
była to decyzja „konieczna dla bezpieczeństwa narodowego” i poprzedziły
ją liczne incydenty prowokowane przez Rosjan. Inni politycy przytaczali informacje o ataku zaplanowanym znacznie wcześniej. Do tego należało dodać
niemal dziesięciokrotny wzrost wydatków na zbrojenia w ciągu ostatnich lat,
ścisłą współpracę z Sojuszem Północnoatlatyckim oraz Izraelem. Niektórzy
wręcz sugerowali, że Amerykanie dali zielone światło interwencji Gruzji
w Osetii Południowej, a Gruzini byli pewni poparcia amerykańskiego. Na
jej terytorium stacjonowała duża misja wojskowa Stanów Zjednoczonych
(600-1000 żołnierzy), w lipcu odbyły się manewry wojskowe obu państw,
a Amerykanie udzielali pomocy szkoleniowej oraz w formie sprzętu. Natomiast w trakcie pięciodniowej wojny z Rosją, Stany Zjednoczone praktycznie
nie udzieliły żadnego wsparcia militarnego Gruzji. Zachód starał się wspierać
gospodarczo i humanitarnie Gruzję oraz podtrzymać jej aspiracje członkostwa
w Sojuszu i, w bardziej odległej perspektywie, w UE. Jednak nie ukrywano,
że „jej członkostwo w NATO bardzo się oddaliło”99.
Jako przedstawiciel prezydencji Unii Europejskiej do Moskwy udał
się prezydent Francji Nicola Sarkozy. Dnia 12 VIII 2008 roku udało mu się
wynegocjować z Miedwiediewem plan pokojowy, w którym strony: 1) zobowiązały się do niestosowania siły; 2) trwale kończyły wszystkie działania
militarne; 3) miały zapewnić swobodny dostęp do pomocy humanitarnej;
4) miały pozwolić na powrót gruzińskich wojsk do stałych miejsc dyslokacji.
Ponadto Rosjanie mieli wycofać wojska na linie sprzed rozpoczęcia działań
97
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Świat się spiera, kto w tej wojnie jest agresorem, „Rzeczpospolita”, 11 VIII 2008.
„Rocznik Strategiczny”, 2008/2009, 2009, s. 76.
Cyt. za: Ibidem; zob. C. Rice, Musimy powstrzymać Rosję, „Gazeta Wyborcza”, 25 IX 2008; M. Janik,
USA nie chcą konfrontacji, „Dziennik”, 17 IX 2008.
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bojowych100. Porozumienie pokojowe zostało przez Rosjan wypełnione częściowo – przerwano walki, ale dnia 26 VIII 2008 roku Moskwa oficjalnie
uznała niepodległość Abchazji i Osetii Południowej. W tym samym dniu Gruzja zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją.
Mimo słów krytyki żadne z państw europejskich ani pozaeuropejskich nie nałożyło sankcji na Rosję. Decyzję o uznaniu Abchazji i Osetii
Południowej potępiła Unia Europejska i Stany Zjednoczone, co Miedwiediew
skomentował słowami, że: „Jeśli Europejczycy chcą degradacji stosunków, to
oczywiście będą ją mieli”101. Państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego w specjalnym oświadczeniu „potępiły decyzję o uznaniu niepodległości południowoosetyjskiego i abchaskiego regionu Gruzji”102. W odpowiedzi minister
spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył, że „Rosja nie zamierza
zatrzaskiwać drzwi w stosunkach z sojuszem, ale wybór zależy od sojuszu”,
a jego reakcją na ostrą krytykę Rosji oraz powołanie Komisji NATO–Gruzja,
było zawieszenie współpracy z Sojuszem. Rosyjski ambasador przy Sojuszu
Dmitrij Rogozin został odwołany na konsultacje do Moskwy103.
Na specjalnym spotkaniu Rady Europejskiej 1 IX 2008 roku Unia
Europejska w sposób umiarkowany, ale jednomyślny potępiła uznanie Osetii
Południowej i Abchazji przez Rosję, nie wprowadziła sankcji ekonomicznych,
natomiast zdecydowała się na pomoc Gruzji. Jednocześnie w październiku
2008 roku zapadła decyzja o wysłaniu cywilno-policyjnej misji obserwacyjnej
(ok. 200 osób, potem zwiększono do 250), która miała nadzorować wycofywanie Rosjan z Gruzji. Wbrew ustaleniom nie doszło jednak do ich wycofania
z terenów separatystycznych. Misja EUMM (EU Monitoring Mission) została
początkowo zaplanowana na rok, natomiast jej mandat przedłużono do 2011
roku. Jednocześnie Unia przeznaczyła dodatkowe 500 mln EUR na odbudowę
Gruzji po konflikcie (jednorazowo)104.
W ciągu kolejnego miesiąca Rosjanie wycofali wojska z Gruzji „właściwej”, ale rozmieścili je w Abchazji i Osetii Południowej. Było to ok. 7600
żołnierzy w nowych bazach w Cchinwali i Dżwawie, a ich zadaniem była
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Zwycięska ofensywa polityków, „Rzeczpospolita”, 13 VIII 2008.
Rosja nie boi się zimnej wojny, „Rzeczpospolita”, 27 VIII 2008.
NATO, G7 i UE naciskają na Rosję, „Rzeczpospolita”, 28 VIII 2008.
Rosja zawiesza współpracę z NATO, „Rzeczpospolita”, 22 VIII 2008.
K. Pełczyńska-Nałęcz, op. cit., s. 47; L. Leszczenko, Gruzja – wyzwania i zagrożenia, [w:] Polityka
zagraniczna: Aktorzy, potencjał, strategie, red. T. Łoś-Nowak, Warszawa 2011, s. 426.
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ochrona niepodległości tych państw przed agresywną Gruzją105. Po uznaniu
Abchazji i Osetii Południowej Rosja zapowiedziała tworzenie dwóch baz wojskowych: czterech w Osetii Południowej i siedmiu w Abchazji (po jednej brygadzie) oraz pododdziałów obrony powietrznej i sił powietrznych. W styczniu
2009 roku Rosja podpisała umowę, a w maju przejęła także odpowiedzialność
za ochronę granicy osetyjsko-gruzińskiej i abchasko-gruzińskiej106. Wtedy
zakończyło się też włączenie sił zbrojnych Abchazji i Osetii Południowej
w zjednoczoną strukturę wojskową Rosji.
Po rosyjskim wecie OBWE musiała opuścić Osetię Południową,
a ONZ (misja UNOMIG) Abchazję. Unia Europejska stała się więc jedyną aktywną zachodnią organizacją, monitorującą sytuację w Gruzji. Działa
na granicach pomiędzy Osetią Południową i Abchazją a Gruzją „właściwą”,
gdzie zamiast sił pokojowych stacjonują tam rosyjscy pogranicznicy. Porozumienie w tej sprawie zawarto 30 IV 2009 roku.107 Dlatego uwaga misji jest
skupiona na terenach przylegających do separatystycznych republik.
Sytuacja w Gruzji, dzięki Unii Europejskiej, jest sprawą międzynarodową. Wybór Baraka Obamy okazał się dla Gruzji mniej korzystny niż
poprzednia administracja108. Nowa administracja Białego Domu przestała
być zainteresowana rozszerzeniem Sojuszu Północnoatlantyckiego o Ukrainę i Gruzję109, a polityka amerykańska została nastawiona na „resetowanie”
stosunków amerykańsko-rosyjskich, to zaś oznaczało zrezygnowanie z budowania tarczy antyrakietowej w Europie Środkowej i Wschodniej oraz jednocześnie „ciche” przyznanie Rosji prawa do przestrzeni postradzieckiej110.
Nowa polityka doprowadziła do normalizacji stosunków Sojuszu Północnoatlantyckiego z Rosją na kwietniowym szczycie Sojuszu w Strasburgu/Kehl
w 2009 roku. Jednocześnie Rosja straciła w dłuższej perspektywie wizerunek gwaranta stabilności na obszarze postradzieckim, dlatego żadne państwo
WNP, nawet bliscy sojusznicy Kremla, nie uznało niepodległości Abchazji
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Przed sierpniową wojną w Osetii Południowej rozlokowanych było 588 żołnierzy rosyjskich sił pokojowych, a w Abchazji 2,5-3 tys. żołnierzy. Rosjanie przypieczętowali rozbiór Gruzji, „Rzeczpospolita”,
10 IX 2008.
„Кавказ 2009. Ежегодник кавказского института”, 2011, s. 114–116.
W. Górecki, Kaukaz, „Nowa Europa Wschodnia”, 2009, nr 5, s. 5.
O. Antonenko, B. Giegerich, Rebooting NATO–Russian Relations, „Survival. Global Politics and Strategy”, April–May 2009, vol 51, no 2, s. 20.
Ibidem, s. 19.
„Strategic Survey 2009, The Annual Review of World Affairs”, 2009, s. 202–203.
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i Osetii Południowej111. Dnia 18 VIII 2009 roku Gruzja zakończyła procedurę występowania ze Wspólnoty Niepodległych Państw, czym potwierdziła
swoje aspiracje euroatlantyckie, po wojnie z Rosją mające mniejsze szanse
na spełnienie.

5. Konkluzje
Zbliżenie Kaukazu Południowego do UE to „jedno z trudniejszych
wyzwań integracyjnych, przed jakimi stała Unia. Jest to najbiedniejszy region Europy, w którym wszystkie kraje w większym lub mniejszym stopniu
odbiegają pod względem ustrojowym od standardów unijnych. […] Bliskość
polityczna nie idzie w parze z ekonomiczną”112. Gruzja, choć najbliższa europejskiej demokracji, ma najmniejszy w regionie wskaźnik handlu z UE,
natomiast Azerbejdżan – kraj o największym udziale w handlu z UE oraz
najwyższym wskaźniku PKB – w sferze politycznego rozwoju odbiega od
Unii najbardziej. Ponadto tylko Azerbejdżan ma dodatni bilans handlowy
w kontaktach z UE, głównie dzięki eksportowi surowców energetycznych.
Europejska Polityka Sąsiedztwa kilkakrotnie została wystawiona na
próbę – Unia nie zawsze umiała w porę i z należytą determinacją reagować
na kryzysy i konflikty w regionie. Najpoważniejszym wyzwaniem był wybuch konfliktu zbrojnego w sierpniu 2008 roku, który doprowadził do wojny
rosyjsko-gruzińskiej a państwa europejskie i Stany Zjednoczone nie mogły
pozostać wobec niej obojętne.
Tabela 3
Udział eksportu do UE27 w eksporcie krajów Południowego Kaukazu (w proc.)
Armenia
Azerbejdżan
Gruzja

2006
48,1
56,9
26,3

2007
48,8
28,6
34,1

2008
53,9
57,7
22,5

2009
44,5
45,5
21,2

2010
49,6
52,6
36,7

Źródło: SI Unii Europejskiej, http://ec.europa.eu, inf. z 23 X 2011.
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Niepodległość Abchazji i Osetii Południowej uznały Rosja, Nikaragua, Wenezuela, Nauru, Tuvalu,
Vanuatu oraz nieuznawane na arenie międzynarodowej jednostki polityczne Naddniestrze, Krym
i Gagauzja.
K. Pełczyńska-Nałęcz, op. cit., s. 25.
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W warunkach toczonej wojny rosyjsko-gruzińskiej negocjowano
reformę oraz większe zaangażowanie Unii Europejskiej we wschodnim sąsiedztwie. W maju 2008 roku Polska i Szwecja zaproponowały, aby europejską politykę sąsiedztwa, zgodnie z propozycjami francuskimi odnośnie
Południa, skierować również na Wschód. Ostateczna formuła nowego programu tzw. Partnerstwa Wschodniego (PW) została przyjęta na majowym
szczycie w 2009 roku. Partnerstwem objęto państwa Europy Wschodniej:
Białoruś, Mołdawię i Ukrainę oraz kraje Kaukazu Południowego: Armenię,
Azerbejdżan i Gruzję. Wydzielenie wschodniego sąsiedztwa dało możliwości
dodatkowego finansowania projektów regionalnych i dwustronnych, a także
wyróżniło te kraje, wprowadzając, po raz pierwszy do relacji z UE, stałe
instytucje współpracy wielostronnej: szczyty PW, spotkania ministerialne,
platformy tematyczne, inicjatywy flagowe, Zgromadzenie Parlamentarne Euronest, Zgromadzenie Samorządów Lokalnych i Regionalnych, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego i Radę Biznesu. Pierwszy szczyt PW odbył się
w Pradze w maju 2009 roku, drugi w Warszawie 29-30 IX 2011 roku, podczas
pełnienia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Poprzez
Partnerstwo Wschodnie Unia Europejska umacnia swoją pozycję w regionie
i realizuje koncepcję europeizacji, czyli „eksportu zasad działania i rządów
europejskich instytucji politycznych na terytoria poza Unią Europejską”113.
Unia negocjuje też z państwami południowokaukaskimi umowy
o ułatwieniach wizowych. Jednostronne zniesienie wiz dla UE przez Gruzję
uprościło wprowadzenie dla tego państwa umów o uelastycznieniu reżimów
wizowych oraz porozumienia o readmisji nielegalnych imigrantów, które
ostatecznie weszło w życie 1 III 2011 roku. UE jest jedyną organizacją monitorującą sytuację w państwie, stąd pojawiły się wśród elit gruzińskich nadzieje na znalezienie nowego silnego partnera (w myśl „więcej Unii Europejskiej,
a mniej NATO”), który byłby w stanie pomóc w zapewnieniu szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa114. Dalsze rozwijanie współpracy dotyczy
porozumień o otwartej przestrzeni powietrznej z Gruzją, która jako pierwsza
z krajów PW przyjęła odpowiednie porozumienie z UE na początku grudnia
2010 roku. Gruzja jest też najbardziej zaangażowanym państwem PW w reformowaniu kraju, walce z korupcją i zorganizowaną przestępczością, a także

113
114

A. Strelkov, op. cit., s. 48.
O. P. Sierra, A point of no return? Georgia and the EU one year after the August war, „Central Asia–
Caucasus Analyst”, 19 VIII 2009, s. 3–6.
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w przygotowaniach systemu politycznego do integracji z UE115. Azerbejdżan
jest natomiast stroną szerszej europejskiej strategii energetycznej, jednak nie
wychodzi znacznie poza ten obszar, nie widząc dla siebie interesu w przyjęciu
Europejskiej Karty Energetycznej, a tym bardziej w demokratyzacji państwa.
*****
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Systemy polityczne państw Kaukazu
Południowego

1. Uwagi wstępne
Ewolucje systemów politycznych w XX i XXI wieku w państwach
Kaukazu Południowego wykazują wiele podobieństw. Owe podobieństwa
wynikają przede wszystkim z bliskości geograficznej oraz takich samych warunków początkowych – zarówno Gruzja i Azerbejdżan, jak również Armenia
zaczynały swoją drogę rozwoju jako części Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ponadto bliskość geograficzna warunkuje podobną sytuację
geopolityczną.
Każde z państw Kaukazu Południowego ma problemy z integralnością terytorialną ze względu na funkcjonowanie zorganizowanych mniejszości
etnicznych i regionów autonomicznych o różnym charakterze. W przypadku
Gruzji problemy generują Abchazja i Osetia Południowa – dwa państwa nieuznawane, wspierane przez Federację Rosyjską. Konflikty na tle politycznym
i etnicznym doprowadziły do wojny między Rosją a Gruzją w 2008 roku.
Jeśli chodzi o Armenię i Azerbejdżan, to dużą rolę w ewolucji systemów
politycznych obu tych krajów odegrał konflikt o Górski Karabach. Ta ormiańska enklawa na terytorium Azerbejdżanu stała się przyczyną wojny, która
zaczęła się w 1991 roku, zaś zakończyła zawieszeniem broni trzy lata później,
jednak generowała napięcia aż do 2008 roku, do porozumienia zawartego
przez prezydentów obu państw w Moskwie. Górski Karabach jest faktycznie
samodzielnym państwem, nieuznawanym jednak przez żaden inny podmiot,
nawet Armenię.
Innym ważnym czynnikiem, który odegrał rolę w ewolucji systemów
politycznych państw Kaukazu Południowego, są tradycje demokratycznej
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państwowości z okresu międzywojennego. Każde z tych państw miało epizod
samodzielnej państwowości tuż po I wojnie światowej, zakończony przez
Armię Czerwoną i przyłączenie do ZSRR. Dlatego też działacze niepodległościowi i późniejsze władze państwowe miały podwaliny, do których mogły
się odwoływać i konsolidować wokół nich społeczeństwo.

2.	Gruzja
Powstanie współczesnej Gruzji jako samodzielnego i suwerennego
podmiotu jest związane z rozpadem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Wcześniej Gruzja funkcjonowała jako Gruzińska Socjalistyczna Republika Radziecka (GSRR, 1936–1990), element Zakaukaskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (ZSRR, 1921–1936) oraz przez krótki
okres jako niepodległe państwo w dwudziestoleciu międzywojennym1. Proces
odzyskiwania niepodległości przez Gruzję rozpoczął się 9 IV 1989 roku, gdy
służby porządkowe brutalnie spacyfikowały demonstrację w Alei Rustawelego w stolicy kraju Tbilisi. Oddziały milicji i wojska użyły w akcji broni palnej
wyposażonej w ostrą amunicję, łopatek saperskich jako pałek i bojowych
środków chemicznych.
Demonstranci manifestowali swój sprzeciw wobec imperialnej polityce ZSRR w Gruzji, co nie podobało się władzom w Moskwie do tego stopnia,
że zdecydowały się na użycie siły. Tragiczny finał pacyfikacji (według oficjalnych danych zginęło 19 osób, dziesiątki były ranne, zatrucie gazem dotknęło
kilkuset osób2) zjednoczył społeczeństwo gruzińskie wokół wspólnego wroga, którym był ZSRR. Polityczna odpowiedzialność spotkała między innymi
polityków republikańskich, w tym kierującego Komunistyczną Partią Gruzji
Dżumbera Patiaszwiliego3. Od tego momentu proces transformacji ustrojowej
był już nie do zatrzymania.
Rezultatem tragedii kwietniowej było powołanie przez opozycję gruzińską Komitetu Ocalenia Narodowego, w którego skład weszły najważniej1

2
3

Po raz pierwszy Gruzja uzyskała niepodległość jako Gruzińska Republika Demokratyczna 26 V 1918
roku w rezultacie uchwalenia Aktu Niepodległości. Dokument ten powoływał do istnienia państwo
o ustroju republikańskim i demokratycznym, proklamujące wieczystą neutralność oraz zapewniał pełnię
praw obywatelom narodowości niegruzińskiej. Organem ustawodawczym był parlament Gruzji, zaś
wykonawczym – rząd. Istnienie Gruzińskiej Republiki Demokratycznej zakończyło zajęcie kraju przez
armię ZSRR oraz opuszczenie go przez rząd Republiki, zagraniczne poselstwa i misje handlowe 18 III
1921 roku. W. Materski, Gruzja, Warszawa 2010, s. 65–118.
Ibidem, s. 258.
A. Furier, Droga Gruzji do niepodległości, Poznań 2000, s. 148.
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sze partie: Związek Helsiński, Partia Narodowo-Demokratyczna, Związek
Równości Narodowej oraz Partia Niepodległości Narodowej. Organizacja
ta postawiła sobie za cel doprowadzenie do wyjścia Gruzji ze Związku Radzieckiego. Liderem został Zwiad Gamsachurdia. Jednocześnie rozpoczęły
się przemiany w aparacie władzy. W listopadzie 1989 roku Rada Najwyższa GSRR dokonała licznych nowelizacji konstytucji, ukierunkowanych na
osłabienie podległości wobec Moskwy. Z punktu widzenia badacza systemu
politycznego najistotniejsze zmiany dotyczyły wprowadzenia swobody samodzielnego decydowania o wystąpieniu z ZSRR, zawieszania radzieckich
aktów prawnych uznanych za nieodpowiadające interesom narodowym Gruzji
oraz nielimitowania liczby kandydatów zgłaszanych do wyborów przez organizacje społeczne. Pod presją społeczeństwa Rada Najwyższa GSRR 9 III
1990 roku wypowiedziała umowę o utworzeniu ZSRR4.
Mimo liberalizowania się stanowiska władz komunistycznych, ciągle
dochodziło do konfrontacji politycznych z opozycją. Dzięki zdecydowanym
działaniom nowo powołanego porozumienia „Okrągły Stół – Wolna Gruzja”
oraz Forum Narodowego opozycjonistom udało się przenieść termin wyborów do Rady Najwyższej GSRR z marca (korzystnego dla rządzącej ekipy
ze względu na krótki czas kampanii) na 28 X 1990 roku. W tych wyborach,
pierwszych mających charakter demokratyczny, zdecydowanie zwyciężyła
koalicja „Okrągły Stół – Wolna Gruzja”, zdobywając 60 proc. głosów, przy 20
proc. poparcia dla komunistów5. Dnia 14 XI 1990 roku Zwiad Gamsachurdia
został powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Najwyższej Gruzji.
Kolejnymi etapami na drodze do niepodległości były: referendum z marca
1991 roku, w którym 90 proc. gruzińskiego społeczeństwa opowiedziało się
za niepodległością, proklamowanie przez parlament niepodległości w rocznicę wydarzeń kwietniowych oraz wybory prezydenckie 26 V 1991 roku,
w których zdecydowanie zwyciężył Zwiad Gamsachurdia6. W ten sposób
dokonała się transformacja ustrojowa z systemu totalitarnego do demokracji.
Ze względu na szerokie uprawnienia przyznane prezydentowi Gamsachurdi oraz cechy jego osobowości (zapędy dyktatorskie), system demokratyczny w Gruzji bardzo szybko zaczął generować patologie. Prezydent zdelegalizował Komunistyczną Partię Gruzji pod pretekstem udzielania wsparcia
organizatorom puczu w Moskwie, wygłaszał daleko posunięte deklaracje
4
5
6

W. Materski, op. cit., s. 262.
A. Furier, op. cit., s. 154.
Ibidem.
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nacjonalistyczne oraz namawiał obywateli do konwersji z islamu na chrześcijaństwo. Takie zachowania szybko doprowadziły do powstania opozycji
wśród elit oraz do wzrostu niepokojów społecznych. Prezydent nie próbował
łagodzić konfliktów – zamiast tego dokonywał kolejnych demonstracji siły
polegających na rozpędzaniu wieców przez milicję. Nakręcająca się spirala
konfliktu doprowadziła do regularnych walk między milicją a opozycyjnymi
organizacjami parlamentarnymi na ulicach Tbilisi. Dnia 2 I 1992 roku opozycja powołała Radę Wojskową, która wprowadziła w stolicy stan wyjątkowy
oraz zakończyła działalność Rady Najwyższej. Gamsachurdia wraz ze swoim
najbliższym otoczeniem uciekł z kraju7.
Rada Wojskowa, jako organ tymczasowy i niemający żadnego umocowania w prawie, poszukiwała kompromisu między swoimi członkami walczącymi o władzę oraz możliwości stabilizacji sytuacji w państwie, a co za tym
idzie utrzymania niepodległościami. Postanowiono skorzystać z autorytetu
Eduarda Szewardnadzego8, wcześniej pełniącego funkcję ministra spraw zagranicznych ZSRR. Dnia 10 III 1992 roku Rada Wojskowa powołała Radę
Państwa Republiki Gruzji jako tymczasowy parlament, z Szewardnadzem
jako przewodniczącym. Prezydium tej rady zaczęło spełniać rolę kolektywnego prezydenta. Było to niezgodne z obowiązującą konstytucją, ale stanowiło
płaszczyznę porozumienia i stabilizacji sytuacji w państwie.
Szewardnadze wprowadził w Gruzji ustrój określany mianem autorytaryzmu kompetytywnego. Jest to system rządów, w którym zachowano
demokratyczne procedury, ale wykorzystywane są one jako podstawowy
środek utrzymywania się przy władzy oraz jej wykonywania. Zasady demokratycznego państwa prawa są jednak łamane na tyle często, że władza i administracja nie przystają do minimalnych kryteriów demokracji. Opozycja
polityczna ma możliwość realnego działania, jednak pozostaje zdominowana
przez obóz władzy. Wybory zazwyczaj nie są fałszowane na masową skalę,
jednak władza wykorzystuje aparat administracyjny do gnębienia opozycji,
ogranicza jej dostęp do mediów, zastrasza opozycjonistów i ich zwolenników.
Opozycjoniści oraz sprzyjający im pracownicy mediów mogą oczekiwać represji w postaci więzienia, zmuszenia do emigracji, w skrajnych przypadkach

7
8

Ibidem, s. 285–286.
Eduard Szewardnadze – działacz partyjny i państwowy, w latach 1965–1972 minister spraw wewnętrznych GSRR, 1972–1985 pierwszy sekretarz KC KP Gruzji, 1985–1990 minister spraw zagranicznych
ZSRR, 1992–1995 przewodniczący parlamentu i Rady Obrony Państwa, 1995–2003 prezydent Gruzji.
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padają ofiarami morderstw lub pobić9. Oczywiście system polityczny charakteryzujący się takimi cechami nie może być uznany za demokratyczny.
Piotr Trzaskowski zauważył jednak, że tego typu ustrój nie może być
też uznany za klasycznie autorytarny. Władza unika bowiem otwartego łamania zasad demokracji, zaś ograniczenia działań przeciwników politycznych
mają miejsce poprzez subtelne środki, takie jak wykorzystanie administracji
podatkowej, skryte naruszanie niezawisłości sądów oraz inne instytucje państwowe10. Procedury demokratyczne, jakkolwiek upośledzone, funkcjonują
i zarówno władza, jak i opozycja muszą brać je pod uwagę. Warto również
zwrócić uwagę, że w konkretnym przypadku Gruzji Szewardnadze nie dążył do przekształcenia jej w państwo autorytarne w rozumieniu klasycznym.
Pomysł zmiany konstytucji w celu umożliwienia mu reelekcji nigdy nie był
rozważany poważnie. Skala fałszerstw wyborczych nie miała charakteru masowego, zaś wybory o niskim poziomie ważności były w ogóle wolne od
tychże fałszerstw11.
Szewardnadze sprawował władzę w Gruzji przez 11 lat. Początkowo
na podstawie wspomnianego już dekretu Rady Wojskowej, następnie na podstawie ustawy o organach władzy państwowej, która stawiała na czele państwa
przewodniczącego parlamentu – Rady Najwyższej (wybieranej w wyborach
powszechnych na trzyletnią kadencję). Dnia 24 VIII 1995 roku Rada Najwyższa przyjęła nową konstytucję. Ustawa zasadnicza określała Gruzję jako republikę parlamentarną, której głową jest prezydent. Elekcja prezydenta odbywa
się co 5 lat, zaś wybory mają charakter powszechny. Władzę ustawodawczą
powierzono jednoizbowemu parlamentowi składającemu się z 235 deputowanych. Kadencję parlamentu ustalono na 4 lata, zaś jego wybór dokonywał
się na podstawie powszechnych elekcji – częściowo proporcjonalnych (150),
częściowo zaś jednomandatowych (85). Władzę wykonawczą sprawował
rząd, kontrolowany przez prezydenta12. Wprowadzenie tej konstytucji oraz
wybory prezydenckie i parlamentarne rozpisane na jesień 1995 roku miały
doprowadzić do zakończenia okresu przejściowego, stabilizacji politycznej
i gospodarczej państwa oraz przywrócenia integralności.

9

10
11
12

P. Trzaskowski, Gruzińska „Rewolucja Róż”: Zachód i idea zachodu a przemiany polityczne w Gruzji,
Warszawa 2009, s. 46.
Ibidem, s. 47.
Ibidem.
W. Materski, op. cit., s. 322.
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Wspomniane już wybory odbyły się 5 XI 1995 roku. Szewardnadze
zdobył w nich niemal 75 proc. głosów, zaś zagraniczni obserwatorzy nie mieli
poważniejszych zarzutów co do procedur. Od tego właśnie momentu można
datować wprowadzanie w Gruzji autorytaryzmu kompetytywnego, co widać
wyraźnie na przykładzie kampanii wyborczej w 2000 roku. Wtedy to do prasy
trafiła informacja („przeciek”) o tym, że jeden z kontrkandydatów Szewardnadzego, były pierwszy sekretarz partii komunistycznej Dżumber Patiaszwili,
jest odpowiedzialny za wydarzenia z 9 IV 1989 roku, co w kontekście ustalenia dnia wyborów na rocznicę tychże wydarzeń poważnie obniżało jego
szanse. Innym kandydatom ograniczano dostęp do mediów oraz utrudniano
spotkania przedwyborcze. Tym razem zagraniczni obserwatorzy mieli również zastrzeżenia co do samej procedury13. Niezadowolenie społeczeństwa
z rządów Szewardnadzego pogłębiało się, czego przejawem był bunt batalionu Gwardii Narodowej wywołany niewypłacaniem żołdu przez rok.
Przełom nastąpił po wyborach parlamentarnych 2 XI 2003 roku. Rozdźwięk między wynikami sondaży przedwyborczych (wskazującymi na wyraźne zwycięstwo partii opozycyjnych) a wstępnymi wynikami mówiącymi
o zwycięstwie bloku prezydenckiego, wyprowadził obywateli na ulice. Od 4
listopada w centrum Tbilisi trwał nieustanny protest, który doprowadził do
zablokowania mównicy podczas inauguracyjnego posiedzenia parlamentu.
Jednym z liderów tego protestu był Micheil Saakaszwili14. Protestujący na
mównicy mieli w rękach róże, nawiązując symboliką do portugalskiej rewolucji goździków. Szewardnadze zareagował rozporządzeniem o wprowadzeniu
stanu wyjątkowego na 30 dni, jednakże owo rozporządzenie wymagało zatwierdzenia przez parlament w ciągu 48 godzin. Szewardnadze przestrzegał,
że jeżeli tak się nie stanie, władzę w kraju przejmą resorty siłowe. Wprawdzie
23 listopada parlament faktycznie się zebrał, ale na wezwanie Saakaszwiliego stawił się skład z poprzedniej kadencji. Przewodnicząca parlamentu Nino
Burdżanadze uznała, że nowy skład nie zdążył się ukonstytuować, zaś ona
przejmuje obowiązki głowy państwa na okres 45 dni, do czasu przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich15. Tego samego dnia Szewardnadze
zgodził się ustąpić.
13
14

15

Ibidem, s. 330.
Micheil Saakaszwili – adwokat, polityk, 1988 – przewodniczący klubu poselskiego Związku Obywatelskiego, 2000–2001 minister sprawiedliwości, 2002–2003 przewodniczący Rady Miasta Tbilisi,
współorganizator „rewolucji róż”, od stycznia 2004 prezydent Gruzji.
W. Materski, op. cit., s. 339.
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Wybory prezydenckie 4 I 2004 roku wyłoniły nowego prezydenta,
którym został Saakaszwili. Dnia 28 marca tego roku odbyły się powtórzone
wybory parlamentarne, w których zdecydowanie zwyciężył prezydencki blok
Ruch Narodowy–Demokraci. Wydawać się mogło, że demokracja na dobre
zagościła w Gruzji. W praktyce okazało się jednak, że Saakaszwili również
miał problemy z przestrzeganiem demokratycznych procedur. W 2007 roku
został oskarżony o czerpanie korzyści z korupcji oraz powiązanie z próbami zabójstw politycznych. W reakcji na oskarżenia i zamieszki Saakaszwili
zamknął dwie prywatne stacje telewizyjne oraz wprowadził stan wyjątkowy
na 15 dni. Jednocześnie rozpisał przedterminowe wybory prezydenckie na 7
I 2008 roku. Wybory okazały się dla Saakaszwiliego zwycięskie, jednak tym
razem uzyskał ok. 54 proc. poparcia, zaś zagraniczni obserwatorzy zgłaszali
różne zastrzeżenia16. Zwycięstwo bloku prezydenckiego w wyborach 28 maja
tego samego roku potwierdziło, że popularność Saakaszwiliego utrzymywała
się na wysokim poziomie. Komentatorzy zauważyli jednak, że wydarzenia
z listopada 2007 roku sprawiły, że prezydent powściągnął swoje autorytarne
zapędy, zaczął lepiej traktować opozycję i przestał kierować się kluczem towarzysko-politycznym przy obsadzaniu stanowisk.
Konstytucja Gruzji została uchwalona 24 VIII 1995 roku. Od tamtego czasu była wielokrotnie nowelizowana17. Ustawa zasadnicza składa się
ze 109 artykułów pogrupowanych w 11 rozdziałów (Postanowienia ogólne,
Obywatelstwo gruzińskie, Podstawowe prawa i wolności jednostki, Parlament
Gruzji, Prezydent Gruzji, Rząd Gruzji, Władza sądownicza, Finanse państwa
i kontrola, Obrona państwa, Zmiana Konstytucji oraz Przepisy przejściowe)18.
Walenty Baluk i Gieorgij Tarchan-Mourawi wyodrębnili pięć zasad
zawartych w gruzińskiej ustawie zasadniczej19.
1. Zasada państwa niepodległego i integralnego – według konstytucji „Gruzja jest krajem niezależnym, niepodległym i integralnym, co zostało potwierdzone przez referendum 31 III 1991 roku na całym terytorium kraju,
włącznie z Abchaską Autonomiczną Republiką Radziecką i Południowoosetyjskim Okręgiem Autonomicznym, oraz w Ustawie o Odzyskaniu

16
17

18
19

Ibidem, s. 360.
Strona internetowa [dalej: SI] Civil.Ge, http://www.civil.ge, „New Constitution Adopted”, inf. z 1 XII
2011.
Archiwum Autora, The Constitution of Georgia, 24 VIII 1995 [dalej: The Constitution of Georgia].
W. Baluk, G. Tarchan-Mourawi, Gruzja, [w:] Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych
Państw, red. W. Baluk, A. Czajkowski, Wrocław 2007, s. 154–156.
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Niepodległości Gruzji z 9 IV 1991 roku”20. Warto zwrócić uwagę na wyszczególnienie Abchazji i Południowej Osetii. Wynika ono ze spornego
statusu wymienionych terytoriów, zaś takie sformułowanie podkreślało
pretensje Gruzji do tych ziem.
2. Zasada państwa republikańskiego – wyrażona jest w drugim artykule,
natomiast nie wyraża się w nazwie państwa.
3. Zasada trójpodziału władzy – władza państwowa w Gruzji pochodzi od
narodu realizującego swoje prawo pośrednio (poprzez referendum) i za
pośrednictwem swoich przedstawicieli.
4. Zasada wolności ekonomicznej i państwa socjalnego – w preambule
wspomina się o „wolności ekonomicznej”, zaś w pozostałych częściach
konstytucji nie ma wzmianek o ustroju ekonomicznym. Można jedynie
przypuszczać, na podstawie pozakonstytucyjnych przesłanek, że jest to
gospodarka wolnorynkowa. Jeśli chodzi o zasadę państwa socjalnego, to
odnosi się ona do materialnych praw człowieka.
5. Zasada państwa demokratycznego i prawnego – cały rozdział II konstytucji jest poświęcony prawom i wolnościom obywatela, pluralizmowi
politycznemu i aksjologicznemu. Gruzińskie regulacje nie odstają od
światowych standardów demokratycznych.
W 2009 roku parlament Gruzji uchwalił poprawki do konstytucji regulujące kwestię geograficznego rozmieszczenia siedzib organów państwa.
Od początku państwowości na terenie dzisiejszej Gruzji, prawie wszystkie
byty państwowe tam funkcjonujące umiejscawiały swoją stolicę w Tbilisi. Nie zmieniło się to również po uzyskaniu niepodległości w 1991 roku.
W okresie średniowiecza, pod panowaniem króla Dawida Budowniczego, stolica znajdowała się przez pewien czas w mieście Kutaisi. Do tej tradycji nawiązali deputowani do gruzińskiego parlamentu, przenosząc siedzibę swojej
instytucji do wspomnianego miasta. Początkowo parlament miał obradować
w obu tych lokalizacjach, jednak ostatecznie zapadła decyzja o odbywaniu
sesji plenarnych jedynie w nowej siedzibie (począwszy od wyborów w 2012
roku). Logicznym następstwem było przeniesienie tam również siedziby rządu. Ponadto Trybunał Konstytucyjny zmienił miejsce urzędowania z Tbilisi
na Batumi. Jedynym ważnym urzędem państwowym, jaki pozostaje w Tbili-

20

The Constitution of Georgia, roz. I, art. 1, s. 1.
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si, jest prezydent. Mimo wszystkich wymienionych zmian, formalnie stolicą
państwa pozostaje Tbilisi21.
Parlament Gruzji jest najwyższym organem przedstawicielskim
w państwie. Sprawuje on władzę ustawodawczą, wyznacza główne kierunki
polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz utrzymuje kontrolę nad rządem22.
Parlament gruziński jest jednoizbowy i liczy 150 członków. Stu wybieranych
jest w systemie proporcjonalnym, zaś 50 w systemie większościowym. Kadencja parlamentu trwa cztery lata. Wybory, w których wyłaniani są członkowie parlamentu, są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Bierne prawo
wyborcze przysługuje obywatelowi, który posiada czynne prawo wyborcze
i ukończył 25 lat.
Podstawowymi organami wewnętrznymi są: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz komisje. Organem pomocniczym i organizacyjnym jest
Biuro Parlamentu. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący są wybierani
na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji w tajnym głosowaniu na czas jej
trwania. Przewodniczący parlamentu kieruje jego pracami, reprezentuje go na
zewnątrz, zapewnia możliwość swobodnego wyrażania poglądów, podpisuje
akty wydawane przez parlament oraz realizuje pozostałe kompetencje zawarte
w regulaminie parlamentu23. Komisje parlamentarne dzielą się na trzy typy:
komisje stałe (funkcjonujące przez całą kadencję parlamentu), powoływane
doraźnie komisje czasowe oraz komisje śledcze24.
Obrady parlamentu odbywają się w dwóch sesjach zwyczajnych
w roku – wiosennej (od pierwszego wtorku lutego do ostatniego piątku czerwca) i jesiennej (od pierwszego wtorku września do trzeciego piątku grudnia).
Ponadto możliwe jest zwołanie sesji nadzwyczajnych pomiędzy sesjami zwyczajnymi oraz posiedzenia po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego25.
Główną funkcją parlamentu Gruzji jest tworzenie prawa w postaci
ustaw. Realizując ową funkcję, parlament może uchwalać trzy rodzaje ustaw:
konstytucyjne, organiczne oraz zwykłe. Ustawy konstytucyjne określają
ustrój państwa, zaś do ich uchwalenia jest konieczna większość kwalifikowana: dwie trzecie głosów. Ustawa organiczna jest formą realizacji zapowiedzi konstytucyjnej, do uchwalenia wymagającej większości bezwzględnej.
21

22
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SI Eastbook.eu – Portal o Partnerstwie Wschodnim, www.eastbook.eu, B. Chedia, Gruzja o krok od
zmiany stolicy, inf. z 20 VI 2012.
The Constitution of Georgia, roz.. III, art. 48, s. 12.
G. Kuca, Parlament Gruzji, Warszawa 2010, s. 24.
Ibidem.
Ibidem, s. 26.
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Ustawa zwykła jest uchwalana zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej jednej trzeciej parlamentarzystów. Osobną kategorię stanowią
porozumienia konstytucyjne dotyczące relacji państwo–kościół, uchwalane
większością trzech piątych głosów26.
Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje prezydentowi, rządowi,
członkowi parlamentu, frakcji, stałej komisji parlamentarnej, najwyższym organom przedstawicielskim Abchazji i Adżarii oraz grupie co najmniej 30 tys.
wyborców. Prawo inicjatywy w zakresie ustalania wielkości sił zbrojnych
przysługuje jedynie prezydentowi, ustawy budżetowej oraz ustawy regulującej funkcjonowanie rządu – rządowi, regulaminu parlamentu – członkom
parlamentu, frakcji oraz komisji stałej.
Procedura ustawodawcza składa się z wysłuchania publicznego oraz
trzech czytań. Ustawa od podmiotu dysponującego inicjatywą trafia do Biura
Parlamentarnego, które kieruje ją do właściwej komisji. Komisja wstępnie
opiniuje ustawę i przesyła ją do omówienia na zebraniach plenarnych parlamentu. Pierwsze czytanie ma charakter ogólny, dotyczy zasad projektu oraz
propozycji do dyskusji. Drugie czytanie obejmuje szczegółową dyskusję oraz
głosowanie nad poszczególnymi częściami danego aktu prawnego. Trzecie
czytanie obejmuje redakcyjną korektę projektu. Ustawa uchwalona przez parlament zostaje przesłana prezydentowi, który w terminie do 10 dni może ją
podpisać lub też odesłać do parlamentu ze swoimi uwagami. Odesłana ustawa
może zostać przegłosowana w formie z uwagami prezydenta lub bez. Jeśli
uda się odrzucić uwagi prezydenta i ponownie przegłosować tekst pierwotny
(większością trzech piątych, w przypadku poprawek do konstytucji dwóch
trzecich) zaś prezydent nie zechce podpisać takiej ustawy, wówczas może to
zrobić przewodniczący parlamentu. Podpisane ustawy są ogłaszane w dzienniku urzędowym „Sakartvelos Sakanonmdeblo Matsne”27.
Władzę wykonawczą w Gruzji sprawują prezydent oraz rząd. Prezydent jest głową państwa, ukierunkowuje i realizuje politykę wewnętrzną
i zagraniczną państwa (jako najwyższy przedstawiciel), gwarantuje niepodległość oraz niepodzielność Gruzji, a także stoi na straży zgodności działań
pozostałych organów państwowych28 z konstytucją.
Kadencja prezydenta trwa 5 lat i dopuszczalne jest sprawowanie tej
funkcji przez dwie kolejne kadencje. Bierne prawo wyborcze w przypadku
26
27
28

Ibidem, s. 27.
Ibidem, s. 30.
The Constitution of Georgia, roz. III, art. 48, s. 12.

139

Systemy polityczne państw Kaukazu Południowego

prezydenta przysługuje tym obywatelom Gruzji, którzy ukończyli 35 rok życia, posiadają czynne prawo wyborcze i mieszkają w kraju przynajmniej od
15 lat, także w dniu wyborów. Kandydat na prezydenta musi uzyskać poparcie
co najmniej 50 tys. wyborców.
Do kompetencji prezydenta należy29:
–– podpisywanie umów międzynarodowych, negocjacje z innymi państwami, mianowanie ambasadorów, przyjmowanie listów
uwierzytelniających;
–– mianowanie premiera i udzielanie zgody na mianowanie przez niego
ministrów;
–– dymisjonowanie rządu oraz ministrów obrony i spraw wewnętrznych;
–– przyjmowanie dymisji rządu;
–– udzielanie zgody na złożenie przez rząd projektu ustawy budżetowej;
–– mianowanie oraz dymisjonowanie określonych urzędników oraz podawanie parlamentowi kandydatur;
–– ogłaszanie wojny i zawieranie pokoju (po zatwierdzeniu przez
parlament);
–– ogłaszanie stanu wyjątkowego;
–– zawieszanie, za zgodą parlamentu, obowiązywania aktów normatywnych władzy samorządowej;
–– podpisywanie i ogłaszanie ustaw;
–– podejmowanie decyzji w kwestiach przyznawania obywatelstwa oraz
uchodźców;
–– przyznanie prawa łaski;
–– przyznawanie odznaczeń państwowych, awansowanie wojskowych
i dyplomatów;
–– rozwiązanie parlamentu;
–– rozpisywanie referendów i wyborów;
–– mianowanie członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego i wysokiej
rangi dowódców wojskowych;
–– zwracanie się z orędziem do parlamentu i narodu.
Drugim organem władzy wykonawczej jest rząd. Instytucja ta realizuje politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa oraz odpowiada przed
prezydentem i parlamentem. Na czele rządu stoi premier30, który wytycza
29
30

W. Baluk, G. Tarchan-Mourawi, op. cit., s. 161.
Stanowisko premiera wprowadziła nowelizacja konstytucji z 2004 roku. Wcześniej to prezydent sprawował zwierzchnictwo nad rządem.
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kierunki działalności rządu, koordynuje działania poszczególnych ministerstw
oraz sprawuje nad nimi kontrolę. Premier odpowiada za działalność rządu
przed prezydentem i parlamentem. Poszczególne ministerstwa zarządzają
i realizują politykę państwa w wyznaczonych obszarach gospodarki i życia
publicznego. Ministerstwami kierują ministrowie, którzy samodzielnie decydują w kwestiach należących do ich kompetencji. W tym celu mogą wydawać
rozporządzenia na podstawie obowiązującego prawa31.
Na gruzińską władzę sądowniczą składa się Sąd Konstytucyjny oraz
sądy powszechne. Sąd Konstytucyjny tworzy 9 członków. Po trzech z nich
jest mianowanych przez prezydenta, Sąd Najwyższy i parlament. Kadencja
wynosi 10 lat bez możliwości ponownego wyboru. Członkiem Sądu Konstytucyjnego może zostać każdy obywatel powyżej 30 roku życia. Sąd ten
orzeka na podstawie pozwu lub podania złożonego przez prezydenta, rząd,
co najmniej jedną piątą parlamentarzystów, wyższe organy rządowe Abchazji i Adżarii, Obrońcę Ludowego Gruzji i obywateli. Jego kompetencje to:
sprawdzanie zgodności aktów normatywnych z konstytucją, kwestie sporne
dotyczące podziału władzy między organami władzy, niekonstytucyjność powstawania i funkcjonowania stowarzyszeń politycznych powołanych przez
obywateli, spory wyborcze, zgodność umów międzynarodowych i porozumień z konstytucją, zgodność aktów normatywnych z podstawowymi prawami człowieka32.
Do kategorii sądów powszechnych należą sądy rejonowe, okręgowe
i apelacyjne, Sąd Najwyższy Abchaskiej Republiki Autonomicznej, Sąd Najwyższy Adżarskiej Republiki Autonomicznej oraz Sąd Najwyższy, zwany
w konstytucji najwyższym sądem kasacyjnym. W postępowaniu sądowym
obowiązuje zasada równoprawności oraz rywalizacji stron. Językiem postępowania jest język państwowy, zaś osobie nieznającej go przysługuje tłumacz33.

3.	Azerbejdżan
Między formowaniem się systemu politycznego Gruzji i Azerbejdżanu
rysuje się analogia. Również w Azerbejdżanie pierwszym stałym objawem
odrębności było utworzenie samodzielnego państwa. W okresie międzywo-

31
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G. Kuca, op. cit., s. 35.
Ibidem, s. 37.
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jennym 28 V 1918 roku powstała Demokratyczna Republika Azerbejdżanu34.
Od samego początku swojego istnienia DRA znajdowała się w stanie ciągłej
wojny domowej, w której czynnego wsparcia udzielali stronom Rosjanie, Ormianie, a także Imperium Osmańskie. Stabilizacji nie udało się osiągnąć przez
cały okres istnienia Republiki – w kwietniu 1920 roku Armia Czerwona zajęła
Baku, pozbawiając państwo azerskie suwerenności. W jego miejsce powołano
Azerbejdżańską Socjalistyczną Republikę Radziecką, która w grudniu 1922
roku została włączona do Zakaukaskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i tym samym weszła w skład Związku Radzieckiego35.
Powstanie suwerennego państwa stało się możliwe w wyniku rozkładu
ZSRR. Pod koniec lat osiemdziesiątych nasilił się konflikt między Azerbejdżanem i Armenią o Górski Karabach, region autonomiczny zamieszkany
przez ludność ormiańską, a leżący w Azerbejdżanie. Równocześnie pojawiła się skonsolidowana opozycja w postaci Frontu Ludowego Azerbejdżanu.
Wszystkie te przesłanki sprawiły, że pod koniec 1989 i na początku 1990 roku
stolica państwa Baku stała się areną niepokojów społecznych i protestów na
coraz większą skalę.
Wydarzeniem przełomowym było wprowadzenie 20 I 1990 roku stanu
wyjątkowego w Baku stolicy AzSRR, mające na celu spacyfikowanie opozycji. Za powód tej decyzji posłużył szereg wybryków chuligańskich, w rzeczywistości zaaranżowanych i wyreżyserowanych na ulicach stolicy przez
władze szukające pretekstu do poproszenia o wsparcie z zewnątrz, konkretnie
od ZSRR. O północy na ulicach miasta pojawiły się czołgi oraz żołnierze
desantujący się z zacumowanych okrętów. Walki między pacyfikatorami
a mieszkańcami Baku trwały przez cały dzień i według oficjalnych statystyk
pochłonęły 132 ofiary36.
Tragiczne wydarzenia przyczyniły się do zmian na szczycie azerskich
władz. Piastujący ówcześnie stanowisko pierwszego sekretarza Komitetu
Centralnego Komunistycznej Partii Azerbejdżanu Abdurahman Wazirow, został wykorzystany w roli kozła ofiarnego i wyrzucony z partii. Jego miejsce
zajął Ajaz Mutalibow37, który niedługo potem został również prezydentem.
We wrześniu 1990 roku odbyły się wybory, które według oficjalnych danych
34
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P. Kwiatkiewicz, Z wojny i chaosu. Azerbejdżan: ukształtowanie niepodległego państwa, Toruń 2009,
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Ibidem, s. 48.
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wygrała KPAz z 90 proc. poparcia. Obywatele Azerbejdżanu zaczęli jednak
protestować i zarzucać władzy oszustwo. Mimo to Rada Najwyższa ASRR
zmieniła 5 II 1991 roku oficjalną nazwę państwa na Republikę Azerbejdżańską38. Proces przemian rozpoczął się, choć jeszcze nie nabrał tempa.
Kolejnym po pacyfikacji Baku katalizatorem dążeń niepodległościowych Azerbejdżanu było poparcie przez Mutalibowa tzw. puczu Janajewa,
który rozpoczął się w Moskwie 19 VIII 1991 roku. Był to zamach stanu przeprowadzony przez komunistycznych „konserwatystów” przeciwko reformom
Michaiła Gorbaczowa. Poparcie to i trwanie przy skompromitowanym ustroju
komunistycznym, a także przemiany w innych państwach sprawiły, że ludność Baku po raz kolejny wyszła na ulice. Tym razem presja była skuteczna –
dnia 30 VIII 1991 roku Rada Najwyższa Republiki Azerbejdżanu przyjęła na
nadzwyczajnej sesji Deklarację o powstaniu niepodległego państwa Republiki
Azerbejdżanu39, zaś KPAz dokonała samorozwiązania. Wydarzenie to stanowi
formalną i symboliczną datę zakończenia funkcjonowania komunistycznego
systemu politycznego w Azerbejdżanie. Kolejnym krokiem było uchwalenie
18 X 1991 roku Aktu konstytucyjnego o państwowej niezależności Republiki
Azerbejdżanu40.
Mimo rozwiązania partii komunistycznej, nomenklaturze partyjnej
udało się utrzymać stanowisko prezydenta. W kwestii władzy ustawodawczej
porozumienie nomenklatury i LFA doprowadziło do powstania Rady Narodowej, mającej charakter parlamentu przejściowego. Reprezentacje komunistów
i opozycjonistów liczyły po 25 osób. Mimo tego kompromisu brak stabilności
zarówno ekonomicznej, jak i militarnej doprowadził do kryzysu w marcu
1992 roku. W jego rezultacie ustąpili ze stanowisk jednocześnie prezydent,
premier i przewodniczący Rady Narodowej. Korzystając z tej sytuacji, komuniści próbowali przywrócić funkcjonowanie Rady Najwyższej (parlamentu
funkcjonującego w okresie AzRR) oraz przywrócić Mutalibowa na stanowisko prezydenta. Rada Najwyższa przekazała jednak swoje kompetencje Mili
Medżlisowi, organowi powstałemu na bazie Rady Narodowej, zaś w wyborach prezydenckich zwyciężył reprezentujący opozycję Abulfaz Elczibej.
Kolejny kryzys, który wstrząsnął azerskim systemem politycznym,
miał miejsce w pierwszej połowie 1993 roku. W wyniku puczu został obalony Elczibej, zaś pełnienie obowiązków prezydenta powierzono Hajdarowi
38
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Alijewowi41. Alijew unormował sytuację, legalizując w drodze referendum
odsunięcie od władzy poprzedniego prezydenta oraz oferując tekę premiera
przywódcy puczu. W sierpniu 1993 roku odbyły się wybory prezydenckie,
w których 97 proc. głosujących poparło Alijewa.
Nowy prezydent, posiadając pełnię władzy oraz legitymację do zmian,
wzmocnił armię, doprowadził do zawieszenia broni oraz podjął współpracę
z opozycją. W ramach reformowania państwa stworzono i przyjęto w referendum 12 XI 1995 roku nową konstytucję. Równolegle z referendum odbyły się
wybory do Mili Medżlisu. Ze względu na skomplikowaną ordynację wyborczą pojawiły się problemy z wyłonieniem pełnego składu izby, zaś wybory
uzupełniające odbywały się jeszcze w 1996 roku. W rezultacie tej elekcji
władzę w Azerbejdżanie zdobyła „partia władzy” powiązana z prezydentem42.
Stabilizacja sytuacji politycznej miała swoją dobrą i złą stronę. Jej
zaletą był niewątpliwie rozwój gospodarczy osiągnięty dzięki wsparciu Banku
Światowego, wzmocnienie waluty, zainteresowanie zagranicznych inwestorów oraz inwestycje w sektor naftowy. Jednocześnie pełnia władzy i dostęp
do korzyści wynikających z rządzenia szybko bogacącym się państwem
doprowadziły do transformacji reżimu Alijewa w kierunku autorytaryzmu.
Objawiało się to wzmocnieniem znaczenia oraz potencjału ekonomicznego
regionalnych i rodzinnych grup interesu. Ugrupowania opozycyjne zostały
zmarginalizowane, wielu polityków opozycji zmuszono do emigracji, zaś inni
trafiali do więzień lub rozpoczynali działalność w konspiracji. W październiku 2000 roku odbyły się kolejne wybory parlamentarne, a większość partii
opozycyjnych miała kłopoty z rejestracją list wyborczych i prowadzeniem
kampanii. Ponadto zmieniono próg wyborczy z 4 proc. do 6 proc. Po raz
kolejny zwyciężyła partia prezydencka43.
Rządząca Azerbejdżanem elita stanęła przed nowym problemem –
chorobą Alijewa i utrzymaniem władzy po jego ewentualnej śmierci. Jak
zauważyli Siwiec i Baluk, „najlepszym rozwiązaniem wydawał się rządzącym rosyjski model przekazania władzy »spadkobiercy« co w miejscowych
warunkach oznaczało pozostawienie jej w rodzinie Alijewów”44. Naturalnym
kontynuatorem roli przywódcy wydawał się funkcjonujący już w aparacie
41
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władzy Ilham Alijew. Chcąc zapewnić mu możliwość bezproblemowego
przejęcia władzy, elity postanowiły przeprowadzić reformę konstytucji. Najbardziej znaczącą zmianą było obniżenie progu wyborczego dla prezydenta
z dwóch trzecich do większości absolutnej 50 proc. + 1. Ułatwiało to niezbyt
popularnemu Alijewowi–juniorowi zdobycie stanowiska.
Kolejne wybory prezydenckie odbyły się jesienią 2003 roku. Ze
względu na zły stan zdrowia Alijew–senior zrezygnował ze swojego w nich
udziału, ustępując miejsca synowi, który wygrał, zdobywając 76 proc. głosów. Ilham Alijew sprawował rządy określane mianem półautorytarnych bądź
też systemu „dominującej władzy” – sytuacja polityczna i gospodarcza była
pod kontrolą obozu rządzącego, jednak pojawiały się pewne formy pluralizmu
politycznego.
Wybory parlamentarne, które odbyły się w listopadzie 2005 roku
przysporzyły kłopotów obozowi rządzącemu, ponieważ odbywały się po „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie i „rewolucji róż” w Gruzji, istniała więc
możliwość, że podobnie sytuacja rozwinie się także w Azerbejdżanie. Partia
„Nowy Azerbejdżan” uzyskała około 80 proc. głosów, zaś w trakcie kampanii
wychodziły na jaw różne nieprawidłowości. Na tej podstawie opozycja oraz
zagraniczni obserwatorzy zgłaszali wiele zastrzeżeń, wręcz prowadzących do
wniosku, że wybory zostały sfałszowane. Wywołało to liczne protesty, jednak
nie rozwinęły się one tak jak we wspomnianych państwach. Władza unieważniła wyniki jedynie w niewielkiej części okręgów, zaś w powtórzonych wyborach partia „Nowy Azerbejdżan” po raz kolejny zdobyła w nich większość
głosów45. Wybory prezydenckie w 2008 roku i parlamentarne w 2010 roku,
mimo protestów, nie zmieniły ani prezydenta, ani rządzącej partii i potwierdziły dominację obozu rządzącego będącego u władzy46.
Ustawa zasadnicza Azerbejdżanu została przyjęta 12 XII 1995 roku,
zaś poprawki 24 VIII 2002 roku. Według artykułu 147 jest ona najwyższym
aktem prawnym tego państwa. Składa się z pięciu rozdziałów (Postanowienia
ogólne, Podstawowe prawa, wolności i obowiązki, Władza państwowa oraz
Wymiar sprawiedliwości i prawo) podzielonych na dwanaście sekcji poprzedzonych preambułą47. Ta jako główny cel konstytucji stawia zapewnienie
dobrobytu całemu społeczeństwu i jednostkom. Innymi deklarowanymi ce45
46
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lami konstytucyjnymi są ponadto: zapewnienie suwerenności i integralności
terytorialnej, ustanowienie demokracji liberalnej, stworzenie społeczeństwa
obywatelskiego, funkcjonowanie świeckiego państwa prawa, zapewnienie
odpowiedniego poziomu socjalnego obywatelom, a także wcielanie w życie
uniwersalnych praw człowieka oraz idei pokoju i współpracy. Azerbejdżan
jest według konstytucji republiką demokratyczną (republikański charakter jest
podkreślony również w nazwie), funkcjonującą według zasady trójpodziału
władzy (władza wykonawcza – prezydent, władza ustawodawcza – parlament
Mili Medżlis, władza sądownicza – sądy). Forma władzy wykonawczej wskazuje na półprezydencki typ systemu politycznego (mocna prezydentura przy
jednoczesnym zachowaniu instytucji premiera)48.
Władzę ustawodawczą w Azerbejdżanie stanowi jednoizbowy parlament, określany mianem Mili Medżlis. Składa się ze 125 deputowanych wybieranych w elekcji większościowej na pięcioletnią kadencję. Bierne prawo
wyborcze obywatel nabywa po ukończeniu 25 roku życia. Wyłączone z niego
są osoby o podwójnym obywatelstwie, pracujący w systemie władzy wykonawczej, pracujący zarobkowo (z wyjątkiem pracy naukowej i twórczej),
zajmujący się działalnością religijną, ubezwłasnowolnieni oraz skazani prawomocnym wyrokiem49. Siwiec i Baluk zauważyli, że zakazy te (zwłaszcza
zakaz pracy zarobkowej) można wykorzystać w celu utrudnienia drogi do
kandydowania niechcianym kandydatom opozycji (zwolnienie w celu zarejestrowania się jako kandydat i klęska wyborcza oznaczają brak środków
utrzymania)50.
Mili Medżlis, według konstytucji, posiada dwa typy kompetencji:
ogólne i szczegółowe. Do kompetencji ogólnych należą regulacje w zakresie
wolności i praw obywateli, wyboru prezydenta, wyborów parlamentarnych
oraz statusu deputowanego, referendów, systemu sądownictwa, postępowania
sądowego, statusu osób prawnych i fizycznych, trybu wprowadzania stanu
wojennego i stanu wyjątkowego, nagród państwowych, wyboru oraz statusu
władz lokalnych, podmiotów prawa cywilnego, transakcji, umów cywilnoprawnych, prawa własności, podstaw działalności finansowej, prawa pracy
i gwarancji socjalnych, prawa karnego, obronności i służby wojskowej, bezpieczeństwa, ustroju terytorialnego, ratyfikacji i wypowiadania umów mię-
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dzynarodowych, łączności i transportu, statystyki, metrologii i standardów,
ceł oraz działalności bankowej, księgowości i ubezpieczeń51.
Kompetencjami szczegółowymi Mili Medżlisu są: organizacja pracy
parlamentu; zatwierdzanie na wniosek prezydenta przedstawicielstw dyplomatycznych państwa za granicą; ustanawianie podziału administracyjnego;
ratyfikacja i wypowiadanie umów międzypaństwowych; zatwierdzanie budżetu państwa oraz nadzór nad jego wykonywaniem; powoływanie Pełnomocnika ds. Praw Człowieka na podstawie wniosku prezydenta; zatwierdzanie
doktryny wojennej na wniosek prezydenta; zatwierdzanie rozporządzeń prezydenta w określonych obszarach; wyrażenie zgody na mianowanie premiera;
powoływanie sędziów; zgoda na powołanie lub odwołanie prokuratora generalnego; prowadzenie procedury impeachment, usuwanie sędziów z urzędów,
wotum nieufności wobec Gabinetu Ministrów; powoływanie i odwoływanie
członków zarządu Narodowego Banku Republiki Azerbejdżanu; wyrażenie
zgody na użycie sił zbrojnych na wniosek prezydenta; zarządzenie referendum oraz amnestia52.
Mili Medżlis realizuje swoje kompetencje poprzez uchwalanie ustaw
konstytucyjnych, ustaw oraz uchwał. Dokonuje tego większością kwalifikowaną (83 głosy – konstytucja określa, że w ten sposób mają być regulowane
zasady prawa wyborczego) lub większością absolutną (63 głosy). Inicjatywa ustawodawcza przysługuje członkom parlamentu, prezydentowi, Sądowi
Najwyższemu, prokuratorowi generalnemu i Ali Medżilisowi Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej. Parlament rozpatruje ustawę w ciągu dwóch
miesięcy (w trybie pilnym 14 dni). Następnie ustawa trafia do prezydenta,
który ma 56 dni na podpisanie lub zastosowanie konstruktywnego weta. Weto
może być odrzucone większością 95 głosów. Ustawa wchodzi w życie w dniu
opublikowania lub w dniu powtórnego przegłosowania po konstruktywnym
wecie prezydenta53.
Władzę wykonawczą w Azerbejdżanie sprawuje prezydent. Pomaga
mu w tym Gabinet Ministrów, pełniący wobec niego podrzędną rolę. Pozycja
prezydenta jest szczególna – jednocześnie głowa państwa i zwierzchnik egzekutywy. Ponadto sprawuje zwierzchność nad siłami zbrojnymi, jest strażnikiem i gwarantem konstytucji, suwerenności i integralności terytorialnej. Ponadto zapewnia bezpieczeństwo narodowe, realizuje politykę tak wewnętrzną,
51
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jak i zewnętrzną, pilnuje przestrzegania umów międzynarodowych i uosabia
jedność narodu54.
Kadencja prezydenta trwa 5 lat. Bierne prawo wyborcze przysługuje
obywatelom, którzy ukończyli 35 rok życia, nie posiadają podwójnego obywatelstwa oraz mieszkają w kraju co najmniej 10 lat. Nie jest możliwe sprawowanie urzędu dłużej niż przez dwie kadencje z rzędu. Prezydent realizuje
swoje kompetencje poprzez zarządzenia i rozporządzenia, wchodzące w życie
w chwili opublikowania. Ponadto prezydentowi przysługuje immunitet oraz
pokrycie kosztów utrzymania i bezpieczeństwa jego oraz jego rodziny ze
środków budżetowych. Warto zwrócić również uwagę na skomplikowaną procedurę impeachment, która praktycznie uniemożliwia odwołanie prezydenta55.
Do szczegółowych kompetencji prezydenta należy: zarządzanie wyborów do Mili Medżlisu, wnioskowanie o zatwierdzenie budżetu państwa,
powoływanie premiera (za zgodą parlamentu), jak również odwoływanie go
ze stanowiska, mianowanie i odwoływanie ministrów, dymisjonowanie rządu, powoływanie centralnych i terenowych organów władzy wykonawczej,
uchylanie aktów prawnych wydawanych przez podległe mu organy władzy
wykonawczej, wnioskowanie do parlamentu o powołanie sędziów różnych
szczebli, wnioskowanie o powołanie i odwołanie prokuratora generalnego,
wnioskowanie o powołanie i odwołanie członków zarządu Narodowego Banku, wnioskowanie o zatwierdzenie strategii wojskowej, powoływanie i odwoływanie zwierzchników sił zbrojnych, wnioskowanie o powołanie Pełnomocnika ds. praw człowieka, zarządzanie dyplomacją, przyjmowanie listów
uwierzytelniających i odwołujących dyplomatów z innych państw, zawieranie
umów międzynarodowych oraz przedkładanie ich parlamentowi do ratyfikacji
bądź odrzucenia, zarządzanie referendów, podpisywanie ustaw, decydowanie w sprawach nadania obywatelstwa, przyznawanie azylu politycznego,
stosowanie prawa łaski, przyznawanie odznaczeń państwowych, nadawanie
wyższych stopni wojskowych, ogłaszanie pełnej bądź częściowej mobilizacji
i demobilizacji, decydowanie o powołaniu do zasadniczej służby wojskowej
lub odesłaniu do rezerwy, wnioskowanie o użycie sił zbrojnych niezgodnie
z przeznaczeniem (np. do zwalczania skutków klęski żywiołowej), ogłaszanie
stanu wyjątkowego i wojennego, za zgodą parlamentu ogłaszanie wojny i po-
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koju, tworzenie służb specjalnych oraz podejmowanie decyzji nienależących
do kompetencji władzy ustawodawczej i sądowniczej56.
Organem władzy wykonawczej podlegającym prezydentowi i realizującym jego wolę polityczną jest rząd zwany Gabinetem Ministrów. W jego
skład wchodzi premier, zastępcy, ministrowie oraz zwierzchnicy innych resortów władzy wykonawczej. Premier musi być co najmniej trzydziestoletnim obywatelem Azerbejdżanu legitymującym się wyższym wykształceniem
i brakiem zobowiązań wobec innych państw. W celu realizacji swoich kompetencji premier został wyposażony w immunitet, którego może go pozbawić
prokurator generalny na wniosek prezydenta. Do kompetencji rządu należą:
sporządzanie i przedstawianie prezydentowi projektu ustawy budżetowej,
realizacja budżetu państwa, prowadzenie polityki finansowej i kredytowej,
realizacja państwowych projektów ekonomicznych i społecznych, kierowanie pracą ministerstw i innych organów władzy wykonawczej, podejmowanie
decyzji w kwestiach delegowanych przez prezydenta57.
Do organów władzy sądowniczej w Azerbejdżanie zalicza się: Sąd
Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne. W tym zbiorze szczególny
charakter ma Sąd Konstytucyjny, który zajmuje się kwestiami konstytucyjnymi, nie zaś wymierzaniem sprawiedliwości. Składa się z dziewięciu sędziów
powoływanych przez Mili Medżlis na wniosek prezydenta na okres 15 lat.
Nie ma możliwości ponownego objęcia funkcji. Do Sądu Konstytucyjnego
wnioski mogą składać: Mili Medżlis, prezydent, rząd, Sąd Najwyższy, Ali
Medżlis oraz prokurator. Do kompetencji Sądu Najwyższego należą: badanie
zgodności z konstytucją aktów prawnych wydawanych przez organy władzy
ustawodawczej i wykonawczej, badanie zgodności aktów prawnych niższego
rzędu z aktami prawnymi wyższego rzędu, badanie zgodności umów międzypaństwowych z konstytucją i ustawodawstwem, rozstrzyganie w kwestiach konfliktu kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami władzy
oraz badanie zgodności aktów prawnych wydanych przez władze autonomii
z konstytucją, ustawodawstwem i zarządzeniami prezydenta. Ponadto Sąd
Najwyższy jest organem dokonującym ostatecznej wykładni konstytucji oraz
innych ustaw58. Sąd Najwyższy jest najwyższym organem sądownictwa powszechnego. Do jego zadań należy dokonywanie wykładni praktyki sędziowskiej oraz stosowanie trybu kasacji wobec postanowień sądów niższego rzędu.
56
57
58

O. Siwiec, W. Baluk, op. cit., s. 214.
Ibidem, s. 216.
Ibidem, s. 217.

149

Systemy polityczne państw Kaukazu Południowego

Sąd Najwyższy podzielony jest na kolegia zajmujące się takimi obszarami
kompetencji, jak sprawy karne, cywilne, ekonomiczne i wojskowe. Codziennym wymierzaniem sprawiedliwości zajmują się sądy powszechne dwóch
instancji.

4. Armenia
Początek funkcjonowania Armenii jako samodzielnego organizmu
politycznego można datować na rok 1918. Wtedy właśnie, na skutek złej
sytuacji wojennej Turcji i rewolucji bolszewickiej w Rosji (oba te państwa
okupowały terytoria zamieszkane przez naród armeński), sytuacja Ormian
poprawiła się na tyle, że mogli ogłosić powstanie własnego państwa59. Traktat
z Sevres, zawarty 10 VIII 1920 roku, uznawał istnienie niepodległej Armenii,
jednak działania na arenie międzynarodowej były mocno spóźnione. Podobnie
jak w sąsiednich krajach, w Armenii rósł w siłę ruch polityczny bolszewików.
Dnia 29 XI 1920 roku przejęli władzę i proklamowali powstanie Armeńskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Analogicznie do Gruzji i Azerbejdżanu, Armenia w latach 1922–1936 wchodziła w skład Zakaukaskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, następnie od 1936 roku stała się
samodzielną republiką związkową60.
Ta sytuacja trwała do końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Podobnie
jak w innych republikach należących do ZSRR, wraz z powolnym degenerowaniem się i potencjalnym rozpadem Związku pojawiła się nadzieja na
samodzielność, a w dalszej perspektywie czasowej nawet na niepodległość.
Pod koniec 1987 roku w Armenii powstały ruchy polityczne stawiające sobie
za cel przyłączenie Górskiego Karabachu do Armenii. Dążenia te doprowadziły z jednej strony do konfliktu z Azerbejdżanem, z drugiej zaś strony do
konsolidowania się Ormian w grupy polityczne lub wręcz paramilitarne. Do
największych z nich należała Armeńska Armia Narodowa. Dnia 27 V 1990
roku (rocznica proklamowania niepodległości przez Armenię w 1918 roku)
odbyła się defilada oddziałów samoobrony i organizacji militarnych w centrum Erywania. Defilada ta okazała się pretekstem do starć między owymi
59

60

Zaczątki nowożytnej państwowości armeńskiej pojawiły się w XIX wieku. Mniejszość ormiańska w imperium tureckim doprowadziła do przyjęcia 17 III 1863 roku aktu zwanego „Konstytucją”, de facto
niebędącego nią. Ten akt sankcjonował powstanie Zgromadzenia Narodowego oraz Centralnego Urzędu
Narodowego jako organów ustawodawczego i wykonawczego autonomii armeńskiej.
S. Sagan, V. Sarzhanova, Konstytucja Republiki Armenii, Rzeszów 2004, s. 16–17.
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oddziałami a armią radziecką, co przyczyniło się do rozwoju silnych nastrojów antyradzieckich i zintensyfikowania dążeń niepodległościowych61.
Na początku roku 1990 odbyły się wybory do parlamentu ASRR, które okazały się starciem między komunistyczną nomenklaturą a działaczami
opozycyjnymi i niepodległościowymi. Pierwsza sesja przyniosła postawienie
na czele Rady Najwyższej i rządu członków opozycji oraz deklarację suwerenności, która dokonała również zmiany nazwy na Republikę Armenii. Dnia
21 IX 1990 roku odbyło się referendum w sprawie całkowitej niepodległości.
W jego rezultacie Rada Najwyższa 25 IX 1991 roku przyjęła Deklarację Niepodległości. W wyniku odzyskania suwerenności i niezależności w Armenii
powołano urząd prezydenta. Pierwsze wybory na to stanowisko wygrał Lewon Ter-Petrosjan62.
Po uchwaleniu Deklaracji Niepodległości nastąpił okres względnej
stabilizacji sytuacji wewnętrznej oraz nasilenia konfliktu z Azerbejdżanem
o Górskich Karabach. Wróg zewnętrzny przyczynił się do skonsolidowania
wokół ekipy rządzącej większości sił politycznych. Poważne konflikty wewnętrzne pojawiły się dopiero w roku 1995, kiedy zakończył się konflikt,
a rozpoczęły prace nad nową konstytucją i przygotowania do wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Frekwencja w referendum konstytucyjnym wyniosła około 54 proc., zaś projekt poparło 70 proc. głosujących. W wyborach
parlamentarnych udział zadeklarowały 22 podmioty, z których dopuszczono
trzynaście. Wybory odbyły się według systemu proporcjonalno-większościowego: 150 deputowanych wybierano w okręgach jednomandatowych, zaś 40
z list partyjnych, które przekroczyły pięcioprocentowy próg wyborczy. Blok
„Republika” zdobył 119 głosów, co zmarginalizowało opozycję.
Wybory prezydenckie odbyły się 22 IX 1996 roku. Ostatecznie wzięło
w nich udział czterech kandydatów (trzech innych zrezygnowało na rzecz
wspólnego kandydata opozycji Wazgena Manukiana). Na podstawie ogłoszonych 23 września nieoficjalnych wyników wygrał dotychczasowy prezydent.
Podanie tych wyników spowodowało oskarżenie władzy o sfałszowanie wyborów, co częściowo potwierdzili zagraniczni obserwatorzy. Już 25 września
rozpoczęły się protesty przed siedzibą armeńskiej Centralnej Komisji Wyborczej, które z czasem przerodziły się w zamieszki. Władza oskarżyła opozycję
o zamach stanu63.
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A. Czajkowski, Republika Armenii, [w:] Ustroje polityczne krajów…, s. 154–156.
Ibidem, s. 175.
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W roku 1997 urząd premiera objął Robert Koczarian, który szybko
zaczął tworzyć niezależne od prezydenta środowisko władzy. Taka sytuacja
doprowadziła do konfliktu z prezydentem, który jednak nie miał większego
wpływu na stabilność polityczną Armenii, ponieważ został zmuszony do podania się do dymisji. Było to bezpośrednią konsekwencją jego wypowiedzi na
temat możliwego rozwiązania konfliktu z Azerbejdżanem poprzez wymianę
terytoriów: Górskiego Karabachu za Zangezur, która wywołała jednoznaczne
reakcje. Dymisja Ter-Petrosjana została przyjęta 4 II 1998 roku64.
Zorganizowane po owej dymisji wybory prezydenckie wyniosły na
fotel prezydenta Koczoriana. W ich rezultacie powstał również nowy rząd
kierowany przez Armena Darbiniana. Warto zwrócić uwagę, że do rządu zaproszono przedstawicieli opozycji, z którymi prezydent postanowił nawiązać
współpracę. Rok po wyborach prezydenckich odbyły się wybory do Zgromadzenia Narodowego. Przyniosły zwycięstwo ugrupowaniu opozycyjnemu
względem Koczoriana. Na czele rządu stanął Wazgen Sarkisjan. Nowa sytuacja doprowadziła do powstania rozdźwięku między „ludźmi prezydenta”
i „ludźmi premiera”, przeradzającego się w coraz ostrzejszy spór, który nie
nabrał jednak intensywności, a to ze względu na tragiczne wydarzenia z 27 X
1999 roku. Gmach parlamentu stał się wtedy obiektem ataku terrorystów prowadzonych przez dziennikarza Nairi Unianana. W czasie tego ataku zginął
premier, przewodniczący parlamentu, jego dwóch zastępców, kilku ministrów
i deputowanych65. Opozycjoniści podejrzewali, że za zamachem stało otoczenie prezydenta albo nawet on sam.
Napięta sytuacja polityczna wywołana przez tragiczne wydarzenia
oraz konieczność utworzenia nowego rządu i parlamentu doprowadziły do
podpisania przez przywódców głównych partii oraz prezydenta tak zwanego
Porozumienia Saradarapatskojego. Porozumienie dopuszczało do udziału
w rządzie przedstawicieli partii opozycyjnych. Mimo tego porozumienia
napięcie między obozem prezydenckim a ugrupowaniami opozycyjnymi
w parlamencie narastało, co doprowadziło do prób wszczęcia procedury
impeachment pod zarzutem opóźniania śledztwa w sprawie zamachu. Brak
zgody między partiami w sprawie poparcia tej procedury przyczynił się do
destabilizacji politycznej, w tym kilku zmian premierów w przeciągu krótkiego czasu.
64
65

Ibidem, s. 178.
SI „The Washington Post”, www.washingtonpost.com, D. Hoffman, Parliament Attacked in Armenia;
Premier Killed; Hostages Taken, inf. z 28 I 2012.
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W 2003 roku odbyły się wybory parlamentarne i prezydenckie, jednak
nie przyniosły zmian u steru władzy w Armenii. Wybory prezydenckie wygrał
Koczorian (pierwsza tura – 43,3 proc. głosów, druga tura – 67,5 proc. głosów)
przed Demirczianem (pierwsza tura – 27,4 proc., druga tura – 32,5 proc. głosów) oraz Artaszesem Gegchamianem (16,9 proc. głosów) i Aramem Karapetianem (2,8 proc. głosów). Wybory parlamentarne wygrała Republikańska
Partia Armenii (40 mandatów) przed partiami: Kraj Prawa (21 mandatów),
Sprawiedliwością (17 głosów), Dasznakcutiun (14 głosów), Narodowa Jedność (9 głosów). Pozostałe ugrupowania, które weszły do parlamentu, dostały po jednym mandacie, zaś resztę składu uzupełnili kandydaci niezależni.
Po raz kolejny pojawiły się zarzuty o sfałszowanie wyborów i kupowanie
głosów66.
Równolegle z wyborami prezydenckimi odbyło się referendum nad
nowelizacją konstytucji. Nie przyniosło jednak wiążącego rozstrzygnięcia ze
względu na brak wymaganej frekwencji i musiało zostać powtórzone – drugie okazało się wiążące. W wyborach parlamentarnych w roku 2007 po raz
kolejny zwycięstwo odniósł obóz władzy. Tym razem jednak nie było zastrzeżeń ze strony obserwatorów zagranicznych. W 2008 roku odbyły się wybory
prezydenckie. Ze względu na ograniczenie konstytucyjne liczby kadencji nie
mógł wziąć w nich udziału reprezentujący obóz władzy Koczarian. Zastąpił
go Serż Sarkisjan, który wygrał, zdobywając 49,5 proc. głosów w pierwszej
turze i 67,5 proc. w drugiej turze. Drugie miejsce zajął Stepan Demirczian,
w obu turach zdobywając ok. 30 proc. głosów67.
Armeńska ustawa zasadnicza została przyjęta przez obywateli w referendum 5 VII 1995 roku, zaś 27 XI 2005 roku przeprowadzono kolejne
referendum nad poprawkami. Konstytucja składa się ze 117 paragrafów
podzielonych na dziewięć rozdziałów (Podstawy ustroju konstytucyjnego,
Podstawowe prawa i wolności człowieka i obywatela, Prezydent republiki,
Zgromadzenie narodowe, Rząd, Władza sądownicza, Administracja lokalna
i samorząd, Uchwalenie i zmiana konstytucji, referendum oraz Przepisy przejściowe), a także preambuły68.
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SI Election Guide, www.electionguide.org, „Election Profile: Armenia”, inf. z 30 I 2012.
SI Eurasia.net, www.eurasia.net, „Armenia: vote 2008”, inf. z 2 II 2012.
Archiwum Autora, The Constitution of Republic of Armenia, 27 XI 2005 [dalej: The Constitution of
Republic of Armenia].
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W konstytucji Armenii zawarte są podstawowe zasady kształtujące
system polityczny tego państwa69:
–– państwa demokratycznego,
–– państwa prawa,
–– państwa socjalnego,
–– państwa świeckiego,
–– rozdziału władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.
Andrzej Czajkowski zwrócił szczególną uwagę na zasadę państwa demokratycznego, wyrażającą się normami wskazującymi naród jako nosiciela
władzy, zasadami prawa wyborczego, gwarancjami pluralizmu ideologicznego, politycznego i wyznaniowego oraz zasadami regulującymi tryb przyjmowania i zmieniania konstytucji70.
Konstytucja zapewnia obywatelom szeroki wachlarz praw i wolności
człowieka i obywatela. Do najważniejszych z nich należy prawo do życia,
powszechna równość wobec prawa, wolność i nietykalność osobista, zakaz
dyskryminacji, zakaz stosowania tortur i innego nieludzkiego zachowania,
prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego, wolność poruszania się
na terytorium własnego kraju, jego opuszczania, powrotu oraz wyboru miejsca osiedlania się, nietykalność, prawa polityczne, wolność myśli, sumienia
i wyznania, wolność zrzeszania się w partiach politycznych oraz prawo do
zwoływania zgromadzeń i zrzeszeń71. Warto zwrócić uwagę, że przed nowelizacją konstytucji jej artykuł 44 stwarzał możliwość ograniczania wolności
myśli, sumienia, wyznania, słowa, poglądów oraz prawa do stowarzyszeń.
Władzę ustawodawczą w Armenii sprawuje parlament noszący nazwę Zgromadzenie Narodowe. Składa się ze 131 deputowanych wybieranych
w wolnych, powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborach na
kadencję trwającą 4 lata. Wybory są rozpisywane przez prezydenta na 60 dni
przed zakończeniem poprzedniej kadencji. Czynne prawo wyborcze przysługuje obywatelom armeńskim od 18 roku życia, natomiast bierne prawo wyborcze – obywatelom Armenii, którzy ukończyli 25 lat, posiadają armeńskie
obywatelstwo przez co najmniej 5 lat i przez ten czas stale przebywali na
terytorium państwa oraz posiadają pełnię praw obywatelskich72.
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A. Czajkowski, op. cit., s. 182–187.
Ibidem.
The Constitution of Republic of Armenia, roz. I, art.1–8.
Ibidem, roz. IV, art. 63–65.
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Podstawową kompetencją parlamentu jest uchwalanie ustaw, a także
ratyfikowanie umów międzynarodowych. Inicjatywą ustawodawczą dysponują deputowani oraz rząd. Warto zwrócić uwagę, że konstytucja nie reguluje
procedury ustawodawczej, zarówno w zakresie zwykłych ustaw, jak i ustawy
budżetowej. Jedynie procedura ratyfikacji kończąca postępowanie ustawodawcze oraz sposób głosowania nad konkretnymi kwestiami zostały opisane
szczegółowo.
Do kompetencji Zgromadzenia Narodowego należy wypowiadanie się
i stanowienie prawa w zakresie73:
–– warunków i sposobów realizowania oraz ochrony praw osób fizycznych i prawnych;
–– ograniczenia praw i wolności osób fizycznych oraz prawnych, ich
obowiązków, a także rodzajów oraz orzekania odpowiedzialności,
procedur poddania się odpowiedzialności, środków przymusu i procedur ich stosowania, rodzajów, wysokości i sposobów zapłaty podatków, ceł i innych płatności obowiązkowych dla osób fizycznych
oraz prawnych;
–– przesłanek i warunków oraz procedur sprawowania kontroli i nadzoru
w odniesieniu do działalności osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
–– procedur oraz warunków powoływania osób prawnych oraz zawieszenia lub wypowiadania ich działań;
–– tworzenia zbiorów informacji osobistej i rodzinnej dotyczących osób
fizycznych, jak również zbiorów informacji na temat osób prawnych,
niestanowiących tajemnicy handlowej;
–– przesłanek, procedur i warunków nakładania odpowiedzialności karnej, administracyjnej, gospodarczej (w tym materialnej) oraz dyscyplinarnej, procedur wykonywania sankcji karnych, sposobów obowiązkowego realizowania aktów sądowych i administracyjnych oraz
statusu i uprawnień adwokatów;
–– procedury referendum, ordynacji wyborczej w wyborach prezydenta, Zgromadzenia Narodowego i samorządowych organów Republiki
Armenii;
–– procedur uchwalania i realizowania budżetu;
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–– procedur i warunków zawierania oraz wypowiadania traktatów międzynarodowych przez Republikę Armenii;
–– statusu prawnego partii politycznych i innych organizacji publicznych, a także środków masowego przekazu;
–– administracyjno-terytorialnych jednostek Republiki Armenii i ich
granic.
Do kompetencji kreacyjnych parlamentu należy powoływanie prokuratora generalnego, prezesa banku centralnego, przewodniczącego izby
kontroli, obrońcy praw człowieka, gubernatorów oraz organu regulującego
działanie radia i telewizji.
Najwyższym organem władzy i głową państwa w Republice Armenii
jest prezydent. Jest wybierany w powszechnych wyborach, w których musi
opowiedzieć się za nim co najmniej połowa głosujących. Jeżeli kandydują
więcej niż dwie osoby i żadna z nich nie uzyska większości, to dwa tygodnie
po wyborach odbywa się druga tura, w której startują dwaj kandydaci z największą liczbą głosów. Tradycyjnie dla państw demokratycznych występuje
ograniczenie liczby kadencji sprawowanych przez jedną osobę do dwóch.
Czynne prawo wyborcze jest identyczne jak w przypadku wyborów parlamentarnych. W biernym prawie wyborczym występuje cenzus wiekowy –
35 lat, posiadanie armeńskiego obywatelstwa przez co najmniej 10 lat, stałe
zamieszkiwanie na terytorium Armenii oraz posiadanie pełni praw. Relacje
między prezydentem i innymi organami władzy oraz jego kompetencje są wyznacznikami półprezydenckiego systemu rządów. Rolą prezydenta jest przestrzeganie ustawy zasadniczej, czuwanie nad właściwym funkcjonowaniem
władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także gwarantowanie niepodległości, integralności terytorialnej oraz bezpieczeństwa państwa.
Armeńska ustawa zasadnicza nie przyporządkowuje wprost prezydenta do
władzy wykonawczej74.
Prezydent posiada prawo do wydawania dekretów normatywnych, co
umożliwia mu wpływanie na wszelkie kwestie niezastrzeżone dla parlamentu.
Poza tym prezydent: może zwracać się z orędziem do narodu i Zgromadzenia
Narodowego; podpisuje w terminie 21 dni ustawy i je ogłasza (może w tym
czasie zwrócić ustawę Zgromadzeniu Narodowemu, następnie podpisuje ją
74

W konstytucji obowiązującej w latach 1995–2005 przynależność prezydenta do władzy wykonawczej
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posiedzenia rządu. Po roku 2005 prezydent może to robić, kiedy poruszane są kwestie polityki zagranicznej, obrony i bezpieczeństwa narodowego.
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po poprawkach w terminie pięciu dni); po konsultacji z przewodniczącym
Zgromadzenia Narodowego i premierem może rozwiązać Zgromadzenie Narodowe i rozpisać nowe wybory; powołuje i odwołuje premiera; reprezentuje
państwo w stosunkach międzynarodowych, koordynuje politykę zagraniczną, zawiera umowy międzynarodowe i podpisuje je po ratyfikowaniu przez
Zgromadzenie Narodowe; powołuje i odwołuje dyplomatów, przyjmuje listy
uwierzytelniające i odwołujące od dyplomatów innych państw; powołuje
urzędników państwowych, tworzy organy doradcze, na wniosek szefa rządu
powołuje i odwołuje prokuratora generalnego, powołuje i odwołuje sędziów
różnych szczebli; sprawuje zwierzchność nad siłami zbrojnymi; nadaje obywatelstwo, udziela azylu politycznego, nadaje ordery i medale państwowe
oraz stosuje prawo łaski75.
Władzę wykonawczą w Republice Armenii sprawuje rząd kierowany
przez premiera, a składający się z ministrów. Procedurę powoływania rządu
wszczyna prezydent poprzez nominowanie na stanowisko premiera osoby cieszącej się poparciem parlamentarzystów. Robi to, konsultując się z różnymi
frakcjami i przy uwzględnieniu rozkładu głosów, tak aby zapewnić rządowi
możliwie największe poparcie. Sformowany rząd przedstawia Zgromadzeniu Narodowemu swój program, który jest rozpatrywany poza kolejnością
w ciągu 5 dni. Jeżeli programy dwóch kolejnych rządów sformowanych
przez prezydenta nie zostaną przyjęte większością głosów ogólnej liczby
deputowanych, to prezydent rozwiązuje Zgromadzenie Narodowe. Premier
zwołuje posiedzenia rządu i przewodniczy im, a w kwestiach dotyczących
polityki zagranicznej, obronności i bezpieczeństwa przewodnictwo obejmuje
prezydent76.
Do kompetencji rządu należy opracowywanie i realizacja polityki
wewnętrznej państwa, współdziałanie z prezydentem w zakresie polityki
zagranicznej oraz wszelkie sprawy, które nie są regulowane przez ustawy
lub nie leżą w kompetencjach innych organów państwowych oraz samorządu
terytorialnego. Oprócz tego rząd zajmuje się zarządzaniem własnością państwową, realizacją jednolitej polityki finansowej i gospodarczej, kredytowej
oraz podatkowej, wdrażaniem polityki rozwoju regionalnego, sferą polityki naukowej, oświatą, służbą zdrowia, bezpieczeństwem narodowym oraz
ochroną porządku publicznego. Rząd realizuje również politykę zagraniczną
75
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oraz działa na rzecz umocnienia praworządności i ochrony praw i swobód
obywatelskich77.
Sądownictwo w Armenii ma dwojaki charakter: z jednej strony wymierzanie sprawiedliwości jest zadaniem wyłącznie sądów, z drugiej zaś sądownictwo konstytucyjne jest wykonywane przez Sąd Konstytucyjny. Ustawa
zasadnicza zajmuje się jedynie dwoma organami: Radą Sądownictwa oraz
wspomnianym już Sądem Konstytucyjnym.
Sąd Konstytucyjny głównie orzeka o zgodności aktów prawnych wydawanych przez Zgromadzenie Narodowe, dekretów prezydenta, rozporządzeń rządu, premiera oraz uchwał organów samorządu terytorialnego z ustawą zasadniczą. Ponadto rozstrzyga konflikty związane z wynikami wyborów
i referendów, uznaje o przeszkodach nie do przezwyciężenia dla kandydata na
prezydenta, opiniuje zasadność usunięcia prezydenta i niemożność wykonywania przez niego obowiązków, opiniuje pozbawienie pełnomocnictw członka Sądu Konstytucyjnego w związku z popełnieniem przestępstwa, a także
orzeka o zawieszeniu lub zakazie działalności politycznej78.
Rada Sądownictwa jest organem przedstawiającym prezydentowi spis
kandydatów na sędziów oraz sędziów mających awansować, wysuwa propozycje kandydatur sędziów i przewodniczących Sądu Kasacyjnego, Sądu
Apelacyjnego, sądów pierwszej instancji oraz sądów specjalnych. Ponadto
opiniuje ułaskawienia oraz zajmuje się odpowiedzialnością sędziów79.

5.	Zakończenie
Jak wspomniano we wstępie, państwa Kaukazu Południowego wykazują podobieństwa, jeśli chodzi o ewolucję systemów politycznych. Jedną
z charakterystycznych cech występujących w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie,
są tendencje autorytarne objawiające się ograniczaniem roli opozycji w życiu politycznym i jej dostępu do władzy. Odbywa się to głównie metodami
nieformalnymi, takimi jak wpływanie na wyniki wyborów (potwierdzają to
liczne wątpliwości obserwatorów krajowych i zagranicznych), szykanowanie
działaczy opozycyjnych, umieszczanie ich w więzieniach, zmuszanie do emigracji, a także przekazywanie władzy w ramach jednej grupy towarzyskiej lub
nawet rodziny (zwłaszcza Azerbejdżan).
77
78
79

Ibidem.
Ibidem, roz. VI, art. 97–101.
Ibidem, roz. VI, art. 93–95.
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Inną cechą wspólną dla systemów politycznych państw Kaukazu
Południowego jest odwoływanie się do autorytetu członków nomenklatury
komunistycznej w okresach niestabilności politycznej. Modelowym przykładem jest Gruzja, gdzie w związku z niemożnością stworzenia stabilnego rządu z szerokim poparciem, elity gruzińskie zwróciły się do Eduarda
Szewardnadzego, w tamtym czasie polityka działającego na szczeblu ZSRR,
cieszącego się autorytetem ministra spraw zagranicznych Związku i byłego
pierwszego sekretarza gruzińskiej partii komunistycznej. Szewardnadze objął
rządy w Gruzji, wprowadzając ją w „miękki” autorytaryzm. W Azerbejdżanie
jednym z prezydentów był Ajaz Mutalibow. Został wybrany w demokratycznych wyborach, zaś przed odzyskaniem niepodległości sprawował funkcję
pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Azerbejdżanu.
Kolejną cechą wspólną powiązaną ze wspomnianym już autorytaryzmem jest tworzenie się grup – elit politycznych utrzymujących się przy
władzy przez długi okres i na bazie ugrupowań odsuwających komunistów
od władzy. Jest to efektem braku nowoczesnych tradycji demokratycznych
w tych państwach. Każde z nich miało jedynie symboliczne i krótkie epizody
demokratyczne po I wojnie światowej, które umożliwiły wytworzenie się tożsamości narodowej i państwowej, jednak wówczas nie stworzyły skutecznej
demokracji. Długoletnie funkcjonowanie w ramach systemu komunistycznego stworzyło patologię, która została przekazana nowym elitom.
*****
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Procesy narodowotwórcze, narody
i problemy narodowościowe w regionie

1. Armenia
Celem artykułu jest opisanie kwestii narodowościowych oraz łączących się z nimi problemów w państwach leżących w rejonie Kaukazu Południowego, tj. Azerbejdżanie, Gruzji i Armenii oraz w nieuznawanych przez
większość wspólnoty międzynarodowej parapaństwach: Górskim Karabachu,
Osetii Południowej i przede wszystkim Abchazji. Autor świadomie ograniczył
analizę podłoża historycznego, gdyż zostało już omówione w innych rozdziałach przedmiotowego opracowania.
W porównaniu z pozostałymi państwami Zakaukazia Armenia jest
państwem prawie jednolitym narodowo. Ormianie (nazwa własna Haj) są narodem indoeuropejskim, a swój etnos widzą w plemionach Hyasa-Azzi, które zamieszkiwały tzw. Góry Armenii. Na przełomie epok powstało państwo
Wielkiej Armenii, które, mimo że praktycznie nigdy nie było niepodległe
(uniemożliwiły mu to ciągłe najazdy silniejszych sąsiadów), osiągnęło wysoki
poziom rozwoju cywilizacyjnego.
Ziemie Armenii w kolejnych wiekach przechodziły pod zwierzchnictwo kolejnych państw ościennych. W 1828 roku tzw. Armenia Wschodnia
dostała się pod panowanie rosyjskie. Rosjanie zaczęli faworyzować Ormian,
widząc w nich przeciwwagę dla wpływów wyznawców islamu na tych terenach oraz doceniając ich umiejętności gospodarcze1. Ormianie zaś chętnie
korzystali z tej protekcji i masowo przesiedlali się na ziemie znajdujące się
w jurysdykcji rosyjskiej. Już jednak w XIX wieku okazało się, że Ormianie są
1

A. Zarzycki [M. Szymańczak], Ormianie i pamięć o Genocydzie z 1915 roku, [w:] Dylematy kaukaskie.
Problemy narodowościowe i migracyjne, red. M. Ząbek, Warszawa 2010, s. 255–256.
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narodem ekspansywnym. Zaczęli dyskryminować nie tylko zamieszkujących
wcześniej te tereny muzułmanów, ale również Rosjan, wśród których zaczęła narastać wrogość wobec niedawnych sojuszników. Tym samym Ormianie
stali się czynnikiem destabilizującym sytuację na całym Zakaukaziu2.
Tabela 1
Struktura narodowościowa Armenii
Narodowość
Ormianie
Kurdowie
Rosjanie
Asyryjczycy
Grecy
Azerowie
Jezydzi*
Inni
Razem

Spis powszechny
z 1989 roku
Liczba
proc.
3 083 616
56 127
51 555
5 963
4 650
84 860
.
18 005
3 304 776

93,30
1,70
1,56
0,18
0,14
2,57
.
0,55
100,00

Spis powszechny
z 2001 roku
Liczba
proc.
3 145 354
1 519
14 660
3 409
1 176
.
40620
6 273
3 213 011

97,89
0,05
0,46
0,11
0,04
.
1,26
0,19
100,00

Legenda:
w 1989 roku Jezydów uznawano za Kurdów.
Źródło: Strona internetowa [dalej: SI] Demoscop Weekly, http://www.demoscope.ru, inf.
z 2 IX 2012; SI National Statistical Service of the Republic of Armenia, http://
armstat.am, inf. z 2 IX 2012.
*

Niezmiernie ważnym, a jednocześnie tragicznym wydarzeniem wpływającym na tożsamość narodową dzisiejszych Ormian stała się rzeź setek
tysięcy ich przodków przez Turków, rozpoczęta w 1915 roku. Hołd pomordowanym oddaje się 24 kwietnia, który to dzień jest świętem państwowym
w Armenii. Mniejsze znaczenie ma natomiast pamięć o Demokratycznej
Republice Armenii, która istniała w latach 1918–1920. Ormianie, w przeciwieństwie do innych narodów Zakaukazia, ze znacznym sentymentem odnoszą się do okresu radzieckiego3. Po ogłoszeniu niepodległości 23 IX 1991
roku, Armenia przeżywała kryzys ekonomiczny, spotęgowany przez wojnę
z Azerbejdżanem o Górski Karabach, uznawany przez Ormian za kolebkę ich
2
3

M. Zakrzewska-Dubasowa, Historia Armenii, Wrocław 1990.
W przeciwieństwie do Ormian z Armenii Ormianie z Górskiego Karabachu są sceptycznie nastawieni
do wspomnianej spuścizny.
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narodowości. Pomimo wygranej sytuacja geopolityczna Armenii jest trudna
i kraj ten musi liczyć na pomoc swojego protektora, czyli Rosji.
Ormianie nie tylko szczycą się historią swojego narodu, ale również
jego kulturą i językiem. Ważnym wydarzeniem w kształtowaniu się ormiańskiej tożsamości było opracowanie w 406 roku alfabetu ormiańskiego przez
mnicha Mesropa Masztoca4. Ormiańska mitologia narodowa powstała w XIX
wieku, a oparta jest na idei istnienia Armenii jako samotnej chrześcijańskiej
wyspy w morzu islamskim oraz przyjaźni z narodem rosyjskim, sojusznikiem
w walce z muzułmanami. Do jej pierwszych wyrazicieli należy zaliczyć ojca
nowoczesnej literatury ormiańskiej Chaczatura Abowiana (1809–1848). Pisarz i historyk Akop Melik-Akopjan, jeden ze współtwórców tej mitologii,
kładł nacisk na skuteczność działania w walce z wrogami, a nie na przestrzeganie zasad etycznych5.
Ormianie szczycą się tym, że ich państwo było pierwszym chrześcijańskim krajem na świecie. W zdecydowanej większości są wyznawcami
Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Istnieje wśród nich silne utożsamianie
narodu z wyznaniem. Wiele osób uważa, że do kościołów ormiańskich mogą
należeć tylko Ormianie, a Ormianinem nie można być, jeśli wyznaje się inną
religię6.
W wyniku wojny z Azerbejdżanem około 170 tys. ludzi, w większości
Azerów oraz znaczna część Kurdów-muzułmanów, zmuszonych zostało do
opuszczenia kraju. Na ich miejsce przybyło ok. 350 tys. uchodźców ormiańskich z Azerbejdżanu. W wyniku tych migracji Armenia stała się państwem
prawie monoetnicznym. Oprócz ludności napływowej z okresu imperium rosyjskiego, a przede wszystkim okresu radzieckiego, czyli np. Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Polaków, Asyryjczyków, Greków, których jednak znaczna część wyjechała po rozpadzie ZSRR, na terytorium Armenii w większej
liczbie zamieszkują jedynie Kurdowie (ponad 40 tys.), którzy dzielą się na
Jezydów i niewielką grupę Kurdów-muzułmanów7. W niepodległej Armenii
Jezydów uznano z przyczyn politycznych za odrębną narodowość. W latach
dziewięćdziesiątych XX wieku zaczęła powstawać literatura jezydska pisana
4
5

6

7

SI Kaukaz.net, http://www.kaukaz.net, M. Falkowski, Armenia (Hajastan), inf. z 9 IX 2012.
J. Rohoziński, Wojna „ormiańsko-tatarska” 1905 roku: Historyczna wrogość: mity i fakty, [w:] Dylematy…, s. 228–230.
I. Komaszyńska, Niektóre aspekty współczesnych antagonizmów gruzińsko-ormiańskich, [w:] Dylematy…, s. 310.
Wyznanie Jezydów jest przykładem synkretyzmu religijnego. Łączy elementy wierzeń pierwotnych,
chrześcijaństwa nestoriańskiego i zarustrianizmu.
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cyrylicą. W 2001 roku, w czasie spisu powszechnego, w Armenii wprowadzono zapis o języku jezydskim, który w praktyce jest jedynie dialektem języka
kurdyjskiego. Jezydzi zamieszkują głównie prowincję Armawir.
Konstytucja Armenii została uchwalona 5 VII 1995 roku (poprawki
wprowadzono 27 XI 2005 roku). W artykule 14 Konstytucji Armenii zabroniono jakiejkolwiek dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego lub
przynależności do mniejszości narodowej. Natomiast artykuł 41 stanowi,
że osoby należące do mniejszości narodowych mają prawo do zachowania
oraz rozwoju tradycji, religii, języka i kultury8. W rządzie armeńskim sprawami mniejszości narodowych zajmuje się Departament Mniejszości Narodowych i Wyznań. W Armenii działa Rada Koordynacyjna Narodowych i Kulturalnych Organizacji Mniejszości Narodowych utworzona w marcu 2000 roku.
Wchodzi do niej po dwóch przedstawicieli każdej z oficjalnie uznawanych
jedenastu mniejszości narodowych9. Armenia, jako pierwsze z państw Zakaukazia, już 20 VII 1998 roku ratyfikowała Konwencję Ramową o Ochronie
Mniejszości Narodowych Rady Europy (FCNM). Weszła w życie 1 XI 1998
roku10. Jako jedyne państwo tego regionu ratyfikowała też 25 I 2002 roku
Europejską Kartę Języków Regionalnych lub Mniejszościowych (ECMRL)11.
Po wypędzeniu lub dobrowolnym wyjeździe z Armenii Azerów
i innych muzułmanów władze państwowe nie widzą zagrożenia ze strony
mniejszości i prowadzą wobec nich możliwie przyjazną politykę. Docenił to
w ostatnim czasie Komitet Ministrów Rady Europy, pisząc 1 II 2012 roku, że
w Armenii panuje atmosfera zrozumienia między mniejszościami narodowymi i większością Ormian. Zwrócono również uwagę, że władze armeńskie,
pomimo problemów ekonomicznych państwa, przeznaczają konieczne środki finansowe na kultywowanie tradycji i kultury mniejszości narodowych.
Nadawane są również programy radiowe i telewizyjne w językach mniej-

8

9

10

11

SI Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii, http://www.parliament.am, „Konstytucja Republiki
Armenii”, inf. z 3 IX 2012.
Są to: Jezydzi, Kurdowie, Rosjanie, Asyryjczycy, Polacy, Ukraińcy, Niemcy, Białorusini, Gruzini, Grecy, Żydzi. SI Rządu Republiki Armenii, http://www.gov.am, „ECRI report on Armenia (fourth monitoring cycle)”, 8 II 2011, inf. z 2 IX 2012.
SI Rady Europy, http://www.coe.int, „Framework Convention for the Protection of National Minorities
(FCNM)”, inf. z 10 IX 2012.
SI Rady Europy, http://www.coe.int, „European Charter for Regional or Minority Languages”, inf.
z 12 VIII 2012.
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szości. Prowadzone jest także nauczanie języków narodowych w szkołach
armeńskich12.
Taki stan nie oznacza, że na linii mniejszości–władze nie ma już
żadnych problemów. Jezydzi czują się pokrzywdzeni podziałem środków na
działalność mniejszości, gdyż każda z nich otrzymuje taką samą dotację finansową, a tymczasem oni stanowią ponad połowę ogółu mniejszości. Tak samo
nauczanie w językach narodowych jest marginalizowane, poza rosyjskim,
który w Armenii jest w powszechnym użyciu. W Armenii w kilkudziesięciu
szkołach uczy się języka jezydskiego, a w kilku kurdyjskiego, asyryjskiego i greckiego. Natomiast od 2009 roku zaczęły działać szkoły niedzielne,
w których nauczany jest język polski, grecki, gruziński, żydowski, białoruski
i ukraiński13. Kolejnym problemem dotykającym głównie mniejszości jest
kwestia zapisywania nazwisk członków mniejszości narodowych w języku
ormiańskim14. Natomiast w obecnej sytuacji międzynarodowej nie widać perspektyw możliwości powrotu Azerów, którzy musieli opuścić to państwo.

2.	Azerbejdżan
Azerbejdżan jest dosyć jednolitym narodowo państwem, mieszka
w nim jednak kilkanaście rdzennych mniejszości narodowych.
Azerowie są narodem kaukaskim należącym do grupy narodów tureckich. Trwają spory naukowe o pochodzenie Azerów. Współcześnie przyjmuje
się zasadniczo, że są potomkami ludów Albanii Kaukaskiej, którzy w następnych wiekach ulegli turkizacji. Mają mieszane dziedzictwo historyczne, stanowiące połączenie wpływów kulturowych tureckich, irańskich i kaukaskich.
Azerowie nie mają bogatej spuścizny historycznej. Proces kształtowania się ich nowoczesnej świadomości narodowej rozpoczął się dopiero w XIX
wieku. W znacznym stopniu łączył się z opanowaniem tych terenów przez
Rosję oraz wpływem tą drogą kultury europejskiej. Podobnie jak w przypadku
wielu narodów Europy Środkowo-Wschodniej twórcami tożsamości narodowej Azerów stali się przedstawiciele inteligencji. Za pierwszego krzewiciela

12

13

14

SI Rady Europy, http://www.coe.int, „Resolution CM/ResCMN(2012)1 on the implementation of the
Framework Convention for the Protection of National Minorities by Armenia”, inf. z 2 IX 2012.
SI Rady Europy, http://www.coe.int, „Third report submitted by Armenia of the Framework convention
for the protection of national minorities”, 5 XI 2009, inf. z 3 IX 2012.
SI Rządu Republiki Armenii, http://www.gov.am, „ECRI report on Armenia (fourth monitoring cycle)”,
8 II 2011, inf. z 2 IX 2012.
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azerskiej idei narodowej uważa się Mirzę Fathali Achundzadego, który łączył
patriotyzm perski z azerskim.
Tabela 2

Struktura narodowościowa Azerbejdżanu
Narodowość
Azerowie
Lezgini
Rosjanie
Ukraińcy
Ormianie
Tałysze
Awarowie
Turcy
Tatarzy
Tatowie
Cachurzy
Gruzini
Żydzi
Kurdowie
Kryzowie
Udyńcy
Chingałowie
Inni
Razem

Spis powszechny
z 1989 roku*
Liczba
Proc.
5 764 292
84,38
171 366
2,51

Spis powszechny
z 2009 roku**
Liczba
Proc.
8 172 800
91,60
180 300
2,02

432 311

6,33

140 800

1,58

245 055
21 169
44 054
17 704
27 955
10 239
13 318
14 140
30 667
12 222
.
6 120
.
21 481
6 832 093

3,59
0,31
0,65
0,26
0,41
0,15
0,20
0,21
0,45
0,18
.
0,09
.
0,32
100,00

120 300
112 000
49 800
38 000
25 900
25 200
12 300
9 900
9 100
6 100
4 400
3 800
2 200
9 500
8 922 400

1,35
1,26
0,56
0,43
0,29
0,28
0,14
0,11
0,10
0,07
0,05
0,04
0,02
0,10
100,00

Legenda:

bez Nagorno-Karabachskiego Obwodu Autonomicznego.
w granicach prawnych, a nie faktycznie znajdujących się pod kontrolą władz
azerbejdżańskich, dane zaokrąglone do setek.
Źródło: SI Ethno-Caucasus, http://www.ethno-kavkaz.narod.ru, inf. z 28 IX 2012.
*

**

W latach siedemdziesiątych XIX wieku w Azerbejdżanie wybuchł spór
o język. Zaczęto spierać się, czy w literaturze używać języka perskiego, czy
powszechnie znanej w społeczeństwie azerskiej odmiany tureckiego. Spór ten
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zakończył się zwycięstwem po rewolucji lutowej drugiej opcji15. W ostatniej
dekadzie XIX wieku Azerowie zaczęli odchodzić od perskości na rzecz tureckości. Najważniejszą postacią ruchu panturkizmu w Azerbejdżanie był Ali-bej
Husejnzade. Pierwsze partie polityczne zaczęły powstawać w Azerbejdżanie
na początku XX wieku. W 1904 roku powstała „Hummet”, a w latach 1905–
1906 zaś organizacja „Difai”, kierująca obroną Azerów przez napadami Ormian. Natomiast w 1911 roku utworzono partię „Musawat” (Równość), która
odbyła ideową drogę od panislamizmu do azerskiej idei narodowej. Przełomowym momentem w rozwoju azerskiego ruchu narodowego była rewolucja
lutowa w imperium carów. Powstała wówczas Republika Musawacka, która
w 1918 roku niespodziewanie uzyskała niepodległość. Jednocześnie zajęcie
przez wojska tureckie tych ziem uświadomiło mieszkańcom Azerbejdżanu
ich odmienność od Turków anatolijskich16. Z tych powodów Azerowie nie
czują przywiązania do tradycji żadnego z historycznych państw, a elementem
cementującym narodową tożsamość niepodległego Azerbejdżanu okazała się
wojna o Górski Karabach i pamięć o jej ofiarach17.
Mniejsze znaczenie w kształtowaniu się azerskiej tożsamości narodowej miał język azerski, który nie ma tak bogatej tradycji jak ormiański
i gruziński. Nawet w XX wieku kilkukrotnie zmieniano alfabet, w którym go
zapisywano. W okresie powojennym do 1992 roku zapisywano go grażdanką.
Później przez 10 lat zarówno grażdanką, jak i dostosowaną do języka azerskiego łacinką. Od 1 I 2003 roku język azerski w Azerbejdżanie zapisuje się
tylko łacinką.
Chociaż praktycznie wszyscy Azerowie wyznają islam (większość jest
szyitami, a mniejszość sunnitami), religia nie stanowi spoiwa azerskiej tożsamości narodowej. Skład etniczny mieszkańców Azerbejdżanu na przestrzeni
wieków ulegał ciągłym zmianom. Doprowadziło to do ich zróżnicowania
etnicznego, językowego i kulturalnego. Znaczne przemieszczenia ludności
na terenie obecnego Azerbejdżanu nastąpiły wcieleniu do Rosji, a przede
wszystkim rozpoczęciu wydobycia ropy naftowej w Baku. Migracje ludności
przybrały na sile w okresie radzieckim. Wiązały się w znacznej mierze z in15

16

17

M. Falkowski, Kształtowanie się gruzińskiej i azerskiej świadomości narodowej: Próba porównania,
[w:] Dylematy…, s. 196.
Ibidem; И. Баберовский, Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе, Москва 2010; T. Świętochowski,
Azerbejdżan i Rosja: Kolonializm, islam i narodowość w podzielonym kraju, Warszawa 1998; idem,
Azerbejdżan, Warszawa 2006.
SI Mojeopinie.pl, http://www.mojeopinie.pl, „Rozmowa z prof. Andrzejem Pisowiczem o Kaukazie,
pochodzeniu Stalina i nie tylko”, inf. z 27 VII 2012.
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dustrializacją ZSRR, w wyniku której do Azerbejdżanu przybywało do pracy
wiele osób. Część mieszkańców Azerbejdżanu objęły stalinowskie deportacje
narodów w latach trzydziestych. Deportowano wówczas do Kazachstanu kilkadziesiąt tysięcy Kurdów. W latach 1958–1968 władze radzieckie pozwoliły
na zamieszkanie w Azerbejdżanie Turków meschetyńskich deportowanych
wcześniej z Gruzji do Azji Środkowej. Z możliwości tej skorzystało około
40 tys. osób18.
Zmiany struktury etnicznej Azerbejdżanu nastąpiły również po uzyskaniu przez niego niepodległości. Wynikały głównie z dwóch czynników.
Pierwszym był wyjazd z Azerbejdżanu kilkuset tysięcy Słowian, natomiast
drugim była utrata części ziem w wyniku wojny z Armenią – poza terenami
kontrolowanymi przez władze z Baku znaleźli się praktycznie wszyscy Ormianie, a na ich miejsce przybyli Azerowie wypędzeni z Armenii. Ujednoliciło to strukturę narodowościową państwa.
Na terenach znajdujących się pod kontrolą władz azerbejdżańskich
mieszka kilkanaście rdzennych grup etnicznych oraz kilkadziesiąt napływowych. Najliczniejszymi mniejszościami narodowymi są Lezgini, Tałysze,
Awarowie oraz Rosjanie. Pierwsze trzy stanowią największe wyzwanie dla
władz państwowych. Wynika to nie tylko z ich liczebności, ale też z rozsiedlenia na obrzeżach kraju oraz chęci zjednoczenia się z rodakami zamieszkującymi poza granicami Azerbejdżanu.
Na terytorium Azerbejdżanu przy granicy z Dagestanem zamieszkują
ludy północnokaukaskie. Lezgini mieszkają głównie w rejonach husarskim
(ponad 70 tys., czyli 90 proc. ogółu mieszkańców) i chaczmasskim (ponad
20 tys.). Natomiast rejony biełokajski i zakatalski są zamieszkane w znacznej
liczbie przez Awarów. Na południu Azerbejdżanu, przy granicy z Iranem,
głównie w rejonach lenkorańskim i massalińskim, mieszkają zaś Tałysze,
którzy są ludem irańskim19.
Konstytucja Azerbejdżanu uchwalona 12 XII 1995 roku (z poprawkami z 24 VIII 2002 roku) zapewnia suwerenność i integralność terytorialną
państwa. Zapisano w niej również prawa mniejszości narodowych. Artykuł
44 głosi, że każdy człowiek ma prawo do zachowania tożsamości etnicznej
18

19

Minorities in Georgia: Situational Analysis, oprac. G. Nizharadze, Tbilisi 2007, s. 14; SI Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, http://iesw.lublin.pl, A. Szabaciuk, Problem powrotu Turków meschetyńskich
do Gruzji. Historia i perspektywy, „Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”,
2012, nr 1, inf. z 27 VII 2012.
Strona internetowa Ethno-Caucasus, http://www.ethno-kavkaz.narod.ru, inf. z 2 IX 2012.
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oraz nie może być pozbawiony prawa do niej. W artykule 21 postanowiono,
że język azerski jest państwowy, a zadaniem państwa jest zapewnienie jego
rozwoju. Jednocześnie Republika Azerbejdżanu gwarantuje rozwój i swobodne używanie innych języków przez mieszkańców kraju. W artykule 47
konstytucji zapisano także prawo wszystkich obywateli do posługiwania się
językiem ojczystym20.
Azerbejdżan stosunkowo szybko, bo 26 VI 2000 roku ratyfikował Konwencję Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych Rady Europy (FCNM). Weszła w życie 1 X 2000 roku21. Pomimo podpisania 21 XII
2001 roku Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych
(ECMRL), Azerbejdżan jej nie ratyfikował22. Rząd w Baku, mając w pamięci
sytuację w Górskim Karabachu, obawia się ruchów mniejszości narodowych,
zamieszkujących azerbejdżańskie pogranicze, które to ruchy mogą doprowadzić do rozbicia jedności państwa. Dlatego też stara się prowadzić politykę
asymilacji, ograniczając prawa mniejszości narodowych. Lider Demokratycznej Partii Azerbejdżanu Sardar Dżalaloglu stwierdził otwarcie w 2010 roku,
że chociaż Azerbejdżan deklaruje równość wszystkich obywateli, to jednak
buduje państwo narodowe Azerów23.
Za największe zagrożenie dla spójności Azerbejdżanu władze uważają
ruch narodowy Lezginów, który narodził się na fali przemian związanych
z rozpadem Związku Radzieckiego. We wrześniu 1991 roku zjazd narodu lezgińskiego przyjął deklarację O odbudowie państwowości lezgińskiego narodu. Zorganizowanym podmiotem politycznym Lezginów jest Ruch Narodowy
„Sadwał”. Konflikt lezgińsko-azerski zaczął narastać od 1992 roku, kiedy to
na te tereny przesiedlono około 105 tys. uchodźców z Karabachu. Prowadzi
się tam również akcję osiedlania Turków meschetyńskich repatriujących się
z Azji Środkowej. Sytuację zaostrzyło zamknięcie granicy azerbejdżańsko-rosyjskiej po wybuchu wojny czeczeńskiej w 1994 roku24. Część działaczy
lezgińskich nie ogranicza się do haseł autonomicznych i nawołuje do utworzenia Republiki Lezgistanu oraz zjednoczenia Lezginów w Rosji i Azer20
21

22

23

24

Strona internetowa ONZ, www.un-az.org, “Constitution of the Azerbaijan Republic”, inf. z 5 IX 2012.
SI Rady Europy, http://coe.int, „Framework Convention for the Protection of National Minorities
(FCNM)”, inf. z 10 IX 2012.
SI Rady Europy, http://coe.int, „European Charter for Regional or Minority Language”, inf. z 12 VIII
2012.
SI Arevelk Center, http://arevelkcenter.com, „Коренные народы под гнетом Азербайджанской республики”, inf. z 5 IX 2012.
SI Sharvili, http://sharvili.ucoz.org, „Политика Азербайджана в отношении лезгинського народа”,
inf. z 5 IX 2012.
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bejdżanie, w granicach Federacji Rosyjskiej. Dnia 15 VI 1993 roku grupa
członków „Sadwał” napadła na posterunek graniczny, zabijając trzech żołnierzy azerskich. Napastnicy zostali aresztowani i oskarżeni o próbę utworzenia
Republiki Lezgistanu. Władze Azerbejdżanu zwalczają narodowych działaczy
lezgińskich. Przykładem jest sprawa Nabi Migralijewa, pracownika Centrum
Informacyjnego Lezgińskiego Ruchu Narodowego „Sadwał”, który został
aresztowany 3 IX 1994 roku za wzniecanie konfliktów narodowościowych25.
Część działaczy lezgińskich, niewierzących już w możliwość pokojowego
uzyskania autonomii, ma nadzieję, że możliwa porażka Azerów w ewentualnej wojnie z Armenią, może pozwolić na wzniecenie powstania na północy,
w „Lezgistanie”. Władze Azerbejdżanu zdają sobie z tego sprawę i starają
się spacyfikować Lezginów. Zamieszkane przez nich tereny są w wysokim
stopniu zmilitaryzowane26.
Kolejną mniejszością narodową sprawiającą problem władzom centralnym są Tałyszowie. Od upadku ZSRR starają się nie tylko popularyzować
swoją kulturę i język, ale dążą również do uzyskania określonych praw politycznych. Już pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku powstała Tałyska
Narodowa Partia Odrodzenia, która głosiła hasła szerokiej autonomii27. Dnia
21 VI 1993 roku, w okresie destabilizacji sytuacji politycznej w Azerbejdżanie, powołano nawet Tałysko-Mugańską Republikę Autonomiczną, a dnia
7 VIII 1993 roku zebrał się jej parlament Medżlis, który przyjął konstytucję.
Republika miała pozostać w składzie Azerbejdżanu. Prezydentem został Alakran Hummatow. Doprowadziło to do kontrakcji rządu w Baku. Hummatow
w 1995 roku został skazany na karę śmierci, jednak pod wpływem opinii
Zachodu, został ułaskawiony i wyjechał do Holandii.
Po likwidacji republiki Tałysze skupili się na działalności kulturalnej
i politycznej. Powstała również niezarejestrowana Partia Równości Narodów
Azerbejdżanu, dążąca do uzyskania autonomii w granicach Azerbejdżanu28.
Działalność Tałyszów spotykała się z represjami ze strony władz państwowych. Władze azerskie często oskarżały działaczy tałyskich o sympatie
25
26

27

28

SI Memo.ru, http://www.memo.ru, inf. 10 VIII 2012.
SI Sharvili, http://sharvili.ucoz.org, „Политика Азербайджана в отношении лезгинського народа”,
inf. z 5 IX 2012.
Tałyszowie posiadają tradycje państwowe. W XVIII wieku istniał Chanat Tałyski. Natomiast w maju
1919 roku utworzono Mugańską Republikę Radziecką, a 74 lata później Tałysko-Mugańską Republikę
Autonomiczną w składzie Azerbejdżanu.
SI Arevelk Center, http://arevelkcenter.com, „Коренные народы под гнетом Азербайджанской республики”, inf. z 5 IX 2012.
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irańskie. Redaktor naczelny tałyskiej gazety „Głos Tałysza”, jednocześnie
zastępca przewodniczącego Tałyskiego Centrum Kulturalnego, Nowruzali
Mammadow został skazany w 2007 roku na 10 lat więzienia za szpiegostwo
na rzecz Iranu, propagandę historii i języka tałyskiego oraz podważanie państwowości Azerbejdżanu29. Podobny los spotkał kolejnego redaktora naczelnego gazety „Głos Tałyszów” Hilala Mammadowa, który został oskarżony
4 VII 2012 roku o „działalność szpiegowską na rzecz Iranu i wzniecanie
niepokojów społecznych”30.
Podstawowe niebezpieczeństwo dla Azerbejdżanu ze strony ruchów
narodowych polega na ich powiązaniach z różnymi państwami leżącymi w regionie, które mogą wykorzystywać je do osłabienia pozycji Azerbejdżanu na
arenie międzynarodowej. Organizacje tałyskie w znacznej mierze są finansowane przez Iran. Ponadto z jego terytorium są nadawane audycje radiowe
w języku tałyskim, które mogą być odbierane na południowych kresach Azerbejdżanu31. Praktycznie wszyscy liderzy ruchu tałyskiego mieszkają w Rosji,
próbując zdobyć poparcie władz tego mocarstwa32. Mniejszości narodowe
mogą również liczyć generalnie na pomoc Armenii i jej sojuszniczki Rosji.
W tej napiętej sytuacji za największy problem mniejszości narodowych w Azerbejdżanie uznaje się kwestie szkolnictwa w językach narodowych. Nie rozwiązują go lekcje języków mniejszości (Lezginów, Tałyszy,
Tatów, Kurdów, Cachurów i Chingałygów) w niektórych szkołach w wymiarze jedna lub dwie godziny tygodniowo, a i wówczas brakuje nauczycieli oraz
podręczników. O stosunku władz państwowych do mniejszości narodowych
świadczy chociażby niechęć do wyrażania zgody na organizację festiwali
kulturalnych33.
Górski Karabach jest parapaństwem powstałym na terenie de iure należącym do Azerbejdżanu. Konflikt o Górski Karabach był wynikiem narastającej od początku XIX wieku wrogości między Azerami a Ormianami. Należy
zauważyć, że do lat dwudziestych XIX wieku nie dochodziło do zatargów
pomiędzy dwoma grupami. Sytuacja zmieniła się w wyniku osiedlenia przez
29

30

31
32

33

SI „Wprost”, http://www.wprost.pl, „Azerbejdżan: dziennikarz skazany na 10 lat więzienia”, inf. z 5 IX
2012.
SI Nowej Europy Wschodniej, http://www.new.org.pl, A. Waszkiewicz, Tałyskie porządki, inf. z 25 VII
2012.
Ibidem.
SI Arevelk Center, http://arevelkcenter.com, „Коренные народы под гнетом Азербайджанской
республики”, inf. z 5 IX 2012.
Ibidem.
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władze rosyjskie tysięcy Ormian z Persji i Imperium Osmańskiego. Jako lojalnych zwolenników Rosji oraz rokujących korzyści gospodarcze dla państwa
osiedlano ich na ziemiach odbieranych muzułmanom, co naturalnie rodziło
opór. W 1905 roku, prawdopodobnie z inspiracji władz carskich, doszło do
krwawych walk między Ormianami a muzułmanami.
Spuścizną tych wydarzeń była wojna azerbejdżańsko-armeńska o Górski Karabach w latach 1991–1994. W jej wyniku nie tylko Obwód Autonomiczny, ale również część ziem właściwego Azerbejdżanu znalazła się pod
władzą Ormian, którzy utworzyli tam swoje parapaństwo, nieuznawane jednak na arenie międzynarodowej.
Jak wynika z Tabeli 3 w Górskim Karabachu faktycznie nie ma problemów mniejszości narodowych, gdyż w wyniku działań wojennych doszło
do prawie całkowitej unifikacji narodowej tej części Kaukazu Południowego.
Oczywiście istnieje nadal kwestia powrotu w rodzinne strony wypędzonych
Azerów. W obecnej sytuacji jej zrealizowanie jest jednak nierealne.
Tabela 3

Struktura narodowościowa Górskiego Karabachu
Naród
Ormianie
Azerowie
Rosjanie
Ukraińcy
Inni
Razem

Spis z 1989 roku
Liczba
Proc.
145 450
76,93
40 688
21,51
1 922
1,02
416
0,22
609
0,32
189 085
100,00

Spis z 2005 roku
Liczba
Proc.
137 380
99,74
6
0,00
171
0,13
21
0,01
159
0,12
137 737
100,00

Źródło: SI Etho-Caucasus, http://www.ethno-kavkaz.narod.ru, inf. z 27 VII 2012.

3.	Gruzja
Gruzja jest zróżnicowanym kulturowo, językowo, etnicznie i religijnie krajem. Jej terytorium, oprócz Gruzinów, zamieszkują przedstawiciele
różnych grup narodowych.
Gruzini są narodem kaukaskim posługującym się językiem gruzińskim
należącym do grupy kartwelskiej. Świadomość narodową Gruzinów kształtują
trzy podstawowe elementy decydujące o ich odrębności. Zalicza się do nich
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dumę z przeszłości historycznej, język i kulturę oraz religię. Naród gruziński
posiada wielowiekową tradycję własnej państwowości; według źródeł asyryjskich, sięgającą XII wieku przed naszą erą. Gruzini zorganizowali wówczas
pierwsze państwo, które nie nazywało się jeszcze wówczas Sakartwelo („ziemia Kartlów”– według Gruzinów). Odwołują się do tradycji dwóch państw
powstałych w VI wieku przed naszą erą – Kolchidy i Iberii, które w I wieku
dostały się pod panowanie Imperium Rzymskiego, co z czasem doprowadziło
do przeniknięcia tam chrześcijaństwa. Do odnowienia niepodległego zjednoczonego państwa gruzińskiego doszło na przełomie XII i XIII wieku, za
rządów króla Dawida Budowniczego. W następnych latach Gruzini musieli
walczyć z najazdami Mongołów, Tatarów, Turków. Jak napisał Wojciech Materski, po upadku Bizancjum Gruzini, otoczeni przez ludy islamskie, musieli
bronić swojej niezależności, co też w pewnym stopniu im się udawało. Dzięki
oporowi możliwe było zachowanie ciągłości państwowej i kulturalnej.
W końcu XVIII wieku przywódcy obu państw gruzińskich oddali się
pod opiekę Rosji, co skończyło się włączeniem ich w skład Rosji na początku XIX wieku. Próby zrzucenia tej zależności przez wiele lat kończyły się
niepowodzeniem34. Na krótko niepodległość udało się odzyskać Gruzinom
po rozpadzie imperium carów w 1918 roku. Powstała wówczas Republika
Gruzińska, która przetrwała do 1921 roku. Następnie przez 70 lat ziemie te
stanowiły Gruzińską Socjalistyczną Republikę Radziecką. W wyniku rozpadu ZSRR, dnia 9 IV 1991 roku Gruzja ogłosiła niepodległość. Pierwszym
prezydentem Gruzji został Zwiad Gamsachurdia, działacz ruchu nacjonalistycznego, któremu nieobce były hasła „Gruzja dla Gruzinów”. Aktywność
nacjonalistyczna doprowadziła do destabilizacji państwa, zamieszkanego
przez dużą liczbę mniejszości narodowych35.

34
35

W. Materski, Gruzja, Warszawa 2000, s. 11–22.
Idem, Georgia rediviva: Republika Gruzińska w stosunkach międzynarodowych. 1918–1921, Warszawa
1994; A. Furier, Droga Gruzji do niepodległości, Poznań 2000.

174

Dariusz Tarasiuk

Tabela 4

Struktura narodowościowa Gruzji
Narodowość
Gruzini
Azerowie
Ormianie
Rosjanie
Osetyjczycy**
Jezydzi
Grecy
Kistowie
Ukraińcy
Abchazowie
Asyryjczycy
Kurdowie***
Żydzi
Inni
Razem

Spis powszechny
z 1989 roku
Liczba
proc.
3 787 393
70,13
307 556
5,70
437 211
8,10
341 172
6,31
164 055
3,04
100 324
1,86
.
.
52 443
0,97
95 853
1,77
6 206
0,12
33 331
0,62
24 795
0,46
50 502
0,94
5 400 841
100,00

Spis powszechny
z 2002 roku*
Liczba
proc.
3 661 173
83,76
284 761
6,51
248 929
5,69
67 671
1,55
38 028
0,87
18 329
0,42
15 166
0,35
7 110
0,16
7 039
0,16
3 527
0,08
3 299
0,07
2 514
0,06
2 333
0,05
11 656
0,27
4 371 535
100,00

Legenda:

*
spis w 2002 roku przeprowadzono tylko na terenach znajdujących się pod kontrolą władz gruzińskich.
**
większość Osetyjczyków znalazła się poza terenami pod władzą Gruzinów
w wyniku wojny z 2008 roku.
***
w 1989 roku razem z Jezydami.
Źródło: dane z 1989 roku – SI Demoscope Weekly, http://demoscope.ru; dane z 2002
roku – SI Geostat.ge, http://www.geostat.ge.

Gruzini są dumni z dziejów swojego kraju, podobnie jak Polacy, często podkreślają swój opór stawiany kolejnym najeźdźcom i obronę wiary.
Najczęściej odwołują się do okresu świetności Gruzji w średniowieczu. Bohaterami narodowymi są król Dawid oraz królowa Tamara, którzy są także symbolami kultywowanej pamięci o silnej i zjednoczonej Gruzji. Nawet kryzys
gospodarczy lat dziewięćdziesiątych XX wieku nie zdołał osłabić dumy historycznej Gruzinów. Ważnym impulsem, który przyczynił się do umocnienia
tej postawy, była „rewolucja róż” z 2003 roku. Ostatnim, chociaż tragicznym
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impulsem sprzyjającym jednoczeniu się Gruzinów była wojna z Rosją w 2008
roku36.
Drugim podstawowym elementem tożsamości narodowej Gruzinów
jest język i kultura narodowa, które mają również wielowiekową tradycję.
Ważnym wydarzeniem wpływającym na kształtowanie się gruzińskiej tożsamości było opracowanie, prawdopodobnie w IV wieku, alfabetu gruzińskiego.
Jednym z najważniejszych dzieł literatury gruzińskiej jest pochodząca z przełomu XII i XIII wieku gruzińska epopeja narodowa Wepchis Tkaosani (Rycerz
w tygrysiej skórze) autorstwa Szoty Rustawelego, uważana za opis charakteru
gruzińskiego. Już w 1629 roku wydano pierwszą drukowaną książkę w języku
gruzińskim37. Znaczenie języka i kultury w kształtowaniu tożsamości narodowej Gruzinów zaczęło wzrastać po 1832 roku38, kiedy to zwiększono liczbę
publikacji w języku narodowym.
W II połowie XIX stulecia na czele ruchu gruzińskiego stanęli tzw.
tergdaleulni, na czele z Ilją Czawczawadze, którzy główne zagrożenie dla
rozwoju Gruzinów widzieli w rozwoju partykularyzmów regionalnych i braku
jedności narodowej. Chcąc temu zapobiec, podjęli działania na rzecz upowszechnienia kultury gruzińskiej, tj. wydawali książki i czasopisma w języku
gruzińskim oraz propagowali jego nauczanie. Wszystkie te działania miały
umocnić w społeczeństwie poczucie dumy z bycia Gruzinami. W ten sposób
kształtowała się inteligencja gruzińska i rozszerzano krąg warstw społecznych posiadających nowoczesną świadomość narodową. Działalność ta doprowadziła do rozszerzenia znajomości literackiego języka gruzińskiego oraz
poprawienia piśmienności w tym języku. Jak zauważył Maciej Falkowski,
w ten sposób już pod koniec XIX wieku można mówić „o ukształtowaniu się
nowoczesnego narodu gruzińskiego, obejmującego różne warstwy społeczne, świadome swojej odrębności, swojej historii i mające określone aspiracje
polityczne”39.
Kolejnym elementem decydującym o świadomości narodowej Gruzinów jest bez wątpienia religia – ortodoksyjne chrześcijaństwo. Prawie wszyscy Gruzini są wiernymi Gruzińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i szczycą się tym, że w Iberii chrześcijaństwo stało się religią pań36
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D. Zadura, Naród w tygrysiej skórze: Tożsamość narodowa Gruzinów w dobie „rewolucji róż”, [w:]
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stwową już w 337 roku, za panowania króla Miriana, a w Kolchidzie – w 523
roku. Do dnia dzisiejszego zachowana została ciągłość instytucji religijnych.
Cechą charakterystyczną religijności Gruzinów jest włączenie do ich religii
lokalnych przedchrześcijańskich tradycji (w Chewrusetii składa się czasami
nawet ofiary ze zwierząt). Nawet w okresie radzieckim religia nie straciła
całkowicie swojej pozycji w zlaicyzowanym społeczeństwie, gdyż przez wielu Gruzinów była traktowana jako symbol tradycji narodowej. Interesujące
jest również spostrzeżenie, że według wielu Gruzinów, zmiana wyznania jest
wyrzeczeniem się gruzińskości, z jednym wyjątkiem: za Gruzinów uważa się
tych, którzy w przeszłości pod przymusem przeszli na islam, np. Adżarów40.
Analizując tożsamość narodową Gruzinów, trzeba podkreślić regionalne różnice etnograficzne, obyczajowe i językowe. Wyróżnia się w narodzie
gruzińskim grupy etniczne, częściowo odróżniające się od reszty Gruzinów:
najliczniejszych Megrelów (ok. 800 tys.) oraz Swanów i Adżarów. Dwie
pierwsze mają własne języki, nie przeszkadzają one jednak wszystkim czuć
się jednym narodem gruzińskim.
Ziemie państwa gruzińskiego na przestrzeni wieków były terenami,
których skład etniczny ulegał licznym zmianom. Doprowadziło to do ich
obecnego zróżnicowania: etnicznego, językowego, religijnego i kulturalnego.
Nie sięgając głęboko w przeszłość, można zauważyć, że duże przemieszczenia ludności na terenie Gruzji nastąpiły po włączeniu jej w skład państwa rosyjskiego. W XIX stuleciu napłynęli na te ziemie, w znacznej liczbie, między
innymi Ormianie, Rosjanie, Grecy, Niemcy i Polacy. Jednocześnie w ramach
polityki represji wobec narodów buntujących się przeciwko panowaniu caratu wypędzano z terenu Gruzji inne narody, np. Abchazów. O wiele większą
skalę przemieszczenia ludności miały w okresie radzieckim. Wiązały się one
w znacznej mierze z industrializacją ZSRR, w wyniku której do Gruzji przybywało wiele osób skierowanych tam do pracy. Jednocześnie dotychczasowi
mieszkańcy Gruzji wyjeżdżali do innych republik ZSRR w poszukiwaniu
„lepszego” życia. Obydwa te procesy przebiegały ewolucyjnie i bez większych napięć. Części mieszkańców Gruzji nie ominęły jednak stalinowskie
deportacje narodów w okresie II wojny światowej. W 1944 roku deportowano
z jej terytorium od 90 do 120 tys. Turków meschetyńskich oraz pewną liczbę
Azerów i Kurdów z regionu Samcche-Dżawachetii do Azji Środkowej41.
40
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Szybkie zmiany struktury etnicznej Gruzji nastąpiły po uzyskaniu
przez nią niepodległości. W czasie ostatniego spisu powszechnego ludności
w ZSRR w 1989 roku naliczono w Gruzińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej aż 30 proc. mniejszości narodowych. Tymczasem podczas jedynego
dotychczas spisu powszechnego w niepodległej Gruzji, z 2002 roku, doliczono się już tylko 16 proc. mniejszości narodowych. Trzeba jednak pamiętać,
że spadek liczebności mniejszości narodowych w znacznym stopniu wynika
z utraty przez Gruzję władzy w Osetii Południowej i Abchazji. Dlatego też na
ich terytorium nie przeprowadzono spisu w 2002 roku. Spadek liczby członków mniejszościowych grup narodowych wiązał się ze złą sytuacją ekonomiczną państwa, połączoną z niestabilnością polityczną i nacjonalistyczną
retoryką władz gruzińskich na początku lat dziewięćdziesiątych XX stulecia.
O ile w prawodawstwie gruzińskim nie można było dopatrzeć się zapisów
dyskryminujących mniejszości narodowe, o tyle jednak w kraju panowała
atmosfera niechęci wobec nich, bowiem na początku lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku niektóre regiony, tj. Abchazja, Osetia Południowa i Adżaria,
uniezależniły się od władzy Gruzji. Z czasem władzom gruzińskim udało
się rozwiązać jedynie problem separatyzmu w Adżarii, zamieszkiwanej przez
Adżarów, czyli wyznających islam Gruzinów. Natomiast Abchazja i Osetia
nadal pozostają poza jurysdykcją władz gruzińskich.
Na terenie znajdującym się pod kontrolą władz gruzińskich najliczniejszymi mniejszościami narodowymi są Azerowie oraz Ormianie. Oni też
stanowią największe wyzwanie dla władz państwowych, co wynika nie tylko
z ich liczebności, ale też z rozsiedlenia. Zamieszkują głównie tereny graniczące ze swoimi państwami narodowymi. Azerowie mieszkają przede wszystkim w graniczącym z Azerbejdżanem regionie Kwemo Kartli (według danych
z 2002 roku – 224 606 osób, prawie połowa tamtejszej ludności). Największe
ich skupisko znajduje się w rejonie Marneuli (83 proc. populacji) oraz Bolnisi i Dmanisi (66 proc.). Natomiast Ormianie mieszkają głównie w Tbilisi
(według danych z 2002 roku – 82 586 osób) oraz graniczącym z Armenią
regionie Samcche-Dżawachetii (według danych z 2002 roku – 113 347 osób).
W rejonach Achalkalaki i Ninotsminda stanowią oni około 95 proc. ogółu
populacji42.
Konstytucja Gruzji uchwalona 24 VIII 1995 roku (wielokrotnie nowelizowana) zapewnia równe prawa mniejszościom narodowym i zakazuje dys42

SI Geostat.ge, http://www.geostat.ge, inf. z 13 IX 2012.
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kryminacji na tle etnicznym czy religijnym. Ochronę praw narodowych Abchazów i Adżarów gwarantuje ustanowienie dwóch republik autonomicznych
– Abchazji i Adżarii. Ich położenie prawne omawia art. 3 Konstytucji Gruzji.
Prawo gruzińskie w kwestii obywatelstwa było liberalne. Po rozpadzie ZSRR
obywatelstwo gruzińskie otrzymali automatycznie wszyscy zamieszkujący na
terenie państwa, chyba że odmówili jego przyjęcia43. Wielkim problemem dla
większości członków mniejszości narodowych w Gruzji po ogłoszeniu jej
niepodległości stała się również kwestia komunikacji językowej. W ZSRR
rolę lingua franca pełnił język rosyjski. Na początku lat dziewięćdziesiątych
XX wieku został jednak wyeliminowany praktycznie z życia publicznego. Zastąpił go, co jest naturalne, język gruziński, którego jednak, poza Gruzinami,
prawie nikt w państwie nie znał.
W latach prezydentury Eduarda Szewardnadzego (1992–2003) władze
nie prowadziły właściwie żadnej planowej polityki względem mniejszości narodowych. Sytuacja zmieniła się po „rewolucji róż” w 2003 roku, gdy celem
państwa gruzińskiego stała się budowa społeczeństwa obywatelskiego. Prezydent Micheil Saakaszwili (od 2004 roku) zaczął akcentować potencjał Gruzji
wynikający z jej wieloetniczności i propagować ideę integracji mniejszości
narodowych w społeczeństwie gruzińskim, podkreślając jednocześnie, że nie
oznacza ona ich asymilacji. W ten sposób zaczęto budować nacjonalizm obywatelski w miejsce nacjonalizmu narodowego44.
Sprawami mniejszości narodowych w Gruzji w ostatnich latach zajmowało się kilka instytucji.
1. Ministerstwo do spraw Reintegracji powstałe 8 II 2008 roku w miejsce
istniejącego w latach 2005–2008 Ministerstwa do spraw Integracji. Jego
zadaniem jest restauracja władzy gruzińskiej w Abchazji i Osetii Południowej, a także integracja mniejszości narodowych zamieszkujących
Gruzję.
2. Komitet ds. Praw Człowieka i Integracji Parlamentu Gruzińskiego utworzony w 2004 roku. Jego poprzednikiem był Komitet ds. Praw Człowieka
i Mniejszości Narodowych (1995–2004), a zadaniem jest między innymi
współpraca z przedstawicielami mniejszości narodowych. Opracował np.
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SI Rady Europy, http://www.coe.int, „Second report submitted by Georgia of the Framework convention
for the protection of national minorities”, 30 V 2012, inf. z 20 VIII 2012.
SI Invement Guide, http://www.investmentguide.ge, „Georgia’s Policy towards its National Minorities:
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projekt rozwiązań w sprawie polityki integracji mniejszości narodowych
w Gruzji.
3. Rada Mniejszości Etnicznych przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich powstała 8 VIII 2005 roku. Jej zadaniem jest ochrona praw i wolności różnych grup etnicznych oraz ich integracja. Działają w radzie cztery
komitety: informacji, edukacji i kultury, integracji regionalnej i zapobiegania konfliktom oraz prawny. Ich członkami są przedstawiciele około
85 organizacji mniejszości narodowych działających w Gruzji. Tworzy
ona podstawowe miejsce dialogu i konsultacji między mniejszościami
narodowymi a strukturami rządowymi. Tym samym daje reprezentantom
mniejszości narodowych możliwość udziału w kreowaniu polityki państwowej45. Od 2008 roku współpracuje z utworzoną wówczas Radą ds.
Integracji i Tolerancji przy prezydencie Gruzji.
4. Biura terytorialne Rzecznika Praw Obywatelskich w Samcche-Dżawachetii i Kwemo Kartli działające od 2009 roku46.
Dowodem nowego podejścia do kwestii praw mniejszości narodowych stało się ratyfikowanie przez Gruzję 13 X 2005 roku Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych Rady Europy (FCNM)47. Dnia
1 IV 2006 roku, po wejściu w życie tej konwencji, rząd Gruzji rozpoczął
opracowanie krajowej strategii integracji i planu działania.
Jedną z najważniejszych kwestii, które musieli rozwiązać Gruzini,
była konieczność zdefiniowania terminu „mniejszości narodowe”. Pierwsza
jego redakcja zawarta w rezolucji parlamentu gruzińskiego z 13 X 2005 roku
była krytykowana nie tylko przez organizacje mniejszości narodowych, ale
również przez Europejską Komisję Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji
Rady Europy (ECRI). Przy współudziale Krajowej Rady Mniejszości opracowano nową definicję pojęcia „mniejszości narodowe”.
W wyniku kilkuletnich konsultacji 8 V 2009 roku opracowano Narodową Koncepcję Tolerancji i Obywatelskiej Integracji oraz pięcioletni
Plan działania (2009–2014) w kwestii ochrony praw i integracji mniejszości
narodowych. W planie założono przeprowadzenie zmian w zakresie prawa,
45
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edukacji, języka państwowego, mediów, integracji politycznej i integracji regionalnej. Ich koordynacją zajmuje się Ministerstwo ds. Reintegracji48.
Najwięcej problemów Gruzji sprawia kwestia językowa. Pomimo powtarzających się zapowiedzi, Gruzja nie podpisała dotychczas Europejskiej
Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych (ECMRL) z 5 XI 1992
roku49, gdyż w Gruzji, doświadczonej zwycięstwem separatystów w dwóch
regionach, budzi ona obawy o integralność państwa. Te obawy jednoczą nawet opozycję z rządzącymi. Inną przyczyną niechęci do ratyfikacji Karty Języków jest, jak się można domyślać, niechęć do oficjalnego uznania języków
mergelskiego i swańskiego50.
W artykule 8 Konstytucji Gruzji zapisano, że językiem państwowym
jest gruziński, a w Abchazji dodatkowo język abchaski. Ponadto według
prawa nauczanie języka gruzińskiego, a w Abchazji gruzińskiego i abchaskiego, w szkołach publicznych jest obowiązkowe. Jednocześnie przedstawicielom mniejszości narodowych prawo gruzińskie gwarantuje możliwość
uzyskania wykształcenia w języku narodowym, w ramach realizacji państwowego programu nauczania, w najbliższym możliwym miejscu od miejsca
zamieszkania51.
Na terenach znajdujących się pod kontrolą władz gruzińskich nie ma
większych problemów separatyzmu politycznego, które zaczęły ujawniać się
po rozpadzie ZSRR. W 1988 roku w Dżawachetii powstał Ruch Narodowo-Społeczny „Dżawachk”, który dążył do umocnienia ormiańskiej tożsamości
narodowej wśród jej mieszkańców. W 1990 roku jej działacze przejęli właściwie władzę w regionie, dążąc z sukcesem do uzyskania wpływu na wybór lokalnego przedstawiciela władz tbiliskich. Z czasem separatyści zaczęli
tracić poparcie społeczne. Na spadek nastrojów separatystycznych wpłynęła
likwidacja w 2006 roku rosyjskiej bazy wojskowej w Achalkalaki, która dawała utrzymanie większości miejscowych Ormian. W uproszczeniu można
stwierdzić, że żyli w Gruzji, nie chcąc zaakceptować tego faktu. Trudności
napotykało nawet wprowadzenie waluty gruzińskiej. Po likwidacji rosyjskiej
bazy miejscowi Ormianie zostali zmuszeni do integracji z państwem gruziń48
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skim. Wpływ na to miała również polityka Armenii, która nie chcąc psuć stosunków z Gruzją, potępiła separatystyczne dążenia zamieszkujących w tym
państwie rodaków. Jednocześnie wielu Ormian z Gruzji posiada obywatelstwo
armeńskie, co jest niedozwolone w prawie gruzińskim52.
Wśród Ormian nadal jednak panuje przekonanie o krzywdzie wyrządzonej im przez połączenie na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku
regionów Samcche i Dżawachetii w celu umocnienia wpływów gruzińskich
w prawie jednolitej ormiańskiej Dżawachetii, co znajduje swoje odbicie
w niemal przedstawicielstwie społeczności ormiańskiej w organach władzy
rządowej i samorządowej53. W Gruzji działa kilka organizacji mniejszości
ormiańskiej, między innymi Ormiańskie Zjednoczenie „Saatnowa”, Zjednoczenie Ormian Gruzji „Nor Serund” i Zjednoczenie Ormian Gruzji. Organizacje ormiańskie są również inwigilowane przez gruziński aparat policyjny.
W Gruzji ukazuje się czasopismo w języku ormiańskim „Vrastan”54.
Azerowie mieszkający w Gruzji na początku lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku wysuwali hasła autonomii. W 1990 roku powstała organizacja „Hejrat” (Honor) w celu obrony praw azerskiej mniejszości. Azerowie
w większości nie popierają głośno haseł separatystycznych, co można tłumaczyć niską atrakcyjnością Azerbejdżanu jako miejsca zamieszkania55. W ostatnich latach rośnie udział Azerów we władzach gruzińskich, np. w 2012 roku
do parlamentu gruzińskiego dostało się trzynastu Azerów, w poprzedniej kadencji było ich tylko trzech. Działa kilka ugrupowań skupiających mniejszości azerskie w Gruzji, wśród nich są Zjednoczenie Azerbejdżan Gruzji „Obywatelska Aktywność” i Zjednoczenie Azerbejdżan Gruzji. Azerowie mają
również możliwość kultywowania swoich tradycji w centrach kulturalnych
oraz czytania wychodzących w języku azerskim trzech gazet państwowych56.
Poprawa stosunku władz gruzińskich do mniejszości narodowych nie
oznacza, że w relacjach władze–mniejszości narodowe nie ma już konfliktów,
głównie natury kulturalnej i ekonomicznej, gdyż zarówno Samcche–Dżawachetia, jak i Kwemo–Kartlia są jednymi z najbiedniejszych regionów Gruzji.
Ich sytuację pogarszało położenie geograficzne, które doprowadziło to utrudnień komunikacyjnych między tymi regionami a resztą Gruzji. O wiele łatwiej
52
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było tam odbierać programy telewizyjne nadawane z państw ościennych, niż
z Tbilisi. Ich mieszkańcy mieli większe kontakty handlowe z sąsiednimi
państwami, niż z innymi obszarami własnego państwa. W ostatnich latach
władze gruzińskie zaczęły przeznaczać środki na przezwyciężenie zacofania
tych regionów i tym samym większą ich unifikację z resztą kraju. W praktyce
poprawa warunków życia mniejszości narodowych napotyka na wiele problemów, często wynikających nie tyle ze złej woli, ile słabości ekonomicznej
państwa gruzińskiego.
Jednym z największych problemów mniejszości ormiańskiej i azerskiej w Gruzji jest słaba znajomość urzędowego języka gruzińskiego. Młode
pokolenie zna często jedynie język narodowy, co w naturalny sposób uniemożliwia im udział w życiu społecznym i politycznym państwa, prowadzi
też do ich alienacji i izolacji. Chociaż w Gruzji istnieje znaczna liczba szkół
azerskich (2010 rok – 124 szkoły) i ormiańskich, nie rozwiązuje to jednak
problemów edukacyjnych mniejszości, gdyż często nie uczy się w nich języka gruzińskiego na odpowiednim poziomie. Ten stan edukacyjny wynika
chociażby z braku nauczycieli języka gruzińskiego znających jednocześnie
miejscowe języki, jak również z braku odpowiednich podręczników. Niższy
poziom znajomości języka gruzińskiego zmniejsza szansę dostania się do
szkół wyższych młodzieży azerskiej i ormiańskiej.
Kolejnym problemem narodowym Gruzji jest kwestia powrotu Turków meschetyńskich. Po rozpadzie ZSRR władze Gruzji na czele z Gamsachurdią zaczęły ostro protestować przeciwko temu powrotowi, obawiając się,
że doprowadzi on do destabilizacji sytuacji w państwie. Dochodziło nawet
do napadów na powracających Turków i ich wypędzania. Dopiero w 2007
roku przyjęto nową ustawę repatriacyjną O osobach przemocą przesiedlonych z Gruzji przez były Związek Radziecki w latach czterdziestych XX wieku.
W praktyce wprowadzała bardzo dużo utrudnień dla osób chcących powrócić,
dlatego spotkała się z krytyką Rady Europy. Wobec trudnego i kosztownego
procesu uzyskiwania statusu repatrianta do 1 I 2009 roku wnioski złożyło
jedynie niecałe 9 tys. Turków (zdecydowana większość z nich posiadała obywatelstwo azerbejdżańskie). Wobec niestabilnej sytuacji politycznej w Gruzji, wrogości ogółu społeczeństwa gruzińskiego do Turków oraz zakazu
osiedlania się w ojczystym regionie Samcche–Dżawachetii, zamieszkanym
przez skonfliktowanych z nimi Ormian, niewielu Turków zdecydowało się na
powrót.
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Omawiając kwestie etniczne w Gruzji, nie sposób pominąć sytuacji
w dwóch parapaństwach, które oddzieliły się od Gruzji. Pierwszym z nich
jest Abchazja, zamieszkana głównie przez Abchazów (nazwa własna Apsua),
którzy są narodem należącym do adygo-abchaskiej grupy językowej. Pierwsze królestwo abchaskie powstało już w VIII wieku. Osiągnęło szczyt rozwoju około 900 roku, za panowania Leona II. W X wieku, w wyniku umowy
dynastycznej, Abchazja weszła w skład państwa gruzińskiego. Nie wdając
się w szczegóły przemian politycznych na tym terenie, należy stwierdzić, że
w latach 1810–1864 istniało znajdujące się w granicach Rosji autonomiczne
Księstwo Abchaskie. Kolejne powstania zakończyły się wypędzeniem (do
Turcji) przez władze carskie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
XIX wieku około 70 proc. rdzennych mieszkańców Abchazji (tzw. muhadżyrstwo) oraz masowego napływu na ich miejsce ludności gruzińskiej (głównie
Mergelów)57. W 1918 roku chcący reaktywować swoje państwo Abchazowie zostali pokonani przez Gruzinów, którzy włączyli ich ziemie do Gruzji58. W wyniku procesów demograficznych w 1921 roku w Abchazji rdzenni
mieszkańcy stanowili tylko około 15 proc. ogółu mieszkańców. Taka struktura
narodowościowa była przyczyną likwidacji utworzonej w 1921 roku Abchaskiej SSR i włączenia jej jako republiki autonomicznej w skład Gruzińskiej
SSR. W przeciwieństwie do wielu innych narodów ZSRR, Abchazowie mieli
nie tylko poczucie odrębności narodowej, ale również swoją własną kulturę
i spuściznę literacką. Język abchaski od 1954 roku jest zapisywany dostosowaną do niego grażdanką.
W chwili rozpadu ZSRR Abchazowie postanowili uniezależnić się
od Gruzji. Początkowo wydawało się, że możliwe jest porozumienie między
obydwoma narodami, jednak nieprzejednana postawa władz gruzińskich doprowadziła 14 VIII 1992 roku do przywrócenia Konstytucji Abchazji z 1925
roku, co skutkowało wybuchem wojny abchasko-gruzińskiej, zakończonej
zwycięstwem Abchazji. Od września 1993 roku Abchazja stała się w praktyce niepodległym państwem, choć oficjalnie ogłosiła niepodległość dopiero
w 1999 roku. Na arenie międzynarodowej jako pierwsza uznała ją Federacja
Rosyjska dopiero w 2008 roku59.
57

58
59

J. Marczuk, Narracje zniewolone. Gruzińsko-abchaski i gruzińsko-osetyjski dialog o tożsamości, wojnie
oraz niepodległości, [w:] Dylematy kaukaskie…, s. 128.
SI Kaukaz.net, http://www.kaukaz.net, M. Falkowski, Abchazi, inf. z 27 VII 2012.
K. Janicki, Abchazja: Historia i mit (do 1864), [w:] Źródła nienawiści: Konflikty etniczne w krajach
postkomunistycznych, red. K. Janicki, Kraków–Warszawa 2009, s. 103–140; idem, Abchazja. Stuletnia
wojna o Ra? (1864–1992), [w:] Źródła nienawiści…, s. 141–197.
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Tak więc Abchazowie szczycą się swoją przeszłością, a konflikt abchasko-gruziński umocnił abchaską tożsamość. Gdy na granicy abchasko-gruzińskiej zapanował względny spokój, do boju przystąpili intelektualiści
obu narodów, starając się udowodnić historyczne prawa do ziem Abchazji
obu narodów. W największym uproszczeniu Gruzini zaczęli udowadniać, że
dzisiejsi Abchazowie przybyli na tereny z północy dopiero w XV–XVII wieku i nie są spadkobiercami starożytnych Abchazów, którzy byli Gruzinami.
Tymczasem historycy abchascy uważają swój naród za spadkobierców starożytnych Abchazów60. Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do większości
narodów Kaukazu, religia nie odgrywa w przypadku Abchazów decydującej
roli w kreowaniu tożsamości narodowej. Część z nich jest wyznania prawosławnego, a część islamskiego. Działania wojenne po rozpadzie ZSRR
wpłynęły zasadniczo na zmianę struktury narodowościowej mieszkańców
Abchazji.
Tabela 5

Struktura narodowościowa Abchazji
Spis powszechny
z 1989 roku
Liczba
Proc.
93 267
17,8
Abchazi
239 872 45,7
Gruzini
76 541
14,6
Ormianie
74 913
14,3
Rosjanie
Megrelowie 14 664
2,8
Grecy
25 804
4,8
Inni
525 061 100,0
Razem
Narodowość

Spis powszechny
z 2003 roku*
Liczba
Proc.
94 597
44,2
44 041
20,6
44 869
21,0
23 420
10,9
1 486
0,7
5 603
2,6
214 016 100,0

Spis powszechny
z 2011 roku
Liczba
Proc.
122 069 50,7
43 166
17,9
41 864
17,4
22 077
9,2
3 201
1,3
1 380
0,6
6 948
2,8
240 705 100,0

Legenda:
bez wąwozu Kodori.
Źródło: SI Ethno-Caucasus, www.ethno_kavkaz.narod.ru, inf. z 22 VIII 2012.
*

Wojna abchasko-gruzińska doprowadziła, jak widać w Tabeli 5, do
dużych zmian w strukturze narodowościowej Abchazji. Jej terytorium opuściło około 250 tys. Gruzinów, z których powróciło jedynie około 50 tys.
(większość w 1996 roku). Położenie uchodźców pozostających w Gruzji jest
60

J. Marczuk, op. cit., s. 125–128.
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trudne, nie mogą liczyć na powrót do Abchazji, gdyż w praktyce doprowadziłoby to do przyłączenia jej do Gruzji, jednocześnie władze gruzińskie nie
chcą ich integrować z resztą społeczeństwa, aby nie upadła wśród nich myśl
o powrocie w rodzinne strony. Abchazję opuszczali masowo również członkowie innych mniejszości narodowych61.
Konstytucja Abchazji zawiera zapisy o niedyskryminowaniu i dotowaniu szkolnictwa mniejszości narodowych. W szkolnictwie Abchazji dominują szkoły z rosyjskim językiem nauczania, który jest lokalnym lingua
franca. Polityka abchaska jest również zróżnicowana względem konkretnych
narodowości. W odniesieniu do Gruzinów władze prowadzą politykę, której
celem, chociaż otwarcie niezdefiniowanym, jest hamowanie ich aktywności
narodowej. Wiąże się to z obawami, aby nie stali się „piątą kolumną”. Stąd też
istnieją choćby utrudnienia w prowadzeniu szkół gruzińskich62. Lepiej sytuacja wygląda w kwestii Ormian, choć oni również skarżą się na dyskryminację. Ich przedstawiciele zasiadają jednak w parlamencie abchaskim, działają
również szkoły ormiańskie. W przypadku zaś Rosjan trudne jest określenie,
czy są mniejszością narodową, a to ze względu na sytuację międzynarodową
Abchazji.
Również konflikt osetyjsko-gruziński ma podłoże etniczne. Osetyjczycy mówią językiem z grupy irańskiej języków indoeuropejskich. Jednym
z podstawowych elementów ich tożsamości narodowej jest wyznanie prawosławne, które w konstytucji kraju zostało zapisane jako „jedna z podstaw samookreślenia narodowego”. Jak napisał Kamil Janicki: „Osetyjczycy szczycą
się, że zachowali wiele cech charakteru i obyczajów alańskich, w rzeczywistości jednak większość z nich została upowszechniona czy wręcz ukształtowana dopiero w XIX i XX wieku”63. Tak samo jak w przypadku Abchazów,
trwa spór gruzińsko-osetyjski o historyczne prawa Osetyjczyków do zamieszkiwanych przez nich ziem. Nawet w okresie radzieckim Gruzini dążyli do
wyrugowania ze swojego terytorium Osetyjczyków. Sytuacja zaostrzyła się
w czasach rozpadu ZSRR. Władze Południowoosetyjskiego Obwodu Autonomicznego ogłosiły 20 IX 1990 roku powstanie Południowoosetyjskiej
Republiki Radzieckiej. Konflikt polityczny przerodził się w militarny. Dzięki
61
62

63

Ibidem, s. 133–137.
SI Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ, http://www.unhcr.org, „World Directory of Minorities
and Indigenous Peoples – Abkhazia Overview (unrecognised state)”, May 2008, inf. z 2 IX 2012.
SI Histmag.org, http://histmag.org, K. Janicki, Rdzenni mieszkańcy czy nieproszeni goście? Historia
Osetyjczyków i Osetii Południowej, inf. z 27 VII 2012.
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pomocy Rosji strona osetyjska wygrała wojnę i dnia 29 V 1992 roku ogłosiła
niepodległość64.
Jednym z wyników konfliktów zbrojnych były masowe migracje Osetyjczyków z Gruzji i Gruzinów z Osetii Południowej.
Tabela 6

Sytuacja narodowościowa w Osetii Południowej
Narodowość
Osetyjczycy
Gruzini
Rosjanie
Ormianie
Inni
Razem

Spis powszechny
z 1989 roku
Liczba
proc.
65 232
66,2
28 544
29,0
2 128
2,2
984
1,0
1 639
2,0
98 527
100,0

Dane szacunkowe
z 2008 roku
Liczba
proc.
46 289
64,3
18 000
25,0
2 016
2,8
871
1,2
4 824
6,7
72 000
100,0

Źródło: SI Ethno-Caucasus, http://www.ethno-kavkaz.narod.ru, inf. 2 IX 2012.

Po wojnie w sierpniu 2008 roku z Osetii Południowej wyemigrowała
większość Gruzinów i odsetek Osetyjczyków wzrósł prawdopodobnie do ponad 80 proc. ogółu społeczeństwa65.
Według prawa osetyjskiego językami państwowymi są osetyjski i rosyjski (od 6 VI 2012 roku, poparło to prawo 84 proc. uczestników referendum), a urzędowym jest ponadto gruziński. Wszystkie szkoły w państwie
są rosyjskojęzyczne. W związku z ostatnimi zmianami w Osetii Południowej, poza kwestią powrotu Gruzinów, nie występują znaczące problemy
narodowościowe.

4. Podsumowanie
W wyniku wielowiekowych procesów historycznych na Kaukazie
Południowym ukształtowała się skomplikowana struktura demograficzna zamieszkujących go ludów. Na niewielkim w skali globalnej terenie skupili się
członkowie wielu narodów, których dzieli pochodzenie, przeszłość, wyznanie,
64

65

J. Marczuk, op. cit., s. 139–141; K. Janicki, Osetia Południowa: Trzy ludobójstwa czy ratowanie ojczyzny? (do 1992), [w:] Źródła nienawiści…, s. 199–246.
SI Prezydenta Republiki Osetii Południowej, http://www.presidentrso.com, inf. z 2 IX 2012.
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język i kultura. To zróżnicowanie etniczne przez wieki prowadziło do narastania wzajemnej wrogości i uprzedzeń. Każda próba zjednoczenia Kaukazu
Południowego kończyła się konfliktami zbrojnymi (poza okresem radzieckim, kiedy jedność utrzymywano za pomocą siły). W 1918 roku Zakaukaska
Demokratyczna Republika Federacyjna zdołała przetrwać tylko trzy miesiące. Tak samo rozpad ZSRR doprowadził do licznych konfliktów zbrojnych,
które spowodowały ukształtowanie się trzech parapaństw. Skutkowały także
nie tylko licznymi ofiarami po wszystkich stronach konfliktu, ale również
masowymi przesiedleniami setek tysięcy ludzi, mimo okrucieństwa wywołały ujednolicenie narodowe wszystkich organizmów państwowych Kaukazu
Południowego.
Gruzja i Azerbejdżan, które utraciły kontrolę nad częścią swojego
terytorium, nadal są nieufne wobec mniejszości narodowych, obawiając się
możliwości powstania wśród nich separatystycznych dążeń. Jednak przestrzeganie praw mniejszości w tych państwach jest coraz bardziej widoczne. Na
tym tle wyjątkowo stablinie wygląda Armenia, w której praktycznie nie ma
znaczących grup mniejszości narodowych.
*****
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Religie, Kościoły i konflikty
międzywyznaniowe w regionie Kaukazu

1.	Charakterystyka wyznaniowa Kaukazu
Wielowyznaniowość jest cechą charakterystyczną regionu Kaukazu,
gdzie od wieków współistnieją religie monoteistyczne i kulty tradycyjne.
Wiele wskazuje na zaistnienie sytuacji, że właśnie na terytorium dzisiejszego
Azerbejdżanu i Iranu około 600 lat przed naszą erą ukształtowała się jedna
z najstarszych religii monoteistycznych – zaratusztrianizm (zoroastryzm)1.
Wpływy chrześcijaństwa zaczęły rozszerzać się na Kaukaz w IV–V wieku.
Właśnie na tych ziemiach powstały najstarsze państwa chrześcijańskie na
świecie – pierwszym była Armenia, a trzecim (po Etiopii) Gruzja.
W 301 roku król Tirydates ogłosił chrześcijaństwo religią państwową
w Armenii. Dwa lata później św. Grzegorz Iluminator założył stolicę biskupią
w Eczmiadzynie (dzisiejsza siedziba katolikosa – głowy Kościoła Ormiańskiego). Biskupi ormiańscy nie wzięli udziału w soborze chalcedońskim (451
rok), odrzucili jego postanowienia2 i zerwali z Konstantynopolem – ówczesnym centrum chrześcijaństwa. Apostolski Kościół Ormiański (AKO) jest
monofizyckim3 wschodnim Kościołem chrześcijańskim, nie podlega Stolicy
Apostolskiej, nie należy do Powszechnego Kościoła prawosławnego.
1

2

3

Założycielem zoroastryzmu był Zaratustra. Głosił wiarę w jednego Boga – dobrego stwórcę Ahurę
Mazdę, którego przeciwieństwem jest zły duch Angra Mainju. Zgodnie z wierzeniami zaratustrian doczesność jest naznaczona walką dobra ze złem, między którymi każdy człowiek musi dokonać wyboru.
Wraz z końcem czasu, dobro i zło zostaną wreszcie rozdzielone, a dobro nagrodzone nieśmiertelnością.
Jako najczystszy ze wszystkich tworów Ahura Mazdy, ogień jest obiektem szczególnego kultu. Świętą
księgą zaratustrian jest Awesta.
Ustawy chalcedońskie rozstrzygały kwestię współistnienia w Jezusie Chrystusie dwóch natur – ludzkiej
i boskiej. Sobór chalcedoński odrzucił monofizytyzm.
Monofizytyzm jest poglądem teologicznym, opartym na założeniu, że w Jezusie Chrystusie istnieje
tylko jedna natura – boska, która wchłonęła naturę ludzką. Kościoły ormiański, etiopski i koptyjski
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Władca Królestwa Iberyjskiego (Gruzja Wschodnia) Mirian III przyjął chrzest w roku 337, pod wpływem działalności misjonarki św. Nino. Po
soborze chalcedońskim Kościół gruziński połączył się z Kościołem ormiańskim, jednak w 607 roku hierarchowie gruzińscy zaakceptowali tzw. ustawy
chalcedońskie, oddzielili się od Ormian i przyłączyli do Powszechnego Kościoła prawosławnego. Gruzińska Cerkiew Prawosławna (GCP, Patriarchat
Gruziński) jest autokefalicznym Kościołem prawosławnym. Autokefalia jest
podstawową formą organizacyjną Kościoła prawosławnego. Cerkiew autokefaliczna ma prawo do autonomicznego rozwiązywania wszystkich problemów wewnętrznych oraz zdolność wybierania własnych biskupów. Sprawuje
jurysdykcję na swoim terytorium kanonicznym, które często pokrywa się
z terytorium danego państwa4. Poszczególne cerkwie są od siebie niezależne,
każda ma własnego przywódcę (patriarchę), odrębne sądownictwo kościelne,
zróżnicowane obrzędy, panteon świętych. Cerkwie na arenie międzynarodowej działają niezależnie, pozostając jednak we wspólnocie sakramentalnej
i kanonicznej. W świetle kanonów wszystkie Cerkwie są sobie równe. Nie
ma jednego ośrodka zwierzchniego, jakim jest w Kościele rzymskokatolickim
Stolica Apostolska. Cerkwie autokefaliczne tworzą wspólnotę Powszechnego
Kościoła prawosławnego, będącego kanoniczną i dogmatyczną jednością.
Drugim wpływowym Kościołem prawosławnym na Kaukazie jest
rosyjska Cerkiew (Rosyjska Cerkiew Prawosławna – RCP, Patriarchat Moskiewski). Jej misjonarze pojawili się w tym regionie wraz z rosyjską armią5.
Skutki włączenia Gruzji do Imperium Rosyjskiego na początku XIX wieku
odczuła także gruzińska Cerkiew, której struktury przeszły pod zwierzchnictwo Patriarchatu Moskiewskiego w 1811 roku. Dopiero w roku 1943 Patriarchat Moskiewski nadał formalnie GCP autokefalię, jednak w dalszym ciągu
ta Cerkiew była zmuszona do podporządkowania się mu w sprawach polityki
ekumenicznej i międzynarodowej. Ostatecznie kwestia została uregulowana
4 III 1990 roku, gdy Patriarchat Konstantynopola6 przyznał Kościołowi gruzińskiemu status autokefalii i potwierdził jego patriarchalną rangę.

4

5

6

(w Egipcie) są monofizyckie.
Przykładowo terytorium kanoniczne Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego rozciąga się
na terytorium Polski.
Poza wiernymi Patriarchatu Moskiewskiego na Kaukazie pojawili się także inni przedstawiciele rosyjskiego prawosławia – staroobrzędowcy, duchoborcy, skopcy, chłyści, mołokanie. Ich masowe przesiedlanie na Kaukaz w XIX wieku było elementem rosyjskiej kolonizacji regionu.
Patriarchat Konstantynopola (Patriarchat Ekumeniczny) jest jednym z pięciu starożytnych patriarchatów
chrześcijańskich. Ze względu na historyczną rangę Konstantynopola jako stolicy chrześcijańskiego
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Katolicy na Kaukazie stanowią jedną z wielu mniejszości wyznaniowych. Wśród wiernych istnieją dwie grupy – katolicy należący do Kościoła
ormiańskiego oraz rzymskokatolicy. Katolicyzm jest postrzegany w dużej
mierze jako religia nierdzennych mieszkańców Kaukazu – Niemców, Polaków, Litwinów.
Islam dotarł na terytorium między Morzem Czarnym i Kaspijskim
w VII wieku. Historyczna rywalizacja o ten region, tocząca się między szyicką Persją i sunnickim Imperium Osmańskim, skutkowała obecnością obu
nurtów. Sunnici przeważali na Kaukazie Północnym, szyici zdobyli przewagę
na terytorium dzisiejszego Azerbejdżanu w II połowie XIX wieku. Charakterystyczna dla kaukaskiej wspólnoty muzułmańskiej jest silna pozycja bractw
sufickich, tzw. tarikatów. Sufizm jest mistycznym nurtem islamu, który pojawił się na Kaukazie najpierw w Dagestanie w XI stuleciu, a w Czeczenii
i Inguszetii w XVIII wieku. W sufizmie nacisk jest położony na osobiste
doświadczenie i kontakt z Bogiem. Istotnym elementem jest relacja ucznia
z mistrzem (szejk), będącym w stanie odtworzyć swoją „mentorską tradycję”
(silisila)7 do proroka Mahometa. Wokół poszczególnych szejków tworzyły
się bractwa. Na Kaukazie sufizm nabrał cech szczególnych – pojawił się kult
świętych, wykształciły się oryginalne obrzędy (np. pieśni na cmentarzu), które zaważyły na specyfice kaukaskich muzułmanów8.
W Rosji żyje około 10-23 mln wyznawców islamu, większość z nich
to sunnici szkoły hanafickiej9. Muzułmanie z Dagestanu i Czeczenii należą
do szkoły szafiickiej. W przeszłości na Kaukazie ugruntowała się pozycja
dwóch głównych bractw sufickich – nakszbandjia oraz kadirija. Po wojnach
kaukaskich w XIX wieku ustalił się lokalny podział wpływów między te tarikaty. Członkowie kadirijia, którzy deklarowali gotowość współpracy z władzami carskimi, dominowali na wyżynach, a nakszbandjia, po przegranych
powstaniach, przenieśli się w niedostępne góry10. Po rewolucji październiko-

7
8

9
10

Bizancjum zajmuje honorowe miejsce wśród pozostałych Cerkwi prawosławnych. Siedziba patriarchy
mieści w Stambule.
Szejk powinien wiedzieć, kto był jego mistrzem, a kto mistrzem jego mistrza.
G. M. Yemelianova, Sufism and Politics in the North Caucasus, „Nationalities Papers”, 2001, vol. 29,
no 4, s. 662–664.
W sunnityzmie istnieją cztery główne szkoły: hanaficka, szafiicka, malikicka i hanbalicka.
W wojnach kaukaskich przeciwko Rosji bractwo nakszbandjia poniosło dotkliwe straty, wielu szejków
zginęło, a silisila została przerwana. Kolejnym ciosem były czystki bolszewickie i masowe przesiedlenia ludów kaukaskich zorganizowane z rozkazu Stalina w 1944 roku. Stąd też pogląd, że jedyni
szejkowie, którzy zachowali silisila, żyją już tylko w Dagestanie, co daje tej republice szczególną
pozycję na Kaukazie Północnym.
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wej i niepowodzeniu utworzenia Emiratu Kaukazu Północnego (1919 rok),
bractwo kadirija opowiedziało się po stronie bolszewików. Przetrwało, ale
ceną za to było zredukowanie islamu do ludowych rytuałów. Natomiast nakszbandjia, ukrywając własne religijne przekonania, przeniknęli do struktur
politycznych i wojskowych w ZSRR, w ten sposób próbując chronić swoich
współwyznawców11.
W latach osiemdziesiątych XX wieku pojawiły się na Kaukazie wspólnoty wywodzące się z salafizmu, czyli ruchu wzywającego do odnowy islamu
poprzez powrót do jego korzeni. Tę metodę naprawy świata postulował także
radykalny nurt salafizmu – wahhabizm, którego podstawy stworzył żyjący
w XVIII wieku na Półwyspie Arabskim Muhammad Ibn Abd al-Wahhaba.
Wahhabici opierają swoje wiarę na dosłownej interpretacji Koranu oraz hadis.
Wspólnoty wahhabickie są obecne zarówno w Rosji, jak i w Azerbejdżanie,
ale ponieważ ich działalność jest mocno ograniczona lub zakazana, trudno
oszacować ich liczebność.
Czwartą monoteistyczną religią obecną na Kaukazie jest judaizm.
Najwcześniej wyznawcy Jahwe przybyli na tereny dzisiejszej Gruzji, być
może już około VI wieku przed naszą erą. Dali początek wspólnocie, której
potomkowie mieszkają w Kutaisi i Batumi. Są to Żydzi gruzińscy (Ebraeli)
– wyznawcy judaizmu, posługujący się językiem gruzińskim. Na pograniczu
dagestańsko-azerbejdżańskim żyją zaś Żydzi górscy (Dżuchurowie). Ich językiem jest tatyjski, należący do grupy irańskiej. Kwestią sporną pozostaje
ich pochodzenie etniczne: czy jest to napływowa ludność semicka12, czy też
rdzenna irańska, która przyjęła judaizm od Chazarów. Tatowie, czyli lud irański zamieszkujący Dagestan, także wyznają judaizm.
Dokonując przeglądu głównych religii na Kaukazie, warto też wspomnieć o jezydyzmie. Tę założoną w XII wieku przez szejka Adiego religię
synkretyczną, łączącą elementy judaizmu, islamu, zoroastryzmu i chrześcijaństwa, wyznają przede wszystkim Kurdowie. W Gruzji żyje około 18 tys.,
a w Armenii – 35 tys. jezydów.

11
12

G. M. Yemelianova, op. cit., s. 661–688.
Żydzi mieliby przybyć na Kaukaz ok. VII–XIII wieku.
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Wykres 1

Religie Kaukazu
Religie Kaukazu

chrześcijaństwo

prawosławie

Apostolski Kościół Ormiański

judaizm

jezydyzm

Kościół rzymskokatolicki

zoroastryzm

wspólnoty protestanckie
islam

Rosyjska Cerkiew Prawosławna
sunnizm

szyityzm

sufizm

salafizm (wahhabizm)

Gruzińska Cerkiew Prawosławna

staroobrzędowcy, duchoborcy, skopcy, chłyści, mołokanie

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowując, dwoma głównymi religiami na Kaukazie są chrześcijaństwo i islam. Pierwsza jest reprezentowana przez następujące instytucje: Rosyjską Cerkiew Prawosławną (RCP), Apostolski Kościół Ormiański
(AKO) oraz Gruzińską Cerkiew Prawosławną (GCP). Każde z trzech państw,
tj. Rosja, Armenia i Gruzja, ma w tym gronie swojego „reprezentanta”.
W przypadku islamu trudniej o tak jasny podział instytucjonalny.
W ZSRR w latach 1943–1989 istniała jedna struktura dla całego Kaukazu,
tj. Rada Wyznaniowa Kaukazu Północnego z siedzibą w Baku13. W czasach
pierestrojki nastąpiły wewnętrzne podziały i powstały nowe instytucje islamskie, tzw. muftifaty. W Azerbejdżanie najważniejszy jest Związek Muzułmanów Kaukazu (ZMK, muftifat kaukaski). W Rosji nie ma jednej instytucji
skupiającej wszystkich muzułmanów, kilka ważnych muftifatów rywalizuje
ze sobą o zaufanie Kremla. Od kilku lat sympatią władzy cieszy się Koordynacyjne Centrum Muzułmanów Kaukazu Północnego z siedzibą w Mineralnych Wodach. Oprócz tej instytucji, republiki północnokaukaskie (Inguszetia, Dagestan, Czeczenia, Osetia Północna, Adygeja i Kraj Krasnodarski,
Kabardyno–Bałkaria, Karaczajo–Czerkiesia i Kraj Stawropolski) mają swoje
własne rady wyznaniowe (muftifaty). Spośród nich najbardziej wpływowy
13

Ibidem, s. 666.
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jest muftifat Dagestanu z liderem Ahmadem-Hadżi Abdułajewem. Mufti przewodzący poszczególnym radom wyznaniowym są członkami wspomnianego
Koordynacyjnego Centrum Muzułmanów Kaukazu Północnego.
Tabela 1

Instytucje wyznaniowe na Kaukazie
Instytucja
wyznaniowa
Gruzińska Cerkiew
Gruzja
Prawosławna
Apostolski Kościół
Armenia
Ormiański
Związek Muzułmanów
Azerbejdżan
Kaukazu
Rosyjska Cerkiew
Rosja
Prawosławna
Koordynacyjne CenRosja
trum Muzułmanów
Kaukazu Północnego
Rada WyznanioRosja
wa Muzułmanów
Dagestanu
Rada WyznanioRosja
wa Muzułmanów
Czeczenii
Centrum WyznanioRosja
we Muzułmanów
Inguszetii
Państwo

Siedziba

Przywódca instytucji
wyznaniowej

Mccheta

Ilia II

Eczmiadzyn

Karekin II

Baku

Allahszukjur Pasza-zade

Moskwa

Kiriłł

Mineralne
Wody

Ismail Hadżi Bierdijew

Machaczkała

Ahmad-Hadżi Abdułajew

Grozny

Sułtan-Hadżi Mirzajew

Nazrań

Issa Chachojew

Źródło: Opracowanie własne.

Gruzja nazywana jest małym imperium ze względu na liczne mniejszości narodowe, które stanowią około 25 proc. 4,4-milionowej populacji.
Ponad 80 proc. obywateli stanowią etniczni Gruzini, z których zdecydowana
większość (83 proc.) przynależy do Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej. Blisko
10 proc. mieszkańców Gruzji wyznaje islam14, a około 6 proc. jest wiernymi
Kościoła ormiańskiego. Oprócz prawosławia, islamu i wyznania ormiańskiego do tzw. religii tradycyjnych Gruzji zalicza się również katolicyzm (około
14

Mniejszość muzułmańską tworzą przede wszystkim Azerowie – 308 tys., mieszkańcy Adżarii, Czeczeńcy Kis – 12 tys., Abchazowie – 96 tys., Awarzy – 4,2 tys., Tatarzy – 4,1 tys.
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35 tys. wiernych) i judaizm (około 10 tys. wiernych). Liczbę Jezydów zamieszkujących w Gruzji ocenia się na 18 tys. Trudne do oszacowania wspólnoty protestanckie nie przekraczają 1 proc.15
Wykres 2

Struktura wyznaniowa Gruzji

prawosławni
muzułmanie
ormianie
katolicy
jezydzi
żydzi

Źródło: Opracowanie własne.

W przeciwieństwie do swojego zachodniego sąsiada Armenia jest
państwem homogenicznym pod względem etnicznym i wyznaniowym. Aż
98 proc. trzymilionowej ludności stanowią etniczni Ormianie, z których 90
proc. uważa się za wiernych Kościoła ormiańskiego16. Pozostałe wyznania
stanowią około 5 proc., w tym 35 tys. Jezydów zamieszkujących rejon góry
Aragat, na północny Zachód od Erywania17.

15
16

17

Na podstawie International Religious Freedom Raport 2010.
Pozostałe mniejszości wyznaniowe stanowią: katolicy (uwzględniając ormiańskich unitów – 120 tys.),
Jezydzi (40 tys.), Świadkowie Jehowy (8,7 tys.), Mołokanie (5 tys.), Mormoni (2 tys.), Adwentyści
(950), Zielonoświątkowcy (700), Żydzi (600), Bahai (200). Ibidem.
Ibidem.
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Wykres 3

Struktura wyznaniowa Armenii

ormanie
jezydzi

Źródło: Opracowanie własne.

Aż 96 proc. populacji Azerbejdżanu stanowią muzułmanie, w tym
około 65 proc. – szyici, a 35 proc. – sunnici, chociaż nie ma tradycji poważnych konfliktów na tym podłożu. Do chrześcijańskiej mniejszości zalicza się przede wszystkim wiernych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej oraz
Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. W Azerbejdżanie żyje około 20 tys.
wyznawców judaizmu. Islam (szyicki i sunnicki), rosyjskie prawosławie oraz
judaizm są uważane za „religie tradycyjne” Azerbejdżanu18.
Wykres 4

Struktura wyznaniowa Gruzji

żydzi
szyici
sunnici

Źródło: Opracowanie własne.
18

Ibidem.
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W 2010 roku w Federacji Rosyjskiej było zarejestrowanych ponad
23 tys. organizacji wyznaniowych 59 konfesji i denominacji, z czego ponad
połowę stanowiły parafie RCP19. Według danych na rok 2010 około 100 mln
obywateli Federacji Rosyjskiej wyznaje prawosławie20, a liczba muzułmanów
waha się między 10 a 23 mln. Uwzględniając obecne trendy demograficzne,
należy stwierdzić, że ta dysproporcja będzie się zmieniać na korzyść wyznawców islamu. W Rosji żyje ponad 2 mln protestantów, ok. miliona buddystów,
mniej niż milion wyznawców judaizmu i około 600 tys. katolików. Za „religie
tradycyjne” uważane są: prawosławie, islam, buddyzm i judaizm.
Wykres 5

Struktura wyznaniowa Federacji Rosyjskiej

prawoosławni
muzulmnie
protestanci
katolicy
buddyści
żydzi

Źródło: Opracowanie własne.

2. Status najważniejszych instytucji wyznaniowych w regionie
Rosyjska i gruzińska Cerkiew, Kościół ormiański oraz Związek
Muzułmanów Kaukazu są wpływowymi instytucjami w swoich państwach.
Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w historii, między innymi
w powiązaniu religii z tożsamością poszczególnych narodów. Środowisko
wielowyznaniowe, w którym przyszło rozwijać się ludom kaukaskim, nadało
19

20

Instytucji prawosławnych – 12 586, islamskich – 3 815, protestanckich – 3 410, Świadków Jehowy –
402, żydowskich – 286, staroobrzędowych – 283, katolickich – 240, buddyjskich – 200. Ibidem.
Ibidem.
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religii dominującej w danej zbiorowości rolę kryterium przynależności do
wspólnoty narodowej.
1. Tożsamość narodowa – W Gruzji, poza przynależnością do Cerkwi, dodatkowym wyznacznikiem gruzińskości jest co prawda znajomość
języka gruzińskiego, jednak znaczenie rozstrzygające ma tożsamość religijna, co dobrze widać na przykładzie społeczności niegruzińskich, od pokoleń zamieszkujących Gruzję, posługujących się tamtejszym językiem, mimo
wszystko traktowanych jako „obce” ze względu na „nieprawosławne”, a więc
„niegruzińskie” wyznanie (np. katolicy). Ormianinem jest przede wszystkim
wierny Kościoła ormiańskiego. Apostolski Kościół Ormiański jest swoistą instytucją „narodowo-religijną”, która jednoczy ormiańską diasporę. Znacząca
rola religii w procesie samoidentyfikacji narodów gruzińskiego i ormiańskiego ma wpływ na szczególną pozycję dwóch kościołów. GCP i AKO przez
wiele wieków pozostawały silnymi instytucjami o charakterze narodowym,
które zwłaszcza po utracie państwowości przez Armenię i Gruzję, spełniały,
równolegle do posługi religijnej, konkretne funkcje polityczno-społeczne:
kultywowały pamięć narodową, stały na straży rodzimej tradycji, kultury,
propagowały ideę odzyskania niezawisłości politycznej.
Prawosławie było ważnym kryterium przynależności do wspólnoty
narodowej także w Rosji przed 1917 rokiem. W wieloetnicznym i wielowyznaniowym imperium wyznawca prawosławia był uważany za „ruskiego”.
Zmiana konfesji i porzucenie Cerkwi było jednoznaczne z wyrzeczeniem się
rosyjskości. Podbój Kaukazu przez prawosławne imperium rosyjskie umocnił
przywiązanie do islamu tamtejszych ludów. Dobrym przykładem są Czeczeni,
wśród których islam przyjął się stosunkowo późno, bo w XVIII wieku, ale to
właśnie oni stawiali w XIX wieku opór Moskwie, wypowiadając świętą wojnę (gazawat)21. Islam odegrał ważną rolę w umacnianiu poczucia odrębności
żyjącego na terytorium dzisiejszego Azerbejdżanu ludu tureckiego względem
chrześcijańskich sąsiadów. Należy dodać, że drugim czynnikiem był język
z rodziny tureckiej, który sprawiał, że w większości szyickim Azerom było
bliżej do osmańskich sunnitów niż perskich szyitów22.

21

22

J. Swirszcz, The Role of Islam in Chechen National Identity, „Nationalities Papers”, 2009, vol. 37, no
1, s. 59–88.
Model laickiego państwa stworzony na początku XX wieku w Turcji przez Kemala Atatürka był inspiracją dla elit władzy w Baku. W konsekwencji w 1918 roku powstała świecka Demokratyczna Republika
Azerbejdżanu – pierwsza republika w świecie muzułmańskim. Miało to duży wpływ na ukształtowanie
specyfiki politycznej tradycji islamu w Azerbejdżanie.
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W Związku Radzieckim religia była postrzegana jako narzędzie ideologiczne, służące staremu reżimowi do utrzymywania mas w poddaństwie.
Znaczenie religijności oraz instytucji wyznaniowych w życiu radzieckiego
społeczeństwa zostało zmarginalizowane za sprawą partii komunistycznej,
która prowadziła politykę aktywnej ateizacji. Kościoły przetrwały represje
ZSRR, ale przyszło im za to zapłacić określoną cenę. Znaczna część społeczeństwa uległa zeświecczeniu, a wśród ludzi wierzących zmalała świadomość religijna. Religijność nabrała cech ludowo-obrzędowych, np. niektórzy
prawosławni odwołują się do czarnej magii i UFO, a muzułmanie nie widzą
niczego zdrożnego w piciu alkoholu. Przymusowa ateizacja prowadzona
w ZSRR wzmocniła tendencje do postrzegania religii jako elementu narodowej tradycji: religia w pierwszej kolejności jest częścią dziedzictwa narodowego, a często dopiero w drugiej kolejności służy zaspokojeniu potrzeby
metafizycznego kontaktu z Bogiem. Wiele osób deklaruje przynależność do
danego wyznania, ale faktycznie rzadko modli się, uczestniczy w rytuałach
oraz zna kanony religii. Co ważne, zjawisko to dotyczy właściwie wszystkich
wspólnot wyznaniowych w byłych republikach radzieckich.
2. Odrodzenie religijne – W ZSRR ideologia w postaci naukowego
ateizmu była głównym narzędziem objaśniania i nadawania sensu rzeczywistości. Wraz z rozpadem Związku Radzieckiego pojawiła się „próżnia idei”,
którą obywatele próbowali wypełnić sami, każdy na swój sposób. W latach
dziewięćdziesiątych XX wieku zaobserwowano na obszarze postradzieckim
ożywienie religijne, tj. wzrost zainteresowania duchowością, i to nie tylko
w tradycyjnym wydaniu. W byłych republikach radzieckich pojawiły się
nowe ruchy religijne (Hare Kriszna, Świadkowie Jehowy, Armia Zbawienia), które dzięki atrakcyjnemu przekazowi oraz innowacyjnym środkom
docierania do wiernych coraz skuteczniej pozyskiwały zaufanie niedawnych
obywateli ZSRR. Największe sukcesy odnotowywały na tym polu wspólnoty
protestanckie oraz coraz liczniejsi przedstawiciele wahabizmu. Wywołało to
zaniepokojenie instytucji tradycyjnych, protestował Patriarchat Moskiewski
i Gruziński, Apostolski Kościół Ormiański oraz Związek Muzułmanów Kaukazu. Powoływały się na swoją faktyczną słabość, spowodowaną polityką
ZSRR i domagały się od nowych władz ochrony, wzmocnienia ich statusu
oraz ograniczenia swobody działań „nietradycyjnych” wyznań.
Po względnie krótkim okresie swobodnej aktywności instytucji wyznaniowych kolejne republiki postradzieckie zaczęły zaostrzać prawo w tym
zakresie i wprowadziły politykę preferencji konkretnych konfesji. Stopniowo
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ukształtował się swoisty postradziecki model stosunków między państwem
i kościołem. Z jednej strony w aktach prawnych znajdują się zapisy charakterystyczne dla państw neutralnych wyznaniowo, tj. równość w świetle
prawa wszystkich związków wyznaniowych, oddzielenie kościoła od państwa, świecki charakter systemu edukacji, równość obywateli bez względu na
wyznanie, gwarancje wolności sumienia. Z drugiej strony w tych samych dokumentach ustawodawca wyróżnił status konkretnej instytucji wyznaniowej.
W większości byłych republik radzieckich zaczęto posługiwać się kategorią
„religii tradycyjnych”, czyli takich, które ze względu na swój szczególny
wkład w rozwój danej kultury, historyczną rolę w kształtowaniu tożsamości
i dziedzictwa narodowego, mają prawo do uprzywilejowanego traktowania ze
strony władz. Takie podejście rządzących znajduje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych.
3. Prawo i polityka wyznaniowa – Przykładowo, zgodnie z art. 9 Konstytucji Gruzji z 24 IV 1995 roku, państwo uwzględnia „szczególną rolę”
Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej, natomiast w preambule Ustawy o wolności wyznania i związkach wyznaniowych, przyjętej przez parlament Armenii
w 1991 roku, Apostolski Kościół Ormiański jest uznany za Kościół narodowy
Ormian oraz za ważną instytucję kształtującą życie duchowe i przechowującą
pamięć narodową. W art. 17 tego samego dokumentu ustawodawca zapewnił,
że Apostolski Kościół Ormiański jako kościół narodowy Ormian, który działa
także poza granicami republiki, znajduje się pod ochroną państwa w ramach
prawa międzynarodowego.
Konsekwencją wyróżnienia kościoła lokalnego jest przyznanie mu
odpowiednich przywilejów, co dobrze oddaje treść tzw. konkordatu, czyli
Umowy konstytucyjnej między państwem gruzińskim i Gruzińska Cerkwią
Prawosławną podpisanej przez ówczesnego prezydenta Gruzji Eduarda Szewardnadzego i katolikosa GCP Ilię II w Mcchecie 14 X 2002 roku23. W myśl
przepisów zawartych w konkordacie, Cerkiew gruzińska została zwolniona
z płacenia podatku od nieruchomości, osobie pełniącej godność katolikosa
przysługuje immunitet karny, rząd zobowiązał się do zwrotu Cerkwi wszystkich ziem24 i dóbr ruchomych skonfiskowanych po 1917 roku, także tych
znajdujących się obecnie w narodowych zbiorach muzealnych, ponadto rząd
23

24

Strona internetowa [dalej: SI] Religare, http://www.religare.ru, A. Szczipkow, Gruzinskij konkordat, inf.
z 2 IX 2007.
Należy uznać to zobowiązanie za bardzo odważne, jeżeli uwzględni się, że zgodnie z szacunkami
Cerkwi przed 1917 rokiem GCP była właścicielką ok. 20–30 proc. ziem gruzińskich.
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obiecał wypłacić odszkodowania za lata prześladowań oraz wesprzeć budowę
seminariów, które będą kształcić duchownych posługujących w wojsku i więzieniach. Najwięcej kontrowersji wzbudził art. 6.6 konkordatu, który przyznał
GCP decydujący głos w kwestii sprowadzania na terytorium państwa gruzińskiego nieprawosławnej literatury religijnej i wznoszenia nowych obiektów
religijnych (tzw. weto GCP). W ten sposób inne związki wyznaniowe zostały podporządkowane Cerkwi gruzińskiej25. Zmiany zaproponowane w 2011
roku w ustawie wyznaniowej, które skutkowałyby zalegalizowaniem statusu
Kościoła katolickiego, wspólnot muzułmańskich, żydowskich, ewangelików
i Ormian, doprowadziły do gwałtownych protestów radykalnych środowisk
prawosławnych oraz gruzińskich hierarchów26.
W Armenii, art. 8. ustawy wyznaniowej wprowadził na całym terytorium państwa zakaz prozelityzmu27, z zaznaczeniem w art. 17, że kategorii
„prozelityzm” nie stosuje się wobec „tradycyjnej działalności” Kościoła ormiańskiego. W 2009 roku zapowiedziano zaostrzenie ustawy wyznaniowej
oraz wprowadzenie zapisu o szczególnej historycznej misji AKO28. Kościół
ormiański ma uprzywilejowaną pozycję także w Górskim Karabachu – jako
jedyna instytucja wyznaniowa cieszy się pełną swobodą aktywności na danym
terenie.
W prawodawstwie Federacji Rosyjskiej RCP została przypisana
szczególna rola historyczna oraz wkład w duchowy i kulturowy rozwój Rosji.
W rezultacie Cerkiew ma prawo do stałej obecności prawosławnych kapelanów wojskowych w armii, posługi duchownych w szpitalach, więzieniach,
domach opieki społecznej. Mimo wielu kontrowersji, rząd zgodził się również
na wprowadzenie do programu szkół, na razie na próbę w wybranych jednostkach, przedmiotu „Podstawy kultury prawosławnej”. Co ważne, pozostałe
„religie tradycyjne” Federacji Rosyjskiej mogą tylko w ograniczonym zakresie korzystać z wymienionych praw29.
25

26

27
28

29

SI Starlight, http://www.starlightsite.co.uk, G. Fagan, Georgia: Major Confessions Gave Advance Consent to Concordat, inf. z 5 IX 2007.
SI EurasiaNet.org, http://www.eurasianet.org, „Georgia and the God of Limited Liability”, inf. z 20 X
2011.
Prozelityzm – nawracanie osób już wierzących na inną wiarę.
SI Forum18, http://www.forum18.org, „Will critical review halt restrictive Religion Law?”, inf. z 20 X
2011.
Taka sytuacja coraz częściej wzbudza protest rosyjskich muftich. Stanowiący drugą co do wielkości
grupę wyznaniową w Rosji muzułmanie obawiają się „prawosławizacji” państwa, czyli uczynienia
z Cerkwi de facto kościoła narodowego, a z tradycji prawosławnej – głównego komponentu narodowej
tożsamości.
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Warto zwrócić uwagę na specyfikę kategorii „religie tradycyjne”.
Pojęcie to odzwierciedla wielowyznaniowość danego państwa, wyróżniając
kilka konfesji, ale w tym „klubie uprzywilejowanych” istnieje dodatkowo
wewnętrzna hierarchia – w Rosji to RCP jest głównym wyznaniem i instytucją religijną, w Gruzji – GCP, a w Azerbejdżanie – ZMK. Pozostałe „religie
tradycyjne” mają zdecydowanie mniejszy wpływ na sytuację w tych krajach.
Tabela 2

Wyznania na Kaukazie
Państwo
Gruzja
Armenia
Azerbejdżan
Rosja

„Religie tradycyjne”

Instytucja wyznaniowa
o szczególnym statusie

prawosławie, islam, chrześciGruzińska Cerkiew
jaństwo ormiańskie, katolicyzm,
Prawosławna
judaizm
chrześcijaństwo ormiańskie
Apostolski Kościół Ormiański
islam (szyityzm i sunnizm),
Związek Muzułmanów
prawosławie, judaizm
Kaukazu
prawosławie, islam, buddyzm,
Rosyjska Cerkiew Prawosławna
judaizm

Źródło: Opracowanie własne.

W przypadku instytucji islamskich czynnikiem motywującym władze do prowadzenia polityki „preferencji”, tzn. wspierania tylko lojalnych
i sprawdzonych muftich, jest zagrożenie ze strony środowisk fundamentalistycznych. W Azerbejdżanie kolejne zaostrzenia prawa wyznaniowego doprowadziły do sytuacji, w której Związek Muzułmanów Kaukazu jest jedyną
oficjalną instytucją islamską, cieszącą się względnym zaufaniem władzy.
Zwiastunem zmian była delegalizacja Islamskiej Partii Azerbejdżanu w 1995
roku. Sześć lat później w Baku została utworzona Rada ds. Wyznaniowych,
która sprawuje kontrolę nad wszystkimi konfesjami. W Azerbejdżanie obowiązuje nieformalny zakaz noszenia hidżabu w szkołach publicznych, rząd
nakazał urzędnikom usunięcie Koranu oraz religijnych symboli z biur, wiele
meczetów niezwiązanych z ZMK pozostaje zamkniętych, np. meczet Abu
Bakr – kuwejcka inwestycja w Baku. Tolerowane są te instytucje, które nie
podważają autorytetu władzy i zachowują się lojalnie wobec rządu. W świetle
państwowej propagandy, Związek Muzułmanów Kaukazu kultywuje tradycyjny dla Azerbejdżanu – „islam świecki” nazywany także „narodowym”.
Rodzimy „islam świecki”, któremu bliskie są wartości demokratyczne, jest
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przeciwstawiany obcemu, agresywnemu ekstremizmowi, który w byłych
republikach radzieckich jest nazywany ogólnie wahhabizmem. Środowisko
islamistów w Azerbejdżanie, choć aktywne, nie jest wpływowe, ze względu
na liczne podziały30.
Wśród instytucji muzułmańskich obecnych na terytorium byłego
ZSRR można wyróżnić przede wszystkim dwa „obozy”: muftifaty, współpracujące z władzą oraz wspólnoty, które są krytyczne lub w ogóle nie uznają
władzy „niewiernych” (nie-muzułmanów). Taka sytuacja charakteryzuje także
rosyjski Kaukaz Północny. Na fali zmian wywołanych przez pierestrojkę stanowiący część komunistycznej nomenklatury Muftifat Kaukazu Północnego
był krytykowany przez nowych muftich, nieskompromitowanych współpracą
z komunistami, wywodzących się ze środowisk sufich i salafitów (wahhabitów). Muftifat rozpadł się na siedem rad wyznaniowych, po jednej w każdej
z rosyjskich republik północnokaukaskich. W nowo powstałych strukturach
władzę przejęły bractwa sufickie, a chwilowy sojusz z salafitami skończył się
wraz z osłabieniem starej nomenklatury. W II połowie lat dziewięćdziesiątych
XX wieku władze poszczególnych republik wprowadziły regulacje delegalizujące grupy salafickie w ramach walki z terroryzmem. Przykładowo, Rada
Wyznaniowa Dagestanu jest jedyną reprezentacją muzułmanów31, a pozycja
Said-efendiego szejka Czirkijewskiego czy szejka Arsanala Gamzatowa jest
na tyle silna, że muszą się z nimi liczyć dagestańscy politycy32.
W działaniach prowadzonych wobec islamu przez elity północnokaukaskie interesujące są dwie tendencje. Z jednej strony, z uwagi na zagrożenie ekstremizmem, ograniczana jest swobodna aktywność instytucji wyznaniowych, funkcjonuje cenzura literatury religijnej, mufti są zobowiązani do
konsultowania treści piątkowych kazań, organizowane są kontrole meczetów
przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB). Z drugiej strony z inicjatywy
władz oraz muftifatów dokonuje się stopniowa reislamizacja Kaukazu Północnego w sferze obyczajowej i edukacyjnej, jako element promowania i umacniania „tradycyjnego islamu”. Przykładem takich tendencji jest Czeczenia
rządzona przez Ramzana Kadyrowa. Prezydent republiki, bezwzględnie rozprawiający się z fundamentalistami, podkreśla publicznie, że jest „dobrym
30

31
32

Do tego grona zaliczani są szyici wspierani przez Iran – Islamska Partia Azerbejdżanu z Mowsumem
Samedowem oraz Ilgar Ibrahimoglu związany kiedyś z Meczetem Piątkowym w Baku; salafici wspierani przez Arabię Saudyjską, a także wspólnoty sunnickie hanafi, np. Ruch Gülen. SI EurasiaNet,
http://www.eurasianet.org, „Azerbaijan: Evaluating Islamists’ Strength in Baku”, inf. z 19 X 2011.
W 1999 roku zdelegalizowano w Dagestanie wspólnoty wahhabickie.
G. M. Yemelianova, op. cit., s. 668–669.
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muzułmaninem”, wspiera budowę meczetów, pielgrzymuje do Mekki (zorganizował nawet bezpośrednie połączenie lotnicze Grozny–Mekka), zachęcał
Czeczenki do przestrzegania islamskiego ubioru.
4. Autorytet instytucji wyznaniowych – Na obszarze WNP, w tym na
Kaukazie, „religie tradycyjne” lojalne wobec władzy mają lepszą pozycję
wśród innych wspólnot wyznaniowych. Cieszą się one zaufaniem społecznym, które kontrastuje z niskim poziomem wiary u polityków. Przywódcy
kościołów zajmują wysokie pozycje w rankingach liderów, są popularni
i rozpoznawalni, co sprawia, że politykom zależy na dobrych relacjach. Dotyczy to przede wszystkim prawosławnych patriarchów Kiriłła i Ilii II oraz
katolikosa Karekina II. Przykładowo, patriarcha Kiriłł regularnie plasuje się
w pierwszej dziesiątce „najbardziej wpływowych polityków Federacji Rosyjskiej”. W 2009 roku Ilia II został wybrany „człowiekiem roku” głosami 53,2
proc. czytelników czasopisma „Kwaris Palitra”. Ponadto, w tym samym roku
96 proc. gruzińskich respondentów zadeklarowało zaufanie do patriarchy.
Mocną pozycję ma także mufti Allahszukjur Pasza-zade – głowa Związku
Muzułmanów Kaukazu. To właśnie ten mufti doprowadził do dymisji swojego
oponenta Rafika Alijewa– przewodniczącego podlegającej rządowi Rady ds.
Wyznaniowych33.
Dla polityków dobre stosunki z tak wpływowymi instytucjami życia
publicznego, jak Cerkiew gruzińska34 czy Kościół ormiański mogą być nawet
na wagę zwycięstwa w wyborach. Nie powinno więc dziwić, że partie aktywnie zabiegają o uzyskanie poparcia kościołów, co prowadzi do upolitycznienia
kwestii wyznaniowych. Politycy mogą liczyć na przychylność duchowieństwa, jeżeli publicznie manifestują swoją religijność i przynależność do kościoła „narodowego”. W parlamentach funkcjonują swoiste lobby chroniące
interesy „religii tradycyjnych”.

33

34

А. Юнусов, Запад как фактор дестабилизации Азербайджана, [w:] Оранжевые сети: Oт Белжгада до Бишкека, ред. Н. А. Нарочницкая, Санкт-Петербург 2008, s. 166–170.
Według sondaży, GCP cieszy się zaufaniem większości obywateli Gruzji – 87 proc., co plasuje ją przed
armią (83 proc.) oraz środkami masowej informacji (81 proc.). SI Rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej,
http://www.patriarchia.ru, „Подавляющее большинство населения Грузии доверяет Православной
Церкви”, inf. z 15 VIII 2007.
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Tabela 3

Przywódcy instytucji wyznaniowych na Kaukazie
Instytucja
wyznaniowa

Przywódca

Data i miejsce
urodzenia

GCP

Ilia II
(Irakli Guduszauri-Sziolaszwili)

1933, Ordżonikidze
(ZSRR)

AKO

Karekin II
(Krticz Nersisjan)

1951, Woskehat
(ZSRR)

RCP

ZMK

Kiriłł
(Władimir
Gundiajew)
Allahszukjur
Pasza-zade
(Hadżi Alahszukjur
Hummat Pasza-zade)

1946, Leningrad
(ZSRR)
1949, Dżil
(ZSRR)

Rok wybrania na
godność
1977
(katolikos-patriarcha
całej Gruzji)
1999
(katolikos wszystkich Ormian)
2009
(patriarcha Moskwy
i całej Rosji)
1980
(szejk-ul-Islam)

Źródło: Opracowanie własne.

Znaczenie dobrych relacji z kościołem w rzeczywistości postradzieckiej zrozumiał Eduard Szewardnadze, który po wielu latach spędzonych
w partii komunistycznej w 1992 roku uroczyście przyjął chrzest. Lider Azerbejdżanu Hajdar Alijew także zapomniał o swojej komunistycznej przeszłości
i wybrał się jako pielgrzym do Mekki. Borys Jelcyn po zaprzysiężeniu na
prezydenta Federacji Rosyjskiej przyjął błogosławieństwo patriarchy Aleksja
II na uroczystej mszy. Podobnie postąpili dwaj kolejni przywódcy – Władimir
Putin oraz Dmitrij Miedwiediew.
Mylna byłaby jednak konkluzja, że oto rządzący są zależni od duchowieństwa. Państwo zdecydowanie dominuje w relacjach z instytucjami wyznaniowymi. Władza dysponuje środkami odebrania przywilejów i degradacji
statusu danej konfesji, o ile nie wykaże się ona lojalnością. Duże zaufanie
społeczne, liczne przywileje, ścisłe powiązanie ze światem polityki nakładają
na „religie tradycyjne” obowiązek działania na rzecz państwa. Dlatego też
najważniejsze instytucje wyznaniowe w swojej aktywności uwzględniają nie
tylko własne, ale i narodowe interesy.
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3.	Interesy najważniejszych instytucji wyznaniowych Kaukazu
Zrozumienie sytuacji wyznaniowej Kaukazu wymaga spojrzenia na
konfesje tradycyjne w wymiarze ziemskim. Niektóre instytucje religijne mogą
mieć cechy tzw. podmiotów transnarodowych. Są to niepaństwowe, niesuwerenne i nieterytorialne jednostki zdolne do prowadzenia aktywności na arenie
międzynarodowej, która wpływa na relacje wewnątrz i między państwami35.
Gruzińska Cerkiew Prawosławna oraz Kościół ormiański mogą działać przede
wszystkim na terytorium własnych państw, tj. odpowiednio w Gruzji i Armenii. Związek Muzułmanów Kaukazu reprezentuje wyznawców islamu
Zakaukazia, czyli jego wpływy, przynajmniej nominalnie, rozciągają się nie
tylko na terytorium Azerbejdżanu, ale także Gruzji i Armenii. Mufti Pasza-zade przejawia nawet ambicje do reprezentowania wszystkich muzułmanów
z byłych republik radzieckich na forum Wspólnoty Niepodległych Państw.
Rosyjska Cerkiew Prawosławna najpełniej wpisuje się w definicję
podmiotu transnarodowego. Pod względem liczby wyznawców RCP zajmuje
pierwsze miejsce w Powszechnym Kościele prawosławnym. Ponadto jurysdykcja Patriarchatu Moskiewskiego rozciąga się na wszystkie byłe republiki radzieckie, z wyjątkiem Gruzji i Armenii. Po rozpadzie ZSRR w kilku
państwach (np. na Ukrainie, Estonii) pojawiły się tendencje do utworzenia
niezależnego od Patriarchatu Moskiewskiego narodowego Kościoła prawosławnego. W tej sytuacji RCP stanęła na stanowisku, że fragmentacja ZSRR
nie może być pretekstem do rozłamu w Kościele: może być wiele państw,
lecz tylko jedna Cerkiew. Mimo trudności, Patriarchat Moskiewski zdołał
utrzymać swoje terytorium kanoniczne. Jest zatem jedną z nielicznych rosyjskich instytucji, która ma struktury i prowadzi aktywność prawie na całym
obszarze postradzieckim. Dobrze wykształcona i doświadczona dyplomacja
cerkiewna często współpracuje i wspiera inicjatywy rosyjskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji, przyznał
nawet, że w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy państwo rosyjskie
było słabe i nieskuteczne, to właśnie Patriarchat Moskiewski wziął na siebie
ciężar podtrzymywania kontaktów z diasporą rosyjską.

35

M. Pietraś, K. Piórko, Podmioty transnarodowe, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006, s. 140.
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Analizując aktywność kaukaskich instytucji wyznaniowych, należy
uwzględnić ich interesy. Kwestie, w których wszystkie „religie tradycyjne”
prezentują zbliżone poglądy, to:
–– dążenie do utrzymania i umocnienia uprzywilejowanego statusu we
własnym kraju;
–– ograniczenie aktywności nietradycyjnych wyznań, czyli, osłabienie
„konkurencji” (ograniczenie prozelityzmu);
–– w przypadku islamu – zwalczanie ekstremistów (wahhabitów);
–– odzyskanie utraconego po 1917 roku majątku.
Wobec wskazanych problemów „religie tradycyjne” prezentują jeden
front. Poza wspólnymi interesami, poszczególne instytucje religijne mają własne specyficzne interesy. W przypadku Kościoła ormiańskiego jest to działalność na rzecz podtrzymania więzi diaspory, w tym Ormian z Górskiego
Karabachu, z „duchową” ojczyzną. Gruzińska Cerkiew Prawosławna od kilku
lat koncentruje swoje wysiłki na utrzymaniu spokoju społecznego, łagodzeniu
napięć oraz mediacji między rządem i opozycją. W tym kontekście warto
wspomnieć skuteczną interwencję patriarchy w sporze między Micheilem
Saakaszwilim i przywódcą zbuntowanej Adżarii Asłanem Abaszydze w 2004
roku, czy apele z 2009 roku, kiedy to Ilia II uprosił prezydenta, aby ten wypuścił z aresztu na Wielkanoc zatrzymanych za nielegalną demonstrację członków opozycji.
Interesy kaukaskich muftifatów – tych na terytorium Rosji oraz Azerbejdżanu – sprowadzają się przede wszystkim do osłabienia i zlikwidowania
grup ekstremistycznych oraz pozyskania zaufania władzy. Rosyjscy mufti
nie mają ambicji do prowadzenia aktywności międzynarodowej, bowiem ich
status krajowy jest zbyt słaby. Są świadomi umacniającej się pozycji RCP
oraz coraz częstszych przypadków dyskryminacji wyznawców islamu, więc
właśnie na tych wyzwaniach koncentrują swoją uwagę. Natomiast duchowni
ze Związku Muzułmanów Kaukazu snują plany wykraczające poza terytorium
Azerbejdżanu i aspirują do przywództwa ummie postradzieckiej36. Niespodziewanie rzucono im wyzwanie w bezpośrednim sąsiedztwie. W maju 2011
roku powstała w Tbilisi Administracja Gruzińskich Muzułmanów – instytucja
reprezentująca muzułmanów Gruzji37. Inicjatorami byli trzej duchowni – szejk
Wagip Akapilow (szyita), mufti Jemal Parkhadze (sunnita) oraz duchowny
Meczetu Piątkowego w gruzińskiej stolicy – imam Iasin Alijew. Allahszu36
37

Umma – arabskie słowo, w tym przypadku oznaczające wspólnotę religijną muzułmanów.
Około 300–400 tys., większość z nich to etniczni Azerowie, ale także Adżarowie oraz Turcy mschetyńscy.
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kjur Pasza-zade uznał ten akt za polityczną prowokację przeciwko jedności
Muzułmanów38.
Najmocniejszą i w związku z tym najbardziej aktywną instytucją wyznaniową jest Patriarchat Moskiewski. RCP ma interesy nie tylko na terenie
Federacji Rosyjskiej, ale z racji swojego rozległego terytorium kanonicznego,
na całym obszarze postradzieckim. Swoją przewagę nad innymi „religiami
tradycyjnymi” w Rosji RCP chce zabezpieczyć poprzez zacieśnienie współpracy z Kremlem. Przychylność władz ułatwia RCP ograniczenie prozelityzmu „konkurencji”. W przestrzeni postradzieckiej Patriarchat Moskiewski
dąży przede wszystkim do utrzymania integralności swojego terytorium kanonicznego, wzmocnienia wpływów rosyjskich w „bliskiej zagranicy”, podtrzymania łączności między sootieczestwiennikami i ich ojczyzną39. Z tym wiążą
się także wysiłki RCP na rzecz ochrony rosyjskiej kultury, w tym rosyjskiego
języka w byłych republikach radzieckich. RCP ma także ambicje być liderem
dialogu międzywyznaniowego na obszarze WNP.
W świetle tak zdefiniowanych interesów i celów Patriarchatu Moskiewskiego, należy podkreślić specyfikę Kaukazu na tle innych regionów
postradzieckich. RCP musi uwzględnić obecność dwóch kościołów chrześcijańskich – monofizyckiego (AKO) i prawosławnego (GCP), mogących pochwalić się starszym rodowodem, posiadających uprzywilejowaną pozycję
w swoich państwach oraz cieszących się zaufaniem i dużym przywiązaniem
odpowiednio Ormian i Gruzinów. Nie należy zapominać, że terytorium kanoniczne Patriarchatu Moskiewskiego nie obejmuje ani Gruzji, ani Armenii.
Ponadto Rosjanie żyjący na Zakaukaziu stanowią 13 proc. diaspory na obszarze postradzieckim, ale są w zdecydowanej mniejszości w Armenii (0,5
proc.), Gruzji (1,5 proc.) i Azerbejdżanie (1,8 proc.)40. W interesującym nas
regionie RCP występuje w trzech rolach, jako:
–– lider dialogu międzywyznaniowego;
–– mediator (przypadek Górskiego Karabachu);
–– dyplomata zaangażowany, lecz niebędący stroną konfliktu (przypadek
wojny rosyjsko-gruzińskiej).
W odgrywaniu pierwszej roli „partneruje” rosyjskiej Cerkwi Związek
Muzułmanów Kaukazu. Obie instytucje współprzewodniczą Międzywyzna38

39
40

SI EurasiaNet.org, http://www.eurasianet.org, „Azerbaijan and Georgia: Rival Groups Seek to Speak
for Georgia’s Muslims”, inf. z 21 I 2011.
Rosjanie żyjący w byłych republikach radzieckich.
S. E. Cornell, Religion as a Factor in Caucasian Conflicts, „Civil Wars”, 1998, no 3, s. 47–49.
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niowej Radzie WNP, która powstała w 2004 roku z inicjatywy Patriarchatu
Moskiewskiego41. Na tym współpraca RCP i ZMK się nie kończy. Ważnym
wydarzeniem był prestiżowy szczyt liderów religijnych, który odbył się
w rosyjskiej stolicy w dniach 3–5 VII 2006 roku, poprzedzając spotkanie
przywódców państw grupy G8. Natomiast dnia 9 XI 2009 roku, z okazji
sześćdziesiątych urodzin Szejka-ul-Islamu Pasza-zade w Baku zorganizowano międzynarodową konferencję Dialog międzywyznaniowy: od wzajemnego
zrozumienia do współpracy. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele czterdziestu krajów, w tym patriarcha Moskwy, patriarcha Gruzji oraz patriarcha
Konstantynopola42. W kwietniu 2010 roku Baku zamieniło się na kilka dni
w stolicę konfesyjną WNP. Najpierw 25 kwietnia miał miejsce zjazd członków Międzywyznaniowej Rady WNP, a następnego dnia rozpoczął się szczyt
przedstawicieli religii, któremu przewodzili mufti Pasza-zade i patriarcha Kiriłł. Dwie pozostałe role RCP dotyczą sytuacji spornych.

41

42

Za główny cel Rady uznano koordynację działań organizacji „religii tradycyjnych” WNP, umacnianie
pokoju, walkę z ekstremizmem religijnym i terroryzmem oraz pobudzanie współpracy państw członkowskich WNP. W skład Rady weszły następujące instytucje: Rosyjska Cerkiew Prawosławna, Apostolski Kościół Ormiański, Gruzińska Cerkiew Prawosławna, Tradycyjna Buddyjska Sangha Rosji,
Związek Muzułmanów Kazachstanu, Związek Muzułmanów Kirgizji, Związek Muzułmanów Tadżykistanu, Związek Muzułmanów Uzbekistanu, Związek Muzułmanów Kaukazu, Koordynacyjne Centrum
Muzułmanów Kaukazu Północnego, Rada Muftich Rosji, Centralny Duchowny Związek Muzułmanów
Rosji, Federacja Żydowskich Organizacji WNP oraz Kongres Żydowskich Organizacji i Gmin Religijnych Rosji. W prezydium Rady zasiada dziewięciu chrześcijan, ośmiu muzułmanów, czterech Żydów
i jeden buddysta.
Ważnym wydarzeniem towarzyszącym konferencji było spotkanie prezydenta Azerbejdżanu Ilhama
Alijewa z prezydentem Czeczenii Ramzanem Kadyrowem, a także pierwsze od czasów konfliktu rosyjsko-gruzińskiego rozmowy Kiriłła z Ilią II. SI „Независимая Газета”, http://www.ng.ru, „Толерантный
Баку. В столице Азербайжана состоялся межконфессиональный диалог”, inf. z 7 XI 2009.
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Tabela 4

Interesy instytucji wyznaniowych na Kaukazie
Instytucja
wyznaniowa

Interesy w „bliskiej Interesy w regionie
zagranicy”
Kaukazu
– utrzymanie integralności terytorium
– opieka nad diasporą
kanonicznego
rosyjską
– utrzymanie uprzywi- – utrzymanie znacze– rola mediatolejowanego statusu
nia rosyjskiej kultura w Górskim
– ograniczenie
ry i języka na obszaKarabachu
RCP
prozelityzmu
rze postradzieckim
– ścisła współpraca
– wzmocnienie współ- – wzmocnienie więzi
z Radą Muzułmapracy z państwem
rosyjskiej diaspory
nów Kaukazu
– odzyskanie majątku z ojczyzną
– utrzymanie dobrych
– lider dialogu mięrelacji z GCP
dzywyznaniowego
w WNP
– utrzymanie uprzywilejowanego statusu
– ograniczenie
prozelityzmu
– posługa duszpaster- – utrzymanie bliskich
GCP
– utrzymanie inteska dla Gruzinów
relacji z RCP
gralności terytorium
kanonicznego
– mediacja między
rządem i opozycją
– podtrzymywanie
– utrzymanie uprzywi- – podtrzymywanie
łączności między
łączności diaspolejowanego statusu
AKO
Górskim Karabary ormiańskiej
– ograniczenie
chem i Armenią
z ojczyzną
prozelityzmu
– status reprezentan– utrzymanie uprzywi– status reprezentanta ta muzułmanów
lejowanego statusu
muzułmanów WNP Kaukazu
Związek
– ograniczenie pro– lider dialogu mię- – ograniczenie
Muzułmanów
zelityzmu, walka
działalności
dzywyznaniowego
Kaukazu
z ekstremistami
ekstremistów
w WNP
islamskimi
muzułmańskich
Interesy w kraju
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Instytucja
wyznaniowa

Interesy w kraju

Interesy w „bliskiej
zagranicy”

– walka z ekstremistami islamskimi
– pozyskanie zaufania – ograniczenie
Muftifaty
Kremla
działalności
północnokau– zapobieżenie „praekstremistów
kaskie
wosławizacji” Rosji; muzułmańskich
walka z dyskryminacją muzułmanów
– walka z ekstremistami islamskimi
Koordynacyj– pozyskanie zaufania – ograniczenie
ne Centrum
Kremla
działalności
Muzułmanów
– zapobieżenie „praekstremistów
Kaukazu
wosławizacji” Rosji; muzułmańskich
Północnego
walka z dyskryminacją muzułmanów

Interesy w regionie
Kaukazu

– ograniczenie
działalności
ekstremistów
muzułmańskich

– ograniczenie
działalności
ekstremistów
muzułmańskich

Źródło: Opracowanie własne.

4.	Konflikty międzywyznaniowe w regionie Kaukazu
Napięcia występujące na Kaukazie w kontekście stosunków wyznaniowych można sprowadzić do dwóch sytuacji. Pierwszą są spory między
instytucjami wyznaniowymi, które, przynajmniej na razie, nie doprowadziły
do antagonizacji w relacjach międzyrządowych. Druga sytuacja dotyczy konfliktów międzynarodowych, w których religia jest jednym z czynników.
Problemy w stosunkach między instytucjami wyznaniowymi Kaukazu
powodują zazwyczaj kwestie związane z przebiegiem granic państwowych
(jurysdykcji i majątku kościelnego) oraz statusu mniejszości wyznaniowych.
Do pierwszej kategorii należą:
–– spór między Gruzją i Azerbejdżanem o zespół klasztorny Dawid
Garedża43;
–– spór między Gruzją i Armenią o kontrolę nad średniowiecznymi ormiańskimi klasztorami w Hokaret i Hustap, w Kwemo–Kartli (Gruzja);
43

W 2009 roku tę kwestię postanowiono rozwiązać w ten sposób, że kontrolę nad obiektem oddano
Gruzji, ale terytorium, na którym stoi klasztor, przyznano Azerbejdżanowi.
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–– spór między Gruzją i Armenią o kontrolę nad świątyniami znajdującymi się na terytorium Armenii, w regionie Lori (klasztory Akhtala,
Kobair, Hnewanq, Khuchap) oraz klasztor Kirants w regionie Tawusz;
–– spór między Armenią i Azerbejdżanem o dostęp i ochronę miejsc kultu w Nachiczewanie oraz Górskim Karabachu.
Te problemy wiążą się z drugą kwestią, tj. brakiem odpowiednich
gwarancji dla mniejszości wyznaniowych w danych państwach. Przykładowo,
status Kościoła ormiańskiego nie jest nadal oficjalnie uregulowany w Gruzji.
Symbolem problemów na tym tle stała się sprawa ormiańskiej świątyni Surb
Noraszen w Tbilisi, wokół której w 2009 roku wzniesiono mur oznakowany
gruzińskimi symbolami religijnymi, co duchowieństwo ormiańskie odebrało
jako afront. Sprawa statusu Ormian w Gruzji miała być uregulowana do końca
2011 roku, natomiast nie ma decyzji co do statusu Gruzinów w Armenii44.
W powszechnym przekonaniu Kaukaz stał się na przełomie XX i XXI
wieku miejscem niespokojnym, w którym wybuchają waśnie na tle etnicznym
i religijnym. Jest mało prawdopodobne, aby wymienione spory mogły doprowadzić do rozłamu między kaukaskimi narodami. Warto się zatem zastanowić, czy faktycznie po rozpadzie ZSRR doszło w tym regionie do konfliktu
międzywyznaniowego, czyli wywołanego przez przekonania religijne walczących ze sobą stron. Jeżeli przyjąć właśnie taką definicję, to okaże się, że
motywacją religijną kierują się przede wszystkim fundamentaliści islamscy,
działający w rosyjskich republikach północnokaukaskich i Azerbejdżanie. Za
swój cel uważają obalenie rządów Federacji Rosyjskiej i stworzenie suwerennego Północnokaukaskiego Emiratu. W Dagestanie działa Islamski Dżamaat,
w Czeczenii nurt ten jest kojarzony z Doku Umarowem i Szamilem Basajewem, którzy ogłosili kaukaski dżihad. Fundamentaliści uważają muftifaty za
bezbożne instytucje niezwiązane z „prawdziwym” islamem. Stąd też ofiarami
zamachów padali także mufti z rad wyznaniowych, np. mufti Ahmed Tagajew
został zamordowany w 2009 roku w Machaczkale (Dagestan).
Radykalne poglądy wahhabitów nie mają realnego poparcia wśród rosyjskich muzułmanów. Tym niemniej, należy zwrócić uwagę na niepokojącą
tendencję. Brutalność FSB, która pod pretekstem walki z wahhabitami, dręczy
także niewinnych muzułmanów, sprawia, że coraz częściej dochodzi do radykalizacji nastrojów, zwłaszcza wśród młodych mężczyzn. Często, jako przykład wybuchu niezadowolenia właśnie na tym tle, podawane są wydarzenia
44

SI EurasiaNet.org, http://www.eurasianet.org, „Armenia: Property Disputes Fueling Church Tension
between Yerevan and Tbilisi”, inf. z 20 X 2011.
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z Nalcziku. W stolicy republiki Kabardyno-Bałkarskiej w październiku 2005
roku doszło do walk ulicznych. Skąpe informacje nie pozwoliły na jednoznaczne określenie charakteru wydarzeń. Powszechnie interpretowano je jako
nieudany atak fundamentalistów, do którego przyznał się Szamil Basajew,
ale niektórzy eksperci, między innymi Aleksej Małaszenko zwracali uwagę
na akcje FSB, które sprowokowały do wystąpień sfrustrowanych mieszkańców Nalcziku. Naukowcy zajmujący się islamem w Rosji podkreślają, że
rzeczywiste poparcie społeczeństwa dla realizacji postulatów wahhabitów jest
niewielkie. Większość rosyjskich muzułmanów akceptuje państwo świeckie,
jedynie w przypadku poważnej destabilizacji politycznej, gospodarczej, społecznej (na przykład pierestrojka, wojna w Czeczenii), wpływy ekstremistów
zaczynają rosnąć.
Wojna domowa w Gruzji (1992–1994), walki o Górski Karabach
(1988–1994) oraz dwie wojny czeczeńskie (1994–1996, 1999–2003) były
konfliktami wywołanymi nie przez przekonania religijne, lecz przez nacjonalizmy, w których religia jest ważnym, ale nie jedynym komponentem tożsamości zwaśnionych narodów. Polityka prezydenta Zwiada Gamsachurdii
prowadzona między innymi pod hasłem „Gruzja dla Gruzinów” umocniła
obawy mniejszości etnicznych i wzmocniła separatyzmy w Adżarii, Abchazji
i Osetii Południowej. W każdym przypadku przywoływano odrębność własnej tradycji wyznaniowej, aby w ten sposób podkreślić swoją niezależność
względem Tbilisi. W Adżarii akcentowano islam, a w prawosławnej Abchazji
i Osetii, chcąc wyeksponować odrębność deklarowano przynależność do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i wypowiedziano posłuszeństwo Patriarchatowi Gruzińskiemu, który jest powszechnie uważany za instytucję narodową
Gruzinów.
Utrzymująca się słabość Tbilisi w konfrontacji ze zbuntowanymi
regionami doprowadziła do sytuacji, w której GCP także straciła faktyczną kontrolę nad swoimi parafiami. Abchazja i Osetia Południowa formalnie
stanowią część terytorium kanonicznego GCP, ale wielu mieszkańców tych
regionów wyznania prawosławnego ma obywatelstwo rosyjskie i uważa się za
wiernych RCP. Prawowitym zwierzchnikiem diecezji suchumsko-abchaskiej
jest biskup Cerkwi gruzińskiej Daniła (Datuaszwili), który w rzeczywistości
nie ma prawa wjazdu na terytorium separatystycznej republiki. Biskupia Rada
Abchazji, której przewodzi Wissarion Aplia podtrzymuje kontakty z diecezjami rosyjskimi i otwarcie popiera połączenie się z RCP.
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W Osetii Południowej prawosławni, nieuznający zwierzchnictwa
GCP, są skupieni wokół Gieorgija Puchajewa. Zbuntowana wspólnota bezskutecznie kilkakrotnie zwracała się do Patriarchatu Moskiewskiego o przyjęcie
do struktur. Po odmowie RCP grupa licząca około 6 tys. osób, prowadzona przez Gieorgija Puchajewa (przybrał imię ojciec Aleksander), przeszła
pod jurysdykcję Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej poza Granicami, z której
następnie wystąpiła, aby w ramach struktur greckich starokalendarzowców
utworzyć diecezję Południowej Osetii–Alanii. Działania podejmowane przez
duchowieństwo i wiernych w zbuntowanych regionach mają na celu przede
wszystkim zamanifestowanie niezależności względem Tbilisi. Cały spór rozgrywa się w obrębie prawosławnej wspólnoty.
Skomplikowana sytuacja wyznaniowa na terenie Abchazji i Osetii
Południowej jest tylko aspektem konfliktu tych regionów z władzami gruzińskimi, którego główną przyczyną są nacjonalizmy. To rozróżnienie dotyczy
także secesji Górskiego Karabachu. Żyjący tam Ormianie ogłosili niepodległość nie dlatego, że wierzyli w innego Boga niż azerbejdżańscy muzułmanie.
Główną przyczyną jest poczucie odrębności Ormian względem Azerbejdżanu,
którego nie postrzegają jako własnej ojczyzny. Religia dodatkowo wzmacnia
poczucie odmienności kulturowej. Co ważne, Armenia nigdy nie uznała niepodległości Górskiego Karabachu, ale Kościół ormiański jest aktywny w tym
parapaństwie.
Interesującym przypadkiem są dwie wojny czeczeńskie, które często
błędnie przedstawiane są jako walka islamistów o utworzenie niepodległej,
muzułmańskiej Czeczenii. Tymczasem dwóch pierwszych przywódców Czeczeni – Dżochar Dudajew oraz Asłan Maschadow deklarowali przywiązanie
do państwa świeckiego45. W konstytucji czeczeńskiej z 1992 roku znalazł się
zapis o rozdzieleniu państwa od instytucji wyznaniowych. Dopiero pierwsza
wojna z armią rosyjską zmusiła Dudajewa do pozyskania wsparcia cieszących się szacunkiem społeczeństwa tarikatów. Znamienne jest, że bractwo
nakszbandija pozostało neutralne i nie poparło żadnej ze stron w konflikcie,
natomiast bractwo kadirija razem z wahhabitami stanęło do walki przeciwko rosyjskim oddziałom. Jeszcze podczas trwania wojny doszło do podziału
w obozie czeczeńskim na dwie frakcje – jednej przewodził Asłan Maschadow,
któremu bliżej było do tarikatów; w drugiej, związanej z wahhabitami, znaleźli się ochotnik z Arabii Saudyjskiej – Amir Chatab oraz wspomniani Cze45

G. M. Yemelianova, op. cit., s. 680; J. Swirszcz, op. cit., s. 74–75.
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czeńcy – Szamil Basajew i Doku Umarow. W 1997 roku prezydent Maschadow zdelegalizował działalność grup wahhabickich na terytorium Czeczenii.
Gdy w roku 1999, w wyniku rajdu oddziału Szamila Basajewa na Dagestan,
wybuchła druga wojna czeczeńska, większość bractw sufickich opowiedziała
się po stronie prorosyjskiej administracji. Przewodniczący w tamtym czasie
tarikatom mufti Ahmed Kadyrow został w 2000 roku nagrodzony za swoją
lojalność wobec Moskwy urzędem prezydenta Republiki Czeczenii. Gdy zginął w zamachu w 2004 roku, jego miejsce zajął syn – Ramzan.
Ataki terrorystyczne przeprowadzone w ostatnich latach na terytorium
Federacji Rosyjskiej (teatr na Dubrowce, szkoła w Biesłanie, moskiewskie
metro) są akcjami wahhabickiej frakcji, która sformowała się podczas czeczeńskich wojen. Już podczas drugiego konfliktu można było zaobserwować
ewolucję haseł wojennych od nacjonalistycznych do religijnych. Nastąpiła islamizacja „sprawy czeczeńskiej”. Bojownicy nie walczyli już tylko o niepodległą Czeczenię, ale o utworzenie państwa islamskiego – emiratu. Po zabiciu
przez rosyjskie służby Amira Chataba (2002) oraz Szamila Basajewa (2006),
najbardziej znanym przywódcą islamistów pozostaje Doku Umarow – emir
proklamowanego w 2007 roku Emiratu Kaukaskiego. Umarow przyznał się
do zorganizowania zamachów w moskiewskim metrze (2010) i na lotnisku
Domodiewo (2011).
Religijne hasła głoszone przez wahhabitów Kreml próbuje równoważyć przez poparcie, jakiego udzielają mu muftifaty. Instytucje islamskie
widzą szanse na realizację własnych celów w ścisłej współpracy z państwem.
Ich potencjał jako podmiotów transnarodowych jest niewielki. Chcąc móc
działać, instytucje potrzebują wsparcia władzy, która udziela go w zamian
za lojalność, dlatego też mufti legitymizują politykę Kremla nawet w niewygodnych dla siebie okolicznościach, np. w październiku 2002 roku po kontrowersyjnej akcji grup antyterrorystycznych w teatrze na Dubrowce46, wszyscy
mufti zgodnie wsparli Władimira Putina, a czeczeńskich porywaczy nazwali
bandytami.
Najnowszym i jak na razie najkrótszym konfliktem w historii postradzieckiego Kaukazu była trwająca osiem dni wojna rosyjsko-gruzińska
w sierpniu 2008 roku. W tym przypadku różnice religijne na pewno nie były
przyczyną, bowiem starły się ze sobą armie dwóch prawosławnych narodów,
tyle tylko, że należących do jurysdykcji dwóch cerkwi. Na dodatek obydwa
46

W wyniku operacji odbijania zakładników przeprowadzonej przez oddziały Alfa, na skutek użycia
silnego gazu usypiającego oraz źle zorganizowanej akcji ratunkowej zginęło 129 zakładników.
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patriarchaty podjęły solidarnie wysiłki na rzecz jak najszybszego zakończenia
konfliktu i doprowadzenia do pojednania zwaśnionych stron. Jeszcze przed
wybuchem wojny, w obliczu narastającego napięcia w stosunkach dwustronnych, kościoły nakłaniały polityków do dialogu. Przykładowo, podczas kryzysu na linii Moskwa–Tbilisi, wywołanego przez zatrzymanie w Gruzji we
wrześniu 2006 roku oficerów rosyjskich podejrzanych o szpiegostwo, kościoły wzięły na siebie zadanie łagodzenia konfliktu. Patriarchat Moskiewski
wydał komunikat, w którym zapewnił, że „dwa narody prawosławne uchronią
przyjaźń”47.
Trwające osiem dni (7-15 sierpnia) działania wojenne na terytorium
Osetii Południowej zaktywizowały obie cerkwie. Zaczęło się od skierowanego do władz obu krajów w dniu 12 sierpnia wspólnego apelu Aleksija II
i Ilii II o natychmiastowe przerwanie ognia. Wystąpienie patriarchów zostało
poparte przez wszystkie rosyjskie instytucje wyznaniowe, chociaż już na tym
etapie dostrzegalne były rozbieżności w postawie GCP i innych organizacji.
Ilia II bronił prawa Tbilisi do „przywrócenia porządku konstytucyjnego”,
natomiast przedstawiciele rosyjskich prawosławnych, muzułmanów i buddystów zdecydowanie potępiali „gruzińską agresję” i chwalili interwencję
Moskwy w obronie ludności cywilnej48.
Mimo coraz wyraźniejszej różnicy w poglądach, kościoły wspólnie
organizowały pomoc humanitarną, tym bardziej, że przez długi okres były
jedynymi instytucjami, którym armia rosyjska zezwoliła na prowadzenie
takiej działalności. W kontaktach między wojskowymi i Kościołem gruzińskim pośredniczył Patriarchat Moskiewski. RCP przekazała prezydentowi
i premierowi Federacji Rosyjskiej oficjalny list Ilii II, w którym patriarcha
ubolewał nad zabijaniem prawosławnych przez współwyznawców i apelował
do rosyjskich przywódców o nieuznawanie niepodległości dwóch regionów,
stanowiących w świetle prawa część gruzińskiego terytorium49. List Ilii II
nie wpłynął jednak na zmianę planów Kremla – dnia 26 sierpnia w wystąpieniu telewizyjnym prezydent poinformował obywateli o wydaniu właściwych

47

48

49

SI Rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej, http://www.patriarchia.ru, „Представитель Московского Патриархата выражает уверенность, что народы России и Грузии сохронят дружбу, несмотря на
политические сложности”, inf. z 28 VIII 2007.
SI Rosyjskiej Cerkwii Prawoławnej, http://www.patriarchia.ru, „Духовные лидеры Кавказа осудили
применение военной силы против мирного насиления Южной Осетии”, inf. z 22 IX 2008.
SI Religare, http://www.religare.ru, „Письмо Грузинского Патриарха Илии Призиденту РФ Медведеву Д. А.”, inf. z 26 IX 2008.
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dekretów dotyczących uznania przez Rosję niepodległości Abchazji i Osetii
Południowej.
Po upublicznieniu tej decyzji wzrosła nieufność w stosunkach między siostrzanymi cerkwiami, obydwa patriarchaty próbowały jednak uratować
dobre relacje i podtrzymać współpracę na rzecz załagodzenia konfliktu. Jak
dotąd obie cerkwie konsekwentnie deklarowały przyjaźń i zaangażowanie
na rzecz pojednania dwóch prawosławnych narodów. Mimo to, ich stosunki
zostały wystawione na próbę przez niejasny status Abchazji i Osetii Południowej. Oficjalnie oba regiony znajdują się pod jurysdykcją Cerkwi gruzińskiej,
jednak tamtejsze wspólnoty wiernych nie uznają GCP i zwracają się z kolejnymi prośbami do RCP o roztoczenie nad nimi swojej opieki. Także w prawosławnym środowisku w Rosji coraz więcej osób wpływowych namawiało
Kiriłła, aby ten usankcjonował faktyczny stan – wierni nie mogą być bez
pasterza. Takie naciski stawiały Patriarchat Moskiewski w bardzo niewygodnej sytuacji, bowiem „przygarniając” te dwa regiony, tym samym naruszyłby
integralność terytorium kanonicznego GCP i zakwestionował najważniejszą
zasadę własnej polityki w „bliskiej zagranicy” – „wiele państw, ale jedna
Cerkiew”.
Sytuacji nie upraszcza aktywność duchownych RCP w Abchazji
i Osetii Południowej. Od 2009 roku rosyjska Cerkiew nieprzerwanie organizuje pomoc humanitarną, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, wspiera prawosławne wspólnoty, dostarcza religijną literaturę, przedmioty kultu.
Ocenia się, że na dwudziestu duchownych w Abchazji, jedenastu pochodzi
z Rosji. Ponadto RCP utrzymuje kontakt z przywódcami politycznymi obu
parapaństw, np. w lutym 2010 roku patriarcha Kiriłł przesłał oficjalne życzenia Siergiejowi Bagapszowi w związku z wyborem na urząd prezydenta
Abchazji, spotkał się w Moskwie z posłem z Osetii Południowej Dmitrijem
Miedojewem (kwiecień), a także przesłał gratulacje i życzenia prezydentowi
Osetii Południowej – Eduardowi Kokojtemu z okazji dwudziestej rocznicy
uzyskania niezależności od Tbilisi.
Na razie Patriarchat Moskiewski wykluczał włączenie dwóch regionów pod swoją jurysdykcję, ale uważny obserwator zauważy stopniową zmianę akcentów w wypowiedziach rosyjskich hierarchów. Dokonują rozróżnienia
między Osetią Południową, gdzie są sektanci (tj. wspólnota utraciła łączność z Cerkwią kanoniczną) oraz Abchazją. W tym drugim przypadku, coraz
częściej cerkiewni dyplomaci mówią o konieczności uregulowania sytuacji
tamtejszych wspólnot prawosławnych, ale tylko na drodze dialogu z GCP. To
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sygnał, że RCP chce podjąć rozmowy w tej sprawie z Cerkwią gruzińską. Patriarchat Moskiewski jest coraz mocniej zmotywowany do uregulowania statusu Abchazji, ponieważ dochodzi w niej do kolejnych podziałów. W marcu
2011 roku wycofano z liturgii język abchaski, msze są odtąd odprawiane po
rosyjsku i grecku. Wywołało to spory opór wiernych i części duchowieństwa.
Młodzi księża związani z klasztorem Nowy Athos, reprezentowani przez ojca
Doroteusza, chcą większej samodzielności od RCP i uwzględnienia własnej
chrześcijańskiej tradycji Abchazji. W maju 2011 roku przy wsparciu członków rządu zostało ustanowione Narodowe Zgromadzenie Kościelne, które
zaapelowało do czternastu kanonicznych Cerkwi, w tym Patriarchatu Konstantynopola, o uznanie niezależnej Cerkwi Abchaskiej50. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się Wissarion Aplia, dążący do połączenia z RCP. Patriarchat
Moskiewski obawia się zaś zaangażowania w rozłamy cerkiewne innych
instytucji wyznaniowych. Na te i tak już niezwykle skomplikowane relacje
między instytucjami wyznaniowymi nakładały się działania podejmowane
przez poszczególne państwa.

5.	Czynnik religijny w polityce zagranicznej państw kaukaskich
Państwa od wieków rywalizowały o kontrolę nad Kaukazem ze względów strategicznych:
1. naturalna bariera w postaci wysokiego łańcucha górskiego jest ważna dla
bezpieczeństwa;
2. dostęp do Morza Czarnego daje wyjście na Morze Śródziemne i dalej na
oceany;
3. przez ten region przechodzą szlaki komunikacyjne z Azji do Europy
i Afryki;
4. jest to najkrótsza droga dla surowców z Azji Środkowej na rynki UE,
z pominięciem rosyjskich rurociągów i przed swobodnym inwestowaniem w tym regionie powstrzymują przedsiębiorców nadal nieuregulowane konflikty – w Górskim Karabachu, Abchazji czy Osetii Południowej,
a także ciągle niespokojny Kaukaz Północny.

50

SI EurasiaNet.org, http://www.eurasianet.org, „Breakaway Church Confronts Its Own Breakaway Bid”,
inf. z 20 X 2011.
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Na początku XXI wieku regionalny układ sił jest dość czytelny. Rosja występuje w roli dawnego kolonizatora. Chociaż oficjalnie przystała na
niepodległość państw zakaukaskich, to nadal postrzega ten obszar jako strefę
swoich szczególnych interesów, które wymagają silnej rosyjskiej obecności,
przy jednoczesnym ograniczaniu aktywności potencjalnych rywali. W tym
celu Rosja wykorzystuje swoją przewagę militarną, zależność kaukaskich
państw w sferze gospodarczej, zwłaszcza energetycznej, nie waha się prowadzić polityki „kontrolowanej destabilizacji”, aby w ten sposób legitymizować obecność swoich wojsk oraz móc odgrywać rolę niezbędnego mediatora.
Przykład Gruzji wskazuje, że także polityka siły jest w asortymencie środków
rosyjskiej dyplomacji.
W tych okolicznościach, Armenia, państwo skonfliktowane z Azerbejdżanem i Turcją, o skomplikowanych stosunkach z Gruzją, stawia tradycyjnie na Rosję, ale rozczarowana jej niespełnionymi obietnicami, poszukuje
alternatywnych partnerów. Gruzja po „rewolucji róż” przeorientowała swoją
politykę zagraniczną, stawiając na ścisłą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską oraz akces do Sojuszu Północnoatlantyckiego . Azerbejdżan, korzystając z koniunktury surowcowej, zbudował podwaliny swojej
niezależności. Próbuje zacieśniać współpracę z Zachodem, nie antagonizując
jednocześnie Moskwy. Ponadto mimo starań rosyjskiej dyplomacji, na Kaukazie aktywizują się inni gracze, przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale
i Unia Europejska, Turcja, Iran oraz Chiny.
W sytuacji, gdy Kaukaz jest stawką w grze mocarstw, czynnik religijny może okazać się przydatnym instrumentem polityki. Można wskazać trzy
sposoby wykorzystania religii w relacjach między kaukaskimi państwami. Po
pierwsze, „religijny sabotaż”, gdy rządzący próbują wpływać przy pomocy
idei religijnych czy (oraz) instytucji konfesyjnych na sytuację wyznaniową
w drugim kraju (np. aktywność Iranu w Azerbejdżanie). Po drugie, „religijny
PR”, gdy politycy starają się pozyskać przychylność najważniejszej instytucji wyznaniowej w danym kraju (np. stosunki rosyjsko-gruzińskie i turecko-ormiańskie). Po trzecie, „dyplomacja konfesyjna”, gdy państwa korzystają
z aktywności dyplomatycznej instytucji wyznaniowych, które tworzą dodatkowy, wygodny kanał komunikacji (np. Górski Karabach, Abchazja, Osetia
Południowa).
Zacznijmy od pierwszej sytuacji, gdy państwa za pośrednictwem idei,
haseł religijnych (ideologii) lub (oraz) własnych instytucji wyznaniowych
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mogą oddziaływać na sytuację wewnątrz danego kraju. Za przykład może
posłużyć polityka Teheranu wobec Baku.
W pierwszych latach niepodległości postradzieckiego Azerbejdżanu,
Iran obawiał się przede wszystkim ewentualnych haseł irredenty i zjednoczenia w jednym państwie Azerów żyjących na dwóch brzegach rzeki Araks51.
Nacjonalistyczna polityka prezydenta Azerbejdżanu Abulfaza Elczibeja
skłoniła Iran do poparcia Armenii w konflikcie o Górski Karabach. Teheran
nie zrezygnował z rozszerzenia swojej sfery wpływów, chociażby w sferze
kulturowej, na Azerbejdżan. W tym celu ajatollahowie wykorzystywali irańskojęzyczną mniejszość Tałyszy, którzy w 1993 roku zgłosili nawet inicjatywę utworzenia autonomicznej republiki Tałysz–Mughan52. Jednocześnie Iran
próbował islamizować Azerbejdżan, między innymi wysyłał emisariuszy,
którzy zachęcali biedne rodziny do oddawania dzieci do bezpłatnych szkół
koranicznych w Iranie. Nie jest tajemnicą, że Islamska Partia Azerbejdżanu,
zdelegalizowana w 1995 roku, była wspierana przez Teheran. Uzasadnione
są również przypuszczenia, że wpływy ajatollahów sięgają Związku Muzułmanów Kaukazu, który Iran stara się rozbić na kilka słabszych muftifatów53.
Ponadto Iran jest aktywny w Nachiczewanie i w obozach uchodźców z Górskiego Karabachu54.
Drugi przypadek ilustrują działania podejmowane wobec Cerkwi niezależnie przez Moskwę i Tbilisi. Po zakończeniu działań wojennych w 2008
roku Rosjanie próbowali pozyskać Ilię II, aby ten wystąpił otwarcie przeciw Saakaszwilemu i wsparł opozycję. Ponadto w tej rozgrywce kibicowała
Kremlowi poniekąd opozycja gruzińska, która chciała osłabić prezydenta,
wzmocnić swoją pozycję i zbudować lepsze relacje z rosyjskimi politykami.
W tym celu opozycja zwróciła się także do RCP. W grudniu 2010 roku Nino
Burdżanadze spotkała się w Moskwie z patriarchą Kiriłłem. Przywódczyni
gruzińskiej opozycji podziękowała rosyjskiemu hierarsze za konstruktywną
postawę wobec gruzińsko-rosyjskiego konfliktu i poprosiła o opiekę nad cerkwiami w Abchazji. Oczywiście Micheil Saakaszwili nie pozostawał bierny.
51

52
53

54

W Iranie Północnym żyje ok. 20 mln Azerów, czyli dwa razy więcej niż w samym Azerbejdżanie. Rzeka
Araks stanowi naturalną granicę między Iranem i Azerbejdżanem.
N. Mehdiyeva, Azerbaijan and Its Foreign Policy Dilemma, „Asian Affairs”, 2003, vol. 34, no 3, s. 281.
Iran próbuje też destabilizować Gruzję, zachęcając tamtejszą mniejszość azerską do utworzenia Republiki Borchalin. E. Souleimanov, O. Ditrych, Iran and Azerbaijan: A Contested Neighberhood, „Middle
East Policy”, 2007, vol. 14, no 2, s. 107–108.
T. Świętochowski, Azerbejdżan, Warszawa 2006, s. 214–215; А. Юнусов, Западкак фактор дестабилизации Азербайджана, [w:] Оранжевые сети…, s. 166–170.

221

Religie, Kościoły i konflikty międzywyznaniowe w ...

Prezydent wykonał wiele działań, aby patriarcha Ilia II nie przeszedł na stronę
jego przeciwników, dlatego też między innymi wyasygnował w 2011 roku dla
Cerkwi z budżetu subwencję w wysokości 15 mln USD55.
Także Turcja, przygotowując grunt pod normalizację stosunków
z Armenią, wykonała gest wobec Kościoła ormiańskiego. Najpierw w latach 2005–2007 Stambuł sfinansował renowację zabytkowej Katedry Krzyża
Świętego na wyspie Aktamar, na jeziorze Wan (Wschodnia Turcja), która była
zamknięta od 1915 roku. We wrześniu 2010 roku, po 96 latach w świątyni
została odprawiona uroczysta msza, która przyciągnęła ponad tysiąc Ormian
z całego świata56. Wydarzenie to było komentowane jako ważny symbol
zmian w stosunkach turecko-ormiańskich.
Interesujące są też przypadki wykorzystywania aktywności instytucji
wyznaniowych przez rządy, których bezpośrednie i otwarte zaangażowanie
wystawiłoby na szwank wizerunek i pozycję państwa na arenie międzynarodowej. Kościoły mogą nieraz podejmować akcje, na które nie mogą sobie
pozwolić rządy. Dotyczy to przede wszystkim działalności „religii tradycyjnych” w kaukaskich parapaństwach.
Apostolski Kościół Ormiański odgrywa istotną rolę w podtrzymywaniu łączności Ormian z Górskiego Karabachu z Armenią. AKO jest jedną
z nielicznych, jeżeli nie jedyną, instytucją, dającą Ormianom ze zbuntowanego regionu poczucie przynależności do wspólnoty narodowej. Ta jedność
jest podkreślana przez różne inicjatywy, np. w maju 2008 roku została zorganizowana ogólnonarodowa pielgrzymka Ormian z Eczmiadzyna do Szuszy w Górskim Karabachu, pod hasłem, „Niech Armenia idzie naprzód, do
Boga”. Wywołały one oczywiście protesty Rady Muzułmanów Kaukazu57.
Nie powstrzymało to jednak katolikosa Karekina II przed złożeniem wizyty
55

56

57

Warto zwrócić uwagę także na nowy trend w polityce zagranicznej Tbilisi wobec rosyjskiego Kaukazu
Północnego. Gruzja coraz częściej występuje w roli adwokata i lidera Kaukazu, przeciwstawiając się
Rosji – obcemu agresorowi. Jednym z przejawów tego podejścia była decyzja o zniesieniu wiz dla
mieszkańców rosyjskich republik północnokaukaskich. Gruziński parlament przyjął ustawę upamiętniającą ludobójstwo Czerkiesów w 1864 roku przez rosyjską armię. Ponadto do końca roku 2011 ma zostać
uruchomiona w Tbilisi rosyjskojęzyczna stacja telewizja emitująca program na Kaukaz. W reakcji
na poczynania gruzińskich władz, Rosja oskarża Tbilisi o próbę destabilizacji regionu i wspieranie
ekstremistów. SI EurasiaNet.org, http://www.eurasianet.org, „Using the North Caucasus to Give Russia
a Taste of Its Own Medicine?”, inf. z 20 X 2011.
Nie obyło się wprawdzie bez kontrowersji, bo strona turecka nie zgodziła się na umieszczenie krzyża na
dachu kościoła. SI EurasiaNet.org, http://www.eurasianet.org, „Armenia Watches Turkey’s Holy Cross
Mass with Frustration, Rage”, inf. z 21 X 2011.
SI Trend, http://en.trend.az, „Caucasus Muslims Clerical Board Calls on Armenian Apostolic Church
to Refrain from Giving Religious Implication to Armenia-Azerbaijan Conflict”, inf. z 23 X 2011.
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w Górskim Karabachu w styczniu 2011 roku w związku z dwudziestą rocznicą ogłoszenia niepodległości58.
Podobną aktywność prezentowali duchowni RCP w Abchazji i Osetii
Południowej – jeszcze przed wybuchem wojny w sierpniu 2008 roku Ilia II
protestował, gdy 20 IX 2005 roku w stolicy Osetii Południowej – Cchinwali,
na paradzie wojskowej, zauważono dostojników RCP59. Jeszcze więcej kontrowersji wywołała obecność biskupa Teofana na uroczystości zaprzysiężenia nieuznawanego przez Tbilisi prezydenta Osetii Eduarda Kokojty. Takie
działania rosyjskich instytucji wyznaniowych służyły tworzeniu więzi dwóch
regionów z Rosją i uzupełniały politykę Kremla, polegającą na nieoficjalnym
wspieraniu separatystów, umacnianiu ich lojalności wobec Moskwy, a tym
samym osłabianiu władzy Tbilisi i integralności terytorialnej Gruzji.
W opisanych przypadkach skutek zakulisowych działań kościołów
może być destabilizujący dla regionu. Jednocześnie są one zaangażowane
w proces pokojowy w Górskim Karabachu, a dwie cerkwie odgrywają konstruktywną rolę w łagodzeniu napięć na linii Moskwa–Tbilisi.
Z inicjatywy Aleksija II w 1993 roku doszło w Moskwie do pierwszego trójstronnego spotkania patriarchy Moskwy i całej Rosji z muftim Alalhszukjurem Pasza-zade i katolikosem Karekinem II. Następne trójstronne spotkanie odbyło się siedem lat później w Baku – 26 IV 2010 roku. Było to szóste
spotkanie przywódców duchowych Azerbejdżanu i Armenii oraz pierwsza
wizyta katolikosa Karekina II w Azerbejdżanie od 1990 roku. Rozmowy przyniosły wspólną deklarację i apel hierarchów o pokojowe załatwienie sporu.
Karekin II miał też audiencję u prezydenta Ilhama Alijewa. Po zakończonej
wizycie katolikos zaprosił muftiego Pasza-zade do Armenii60.
Dyplomacja kościelna posłużyła za „balon próbny” przed rozmowami
międzyrządowymi. Pięć miesięcy później, w Astrachaniu, doszło do spotkana
głów państw – Dmitrija Miedwiediewa, Ilhama Alijewa i Serża Sarkisjana,
którzy także wydali wspólną deklaracją i zobowiązali się między innymi do
wymiany więźniów. Bakijskie spotkanie trójstronne miało kolejne konsekwencje. We wrześniu 2010 roku katolikos Karekin II zaapelował do prezydenta Serża Sarkisjana, aby ten zgodził się wydać ciało azerbejdżańskiego
58
59

60

SI News.am, http://news.am, „Catholicos of All Armenians leaves for Karabakh”, inf. z 23 X 2011.
SI Interfax, http://www.interfax-religion.ru, „В Московском патриархате отвергают обвинения со
стороны Грузинской церкви в том, что Россия вмешивается в её дела”, inf. z 27 VIII 2007.
SI EurasiaNet.org, http://www.eurasianet.org, „Azerbaijan, Armenia, Russia Using Faith to Find Karabakh Peace”, inf. z 21 X 2011.
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żołnierza Mubariza Ibrahimowa, zamieszanego w incydent na granicy, który
doprowadził do wymiany ognia między trzema stronami i śmierci czterech
ormiańskich żołnierzy. Interwencja katolikosa wywołała mieszane reakcje
w Armenii. Nawet władze Górskiego Karabachu protestowały, argumentując,
że cała sprawa jest w gestii Stepanakertu61, a nie Erywania. Karekin II tłumaczył, że przekazał jedynie prośbę patriarchy Kiriłła w imieniu muftiego Pasza-zade62. Oznacza to, że trzy instytucje wyznaniowe są w stałym kontakcie
oraz podtrzymują zamiar motywowania polityków do dialogu i wykonywania
gestów dobrej woli.
Należy wspomnieć o „kanale dyplomatycznym”, stworzonym przez
rosyjską i gruzińską Cerkiew. Okazał się niezwykle ważny nie tylko w czasie
wojny w 2008 roku, ale również w kolejnych latach. Gdy stosunki międzyrządowe pozostały zamrożone, Cerkwie miały stały mechanizm konsultacji.
W 2010 roku ustanowiły swoich stałych przedstawicieli, de facto kontakt
dyplomatyczny w Tbilisi i w Moskwie. Patriarchaty próbowały wytrzymać
coraz mocniejszą presję ze strony polityków. Na przekór prowokacjom, Kiriłł
i Ilia II podkreślali łączącą ich serdeczną przyjaźń jeszcze z czasów ZSRR,
gdy wspólnie protestowali przeciwko wkroczeniu wojsk radzieckich do Afganistanu. Jest to przykład działań konstruktywnych, stabilizujących sytuację
w regionie.

6.	Zakończenie
Na Kaukazie wyznania tworzą niezwykle skomplikowaną mozaikę.
Religia jest komponentem tożsamości narodowej, przez co odgrywa istotną
rolę w życiu społeczeństw. Po rozpadzie ZSRR w zateizowanych społeczeństwach wzrosło zainteresowanie duchowością. Religie, uznane za część dziedzictwa kulturowego, nazwano tradycyjnymi i wyróżniono spośród innych
wyznań. Skutkowało to silną pozycją konkretnych instytucji: w Rosji – Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, w Gruzji – Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej, Armenii – Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, a w Azerbejdżanie –
Związku Muzułmanów Kaukazu.
Instytucje te odgrywają istotną rolę zarówno w polityce krajowej, jak
i w aktywności zagranicznej wymienionych państw. Mogą oddziaływać na
61
62

Stolica Górskiego Karabachu.
SI Hurriyet Daily News, http://web.hurriyetdailynews.com, „Spiritual leader’s appeal stokes a churchstate row in Armenia”, inf. z 5 X 2011.
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stosunki międzynarodowe w regionie Kaukazu, czego najlepszym przykładem jest działalność RCP. Napięcia na tle wyznaniowym są wywoływane na
Kaukazie przez: spory między instytucjami wyznaniowymi, będące rezultatem nieuregulowanych spraw po rozpadzie ZSRR działalność ekstremistów
islamskich, a także konflikty wywołane przez nacjonalizmy, w których religia
jest jednym z wielu elementów.
Czynnik religijny jest wykorzystywany w polityce państw, które
próbują wywierać bezpośredni wpływ na sytuację w danym państwie (Iran
w Azerbejdżanie); zabiegają o sympatię przywódców religijnych ze względów politycznych (Gruzja, Rosja, Turcja); korzystają z dyplomacji kościołów,
która może mieć zarówno destruktywny (np. aktywność AKO w Górskim Karabachu), jak i konstruktywny (np. trójstronne mediacje dotyczące Górskiego
Karabachu) wpływ na stosunki międzynarodowe w regionie. Niewątpliwie
religia jest istotnym czynnikiem w zrozumieniu sytuacji na Kaukazie.
*****
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Bezpieczeństwo regionalne, konflikty
i współpraca międzynarodowa
w regionie Kaukazu Południowego

1. Wstęp
Kaukaz Południowy tworzą trzy niewielkie państwa – Armenia, Azerbejdżan i Gruzja, powstałe po upadku Związku Radzieckiego. Kluczowe położenie geopolityczne, na styku kontynentów i cywilizacji, pomiędzy Iranem,
Rosją i Turcją sprawia, że obszar ten od zawsze był areną sporów pomiędzy
największymi graczami regionu, a zmiany na arenie międzynarodowej, jakie
dokonały się w następstwie upadku ZSRR, nadały nową dynamikę rozwojowi
zarówno stosunków regionalnych, jak i współpracy międzynarodowej państw
zakaukaskich. Region Kaukazu Południowego zawsze leżał też na peryferiach
mocarstw, stanowiąc strefę buforową pomiędzy nimi, będąc jednocześnie
miejscem, gdzie stykały się kultury, religie i cywilizacje, co nadal wywiera
wpływ na sytuację w regionie.
Region Kaukazu Południowego, w porównaniu z innymi państwami
obszaru postradzieckiego charakteryzuje się niskim stopniem instytucjonalizacji. Ta cecha wynikała z istnienia nadal tlących się konfliktów pomiędzy
państwami regionu, będących wynikiem zatargów terytorialnych i skomplikowanej struktury etnicznej trzech państw, z których każde posiada na swoim terytorium mniejszości narodowe. Jest to w dużej mierze pozostałość po
sowieckim systemie zarządzania grupami etnicznymi, dążącym do rozmycia
tożsamości etnicznej poprzez masowe przesiedlenia i deportacje. Mapa sporów jest skomplikowana i wykracza poza granice regionu, a głównym ich
uczestnikiem pozostaje nadal Federacja Rosyjska.
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Specyfika obszaru Kaukazu Południowego sprawia, że nie jest to region definiowany w sensie pozytywnym, gdyż brak jest instytucji współpracy
regionalnej, trwałych sojuszy oraz współzależności ekonomicznej. Zdaniem
części autorów Kaukaz Południowy nie powinien być także rozważany jako
region w sensie negatywnym, gdyż państw Kaukazu Południowego nie łączy
wspólny wróg lub niebezpieczeństwo1, a jednocześnie każde z nich posiada
odmienną koncepcję prowadzenia polityki zagranicznej.
W przypadku Kaukazu Południowego należy także odrzucić analizę
regionu przy pomocy koncepcji geopolitycznych, gdyż, w wielu przypadkach
to ekonomia, a nie polityka, dyktuje warunki współpracy pomiędzy państwami, podczas gdy różnice kulturowe czy religijne schodzą na plan dalszy. Pomimo istnienia wielu sporów regionalnych, które wyznaczają warunki brzegowe relacji pomiędzy państwami Kaukazu Południowego, warto podkreślić,
że każde z tych stosunkowo młodych państw stara się prowadzić niezależną politykę zagraniczną. Dlatego też analiza bezpieczeństwa regionalnego
Kaukazu Południowego powinna wynikać z pewnością z określenia potrzeb
i interesów trzech państw Zakaukazia, ale przede wszystkim z odpowiedzi
na pytanie, – w jaki sposób Armenia, Azerbejdżan i Gruzja określają swoje
miejsce na mapie bezpieczeństwa regionalnego.

2.	Konflikty w regionie
Obszar Kaukazu Południowego jest regionem nierozwiązanych sporów terytorialnych i etnicznych. Wiele konfliktów pozostaje w stanie „zamrożenia”, gdyż żadna ze stron sporu nie jest skłonna pójść na ustępstwa,
traktując je jako osłabienie własnej pozycji. Istotną rolę w podtrzymywaniu
takiej sytuacji odgrywa Rosja, żywotnie zainteresowana kontrolowaną niestabilnością, co pozwala temu państwu na występowanie w roli rozjemcy. Większość konfliktów ma swoje korzenie w zamierzchłej przeszłości, jednak to
ZSRR, stosując zasadę „dziel i rządź”, utrwalił je w świadomości społecznej
oraz osadził w określonych realiach geograficznych. Podstawowym problemem pozostają nierozwiązane spory etniczne i, jak wskazał Svante E. Cornell,
podstawową przyczyną konfliktów na Kaukazie jest mobilizacja etniczna prowadząca do uzyskania autonomii wewnątrz państw wieloetnicznych. Ponadto
1

B. Coppieters, An EU Special Representative to a new periphery, „Chaillot Papers”, December 2003,
no 65, s. 162.
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poszczególne grupy etniczne roszczą sobie prawo do tych samych terenów, co
wynika z gęstej koncentracji wielu grup etnicznych w obrębie tego samego
terytorium2.
Górski Karabach (inne spotykane nazwy to: Nagorny/Nagorno Karabach używane w języku rosyjskim, Arcach w języku armeńskim bądź Dağliq
Qarabağ w języku azerskim) jest enklawą ormiańską położoną na terytorium
Azerbejdżanu. Terytorium o powierzchni 4,4 tys. km. kw. zamieszkuje około 140 tys. osób, w przeważającej części narodowości ormiańskiej, co jest
bezpośrednią przyczyną konfliktu, jaki toczy się w tym regionie. Konflikt
o status Górskiego Karabachu sięga czasów Aleksandra Wielkiego – zarówno
Armenia, jak i Azerbejdżan dowodzą swoich praw do tego terytorium, sięgając do historii starożytnej. Jednakże przyczyn obecnego konfliktu należy
szukać w XIX wieku, gdy Chanat Karabachski został przyłączony do Rosji po
wygranej wojnie z Persją. Na mocy zawartego 24 X 1813 roku w Gulistanie
traktatu pomiędzy Persją i Rosją, Chanat Karabachski został przekazany Rosji
wraz z siedmioma innymi chanatami, Dagestanem i Gruzją. W roku 1826
wybuchła druga wojna rosyjsko-perska, również wygrana przez Rosję, zakończona w 1828 roku podpisaniem traktatu w Turkmanczaj, na mocy którego
Rosja uzyskała kontrolę nad prawie całym Zakaukaziem (z wyjątkiem Azerbejdżanu, którego zajęciem grożono, gdy Persja nie chciała zapłacić reparacji
wojennych wynikających z art. 6 traktatu z Turkmanczaju). Efektem zmian
terytorialnych była masowa migracja ludności muzułmańskiej z Górskiego
Karabachu, przy jednoczesnym napływie ludności ormiańskiej, co zmieniło
strukturę etniczną tego obszaru3.
Pomimo napiętej sytuacji w Górskim Karabachu, wynikającej ze sporów mających podłoże religijne i ekonomiczne, dopiero wybuch rewolucji
rosyjskiej w 1905 roku, która szybko przeniosła się na Kaukaz, wywołał rozruchy na tle etnicznym. W wyniku starć w latach 1905–1906 śmierć poniosło
od 3 do 10 tys. osób4. Wybuch I wojny światowej, a następnie rewolucja październikowa osłabiły wpływy rosyjskie w regionie, co było szansą dla narodów Kaukazu Południowego na utworzenie własnych struktur państwowych.
W kwietniu 1918 roku powołana została do życia Zakaukaska Federacyjna
2

3

4

S. Cornell, Autonomy as a Source of Conflict: Caucasian Conflicts in Theoretical Perspective, „World
Politics”, 2002, vol. 54, no 2, s. 245–246.
F. Coene podał, że w ciągu pół wieku, tj. od 1823 do 1880 roku populacja Ormian w tym regionie
zwiększyła się od 9 proc. do 53 proc. F. Coene, The Caucasus. An Introduction, New York 2010, s. 145.
S. Cornell, Small Nations and Great Powers. A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus, Richmond 2001, s. 69.
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Republika Demokratyczna, składająca się z Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji,
jednak brak zgody co do kształtu rządów spowodował, że po niespełna miesiącu wszystkie trzy państwa wchodzące w jej skład ogłosiły niepodległość,
co oznaczało kres federacyjnych dążeń narodów Zakaukazia.
Górski Karabach pozostał regionem, co do którego rościły sobie pretensje Armenia i Azerbejdżan. Na mocy postanowień konferencji paryskiej
zdecydowano się przekazać prawo do Górskiego Karabachu Azerbejdżanowi,
pomimo, że większość populacji w tym regionie stanowili Ormianie. Zamieszki, jakie wybuchły na przełomie marca i kwietnia 1920 roku, nie pozwoliły
osiągnąć satysfakcjonującego porozumienia i dopiero przejęcie kontroli nad
Azerbejdżanem przez Armię Czerwoną zaowocowało deklaracją z grudnia
1920 roku stanowiącą, że sporny region przekazany zostanie Armenii5. Lata
1920–1921 były okresem ustalania pozycji międzynarodowej bolszewików,
co zaowocowało nawiązaniem kontaktów z Turcją. Ponieważ Turcja była zainteresowana osłabieniem Armenii w porozumieniu określającym partnerski
charakter relacji turecko-sowieckich zawarto klauzulę przewidującą przekazanie Górskiego Karabachu ponownie Azerbejdżanowi. Kolejny zwrot nastąpił
4 VII 1921 roku, gdy na posiedzeniu kaukaskiej sekcji Biura Politycznego
KPZR zdecydowano się na przyłączenie Górskiego Karabachu do Armenii6.
Następnego dnia jednak zmieniono decyzję i Karabach pozostał pod kontrolą Azerbejdżanu, otrzymując jednak autonomię w Socjalistycznej Republice
Azerbejdżanu. Dnia 7 VII 1923 roku podjęto decyzję o nadaniu Karabachowi statusu obwodu, którego siedzibą miało być miasto Szusza, zniszczone
podczas pogromów w roku 1920. Dlatego też przeniesiono stolicę obwodu
do Khankendi, przemianowanego następnie na Stepankert na cześć jednego
z azerskich przywódców bolszewickich.
Sytuacja Górskiego Karabachu pozostała niezmieniona do roku 1987,
pomimo podejmowanych przez Ormian prób przyłączenia obwodu do Armenii bądź zmiany statusu obwodu. Polityka pierestrojki, która nadeszła wraz
z objęciem władzy przez Michaiła Gorbaczowa zaowocowała odrodzeniem
konfliktów narodowościowych i tendencji do zmian na mapie Kaukazu Południowego. Na przełomie lat 1987–1988 doszło do zaostrzenia żądań przyłą5
6

F. Coene, op. cit., s. 146.
S. Cornell zauważył, że w posiedzeniu biura uczestniczył Stalin, którego zamiarem było podzielenie
Ormian, więc decyzja o przekazaniu Górskiego Karabachu Armenii pozostaje niejasna. Strona internetowa [dalej: SI] Silk Road Studies, www.silkroadstudies.org, S. Cornell, The Nagorno-Karabakh Conflict,
„Report”, no 46, s. 9, inf. z 27 XII 2012.
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czenia Karabachu do Armenii, a w lutym 1988 roku rozpoczęły się zamieszki,
które przerodziły się w rozruchy na tle etnicznym, a w efekcie w pogromy
ludności ormiańskiej w mieście Sumgait leżącym w Azerbejdżanie. Wiele
osób narodowości ormiańskiej zdecydowało się na opuszczenie Azerbejdżanu
w obawie przed utratą życia, podobna sytuacja miała miejsce na terytorium
Górskiego Karabachu, skąd uciekała ludność azerska. Trzęsienie ziemi, jakie
nawiedziło Armenię 7 XII 1988 roku i w wyniku którego śmierć poniosło
25 tys. osób, uspokoiło nieco nastroje, jednak nie na długo.
W styczniu 1989 roku władze moskiewskie zdecydowały się ustanowić specjalny zarząd administracyjny w Górskim Karabachu, co nie zmieniło
jednak sytuacji w regionie. Zarząd funkcjonował do 29 XI 1989 roku i Karabach powrócił pod kontrolę azerską. Kilka dni później Rada Najwyższa
Azerskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podjęła decyzję o przyłączeniu Górskiego Karabachu, co wywołało zamieszki i czystki etniczne w Azerbejdżanie. W rezultacie władze moskiewskie zdecydowały się na wysłanie
20 tys. żołnierzy do Baku, w celu stabilizacji sytuacji, co jednak nie pomogło
w opanowaniu konfliktu. Ogłoszenie 2 IX 1991 roku niepodległości przez
Górski Karabach, a następnie wycofanie wojsk radzieckich z rejonu konfliktu
utorowało drogę do konfliktu zbrojnego. Wojska armeńskie, w porównaniu do
wojsk Azerbejdżanu, były zdecydowanie lepiej przygotowane do interwencji
zbrojnej. Starcia rozpoczęły się w lutym 1992 roku, gdy siły Armenii zajęły kilka wiosek na terytorium Azerbejdżanu, a następnie dokonały masakry
ludności cywilnej w miejscowości Chodżały, w której zginęło kilkaset osób.
Latem 1992 roku wojska azerskie rozpoczęły skuteczną kontrofensywę, która
jedna nie trwała długo i w lutym 1993 roku wojska Armenii odbiły większość
przejętych terenów. Ponadto niestabilna sytuacja wewnętrzna w Azerbejdżanie, napływ uchodźców oraz polityczny chaos osłabiły pozycję tego państwa,
które było niezdolne do prowadzenia skutecznych działań zbrojnych7. Podejmowane przez wojska Azerbejdżanu kontrofensywy okazały się nieskuteczne,
podobnie jak próby wynegocjowania zawieszenia broni wspierane przez Rosję. W efekcie Armenia utrzymała kontrolę nad Górskim Karabachem, jakkolwiek nie udało się ostatecznie rozstrzygnąć statusu tego rejonu. Dnia 16 V
1994 roku zawarte zostało zawieszenie broni, które nadal pozostaje w mocy.
Abchazja jest spornym obszarem o nieustalonym statusie na arenie
międzynarodowej, choć zarówno Unia Europejska, jak i ONZ uznają, że Ab7
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chazja jest autonomiczną republiką Gruzji. W czasach Związku Radzieckiego
była to autonomiczna republika w obrębie Gruzji, która po upadku ZSRR
zdecydowała się na ogłoszenie niepodległości 23 VII 1992 roku. Abchazja
zajmuje powierzchnię 8,4 tys. km. kw., zamieszkaną przez ok. 180 tys. osób.
Konflikt o status Abchazji, podobnie jak w przypadku innych obszarów spornych w regionie Kaukazu Południowego, sięga czasów starożytnych, jakkolwiek przyczyn obecnych sporów należy dopatrywać się w zmianach na mapie
geopolitycznej Euroazji na przełomie XVIII i XIX wieku, gdy terytorium to
pozostawało pod władaniem Rosji bądź Imperium Osmańskiego. Pierwszą
udaną próbą przejęcia kontroli nad Abchazją przez Rosję było jej przyłączenie
w 1810 roku, gdy Abchazja stała się rosyjskim protektoratem.
Administracja abchaska funkcjonowała do 1864 roku, gdy władze
moskiewskie zdecydowały o włączeniu Abchazji do prowincji granicznej Suhum-Kale, a następnie przekształcenia w obwód w guberni kutajskiej. Zmiana
faktycznego statusu Abchazji, jak również podwyżki podatków, spowodowały
wybuch niezadowolenia, a w efekcie masową migrację Abchazów do Turcji.
W ich miejsce pojawili się masowo Gruzini, Ormianie i Rosjanie, co zmieniło charakter etniczny tego rejonu, a zarazem było przyczyną dzisiejszych
konfliktów. W 1921 roku, po zajęciu Gruzji przez Armię Czerwoną, Abchazja
ogłosiła niepodległość jako Abchaska Socjalistyczna Republika Radziecka
(SRR), następnie stowarzyszona z Gruzińską Socjalistyczną Republiką Radziecką. W 1922 roku powstała Zakaukaska Federacyjna Republika Radziecka, w skład której oprócz Gruzińskiej SRR, Azerbejdżańskiej SRR i Armeńskiej SRR, wchodziła także Abchaska SRR jako stowarzyszona z Gruzińską
SRR. W 1931 roku Abchaska SRR została włączona do Gruzińskiej SRR jako
obwód autonomiczny, tracąc odrębność administracyjną.
W czasach Związku Radzieckiego Abchazja była przedmiotem planowanego procesu kolonizacji, co spowodowało, że Abchazowie zostali
zmarginalizowani, a w to miejsce pojawili się Gruzini, Ormianie i Rosjanie. Powodowało to liczne protesty ludności abchaskiej, przede wszystkim
przeciwko narzucanej kulturze gruzińskiej. Sytuację komplikowała polityka
Moskwy wobec Gruzinów, którzy byli obiektem szykan, a kwestia Abchazji
traktowana była instrumentalnie, jako element nacisku na stronę gruzińską.
Wraz z postępowaniem procesu rozpadu Związku Radzieckiego narastało napięcie pomiędzy Gruzją i Abchazją, a ogłoszenie niepodległości przez Gruzję
w 1991 roku odczytane zostało przez Abchazję jako powrót do ustaleń z 1925
roku, co oznaczało proklamowanie niepodległości.
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Dnia 14 VIII 1992 roku gruzińskie siły porządkowe zostały przerzucone na teren Abchazji, a wojska gruzińskie zajęły większość jej terytorium.
Wsparły ją jednak ugrupowania paramilitarne działające głównie na terytorium Czeczenii, którym udało się wyprzeć siły gruzińskie, co kosztowało
życie wielu cywilów (głównie narodowości gruzińskiej). Skomplikowana
wewnętrzna sytuacja polityczna Gruzji, stojącej u progu wojny domowej, nie
pozwoliła władzom gruzińskim w pełni kontrolować sytuacji w Abchazji,
a wsparcie ze strony Federacji Rosyjskiej dla władz abchaskich przypieczętowało porażkę Gruzji, która została zmuszona do wstąpienia w poczet Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) w zamian za wsparcie militarne ze strony
Rosji. Działania zbrojne zakończyły się, gdy 4 IV 1994 roku w Moskwie
zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania konfliktu gruzińsko-abchaskiego, a 14 V 1994 roku kolejne porozumienie o wysłaniu sił stabilizacyjnych
Wspólnoty Niepodległych Państw. Siły te, składające się wyłącznie z żołnierzy Federacji Rosyjskiej, zostały rozmieszczone na granicy abchasko-gruzińskiej w czerwcu 1994 roku.
W roku 2006 parlament gruziński przegłosował rezolucję wzywającą
do usunięcia sił rosyjskich z terytorium Abchazji. Również w 2006 roku Zgromadzenie Narodowe Abchazji przegłosowało rezolucję wzywającą społeczność międzynarodową do uznania niepodległości Abchazji. Jednak wezwanie
nie spotkało się z pozytywnym odzewem. Kolejnym etapem sporu były walki
na granicy abchasko-gruzińskiej wraz z rozpoczęciem wojny pomiędzy Gruzją i Rosją w sierpniu 2008 roku. Chociaż walki toczyły się na terytorium
Południowej Osetii, działania zbrojne miały też miejsce w Abchazji, w dolinie
Kodori, pozostającej pod kontrolą gruzińską. Siły abchaskie, wsparte przez
wojska rosyjskie, zaatakowały pozycje gruzińskie 9 VIII 2008 roku. Osłabiona Gruzja zdecydowała wycofać swoje wojska, co pozwoliło siłom abchaskim
zająć sporne terytorium. Wojna gruzińsko-rosyjska, która wybuchła w sierpniu 2008 roku stanowiła tylko pretekst do uznania niepodległości Abchazji
przez Rosję (a następnie Nikaraguę, Wenezuelę, Nauru, Vanuatu i Tuvalu) 26
VIII 2008 roku. Ponadto niepodległość Abchazji została uznana przez inne
jednostki o nieustalonym statusie: Południowa Osetia i Nadniestrze. Abchazja, pomimo deklarowanej niepodległości, pozostaje pod silnymi wpływami
Rosji, między innymi stosując jako swoją walutę rosyjskiego rubla. Ponadto
większość ludności Abchazji posiada rosyjskie paszporty, co oznacza, że de
facto pozostają obywatelami Rosji.
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Konflikt gruzińsko-osetyjski, podobnie jak pozostałe spory w regionie Kaukazu Południowego, ma swoje korzenie w historii starożytnej, choć
przyczyn obecnej sytuacji należy szukać na przełomie XVIII i XIX wieku,
gdy imperium rosyjskie realizowało swój plan podboju Kaukazu. W 1774
roku Osetia przyłączyła się do imperium rosyjskiego, szukając ochrony przed
wpływami muzułmańskimi, jak również gruzińskimi. Przyłączenie Gruzji do
Rosji, jakie miało miejsce w 1801 roku wraz z upadkiem królestwa Kachetii–Kartli, sprawiło, że obecne terytorium Osetii Południowej znalazło się
całkowicie w granicach imperium rosyjskiego.
Gdy wybuch rewolucji październikowej stworzył szansę na restaurację struktur państwowych na Kaukazie Południowym, Gruzja zdecydowała
się na ogłoszenie niepodległości 26 V 1918 roku, co spowodowało, że Osetia
została podzielona na część północną, wchodzącą w skład Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej oraz południową, należącą do Demokratycznej
Republiki Gruzji. Spowodowało to wybuch konfliktu regionalnego, ponieważ
Osetyjczycy, tradycyjnie związani z Rosją, nie chcieli być częścią Gruzji.
W latach 1918–1920 trwały walki pomiędzy siłami gruzińskimi i osetyjskimi, a gdy 8 VI 1920 roku Południowa Osetia ogłosiła niepodległość, Gruzja
wysłała swoje wojska w celu zakończenia rebelii. Zajęcie Południowej Osetii
przez Armię Czerwoną w 1921 roku zakończyło konflikt, a w 1922 roku
został utworzony w ramach Gruzińskiej SRR Południowoosetyjski Obwód
Autonomiczny, którego stolicą zostało Cchinwali. Sytuacja Południowej Osetii zaczęła się zmieniać w roku 1989, gdy gruzińska Rada Najwyższa wprowadziła język gruziński jako podstawowy na całym terytorium Gruzińskiej
SRR, w tym też w Południowej Osetii.
W listopadzie 1989 roku Rada Delegatów Ludowych Południowoosetyńskiego Obwodu Autonomicznego podjęła decyzję o przyłączeniu do Osetii
Północnej, co zostało uznane przez gruziński sąd najwyższy za sprzeczne
z prawem. Dnia 20 IX 1990 roku Południowa Osetia ogłosiła powstanie Republiki Południowej Osetii w Związku Radzieckim, a następnie przeprowadzono wybory uznane przez gruziński rząd jako nielegalne. W efekcie tego 11
XII 1990 roku Rada Najwyższa Gruzji podjęła decyzję o zniesieniu autonomii
Osetii Południowej, co stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu konfliktu.
Następnego dnia, czyli 12 grudnia w rejonie Cchinwali został wprowadzony
stan wyjątkowy, a następnie do Południowej Osetii zostały przerzucone oddziały gruzińskich i rosyjskich wojsk wewnętrznych. Wojna osetyjsko-gruzińska wybuchła 5 I 1991 roku, gdy do Cchinwali wkroczyły siły gruzińskie.

235

Bezpieczeństwo regionalne, konflikty i współpraca ...

Walki trwały przede wszystkim w rejonie Cchinwali i tzw. Gruzińskiej Drogi Wojennej, łączącej Tbilisi i Władykaukaz w Osetii Północnej. Prezydent
Związku Radzieckiego wydał 7 I 1991 roku dekret unieważniający osetyjską
deklarację niepodległości oraz decyzję Gruzji o zniesieniu autonomii, uznając
oba akty za niezgodne z konstytucją ZSRR. Gruzińska Rada Najwyższa uznała taką decyzję za naruszenie suwerenności i próbę pogwałcenia integralności
terytorialnej Gruzji8.
Ogłoszenie niepodległości przez Gruzję zaostrzyło konflikt w regionie, a walki trwały do 24 VI 1992 roku, kiedy to w Soczi podpisano zawieszenie broni, nierozstrzygające jednak statusu Osetii Południowej. W zawartym
porozumieniu zakładano ustanowienie wojsk rozjemczych złożonych z sił
rosyjskich, gruzińskich i osetyjskich, a OBWE wysłała misję monitorującą.
Konflikt gruzińsko-osetyjski pozostał w stanie „zamrożenia” do 2004 roku,
gdy gruzińska policja zamknęła bazar w Ergneti, będący miejscem czarnorynkowych transakcji. Ponadto gruzińskie siły pokojowe przechwyciły konwój
z bronią pochodzącą z Rosji, co zaostrzyło stosunki dyplomatyczne na linii
Tbilisi–Moskwa. Latem 2004 roku rozpoczęły się walki wojsk gruzińskich
z osetyjską partyzantką, co zakończyło się zawieszeniem broni 13 VIII 2004
roku. W 2006 roku władze Osetii Południowej zorganizowały referendum,
w którym 99 proc. głosujących opowiedziało się za niepodległością9.
Wybuch wojny 6 VIII 2008 roku poprzedzony był serią potyczek
pomiędzy siłami gruzińskimi i osetyjskimi. Dzień później podpisano zawieszenie broni, zerwane 8 sierpnia, gdy siły gruzińskie rozpoczęły atak na
Cchinwali. Siły rosyjskie, które wkroczyły na terytorium Osetii Południowej, odbiły Cchinwali dwa dni później, a następnie przeprowadziły atak na
najważniejsze gruzińskie instalacje wojskowe. Siły rosyjskie wkroczyły na
terytorium Gruzji, zbliżając się do stolicy państwa Tbilisi. Przy wsparciu Unii
Europejskiej, podpisane zostało 12 VIII 2008 roku porozumienie pokojowe
pomiędzy Rosją, Gruzją, Południową Osetią i Abchazją, jakkolwiek walki
na pograniczu osetyjsko-gruzińskim nadal trwały, a pomimo deklarowanego
przez Rosję wycofania swoich wojsk siły rosyjskie pozostawały na terytorium
Gruzji do 8 X 2008 roku. Rosja uznała 26 sierpnia niepodległość Abchazji
i Południowej Osetii, a dnia 1 X 2008 rozpoczęła się misja obserwacyjna
UE, monitorująca realizację porozumienia pokojowego. Południowa Osetia,
podobnie jak Abchazja, pozostaje pod silnymi wpływami Rosji, będąc uza8
9
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leżnioną ekonomicznie od gospodarki rosyjskiej. Głównym źródłem dochodu
Osetii Południowej pozostają opłaty za korzystanie z Tunelu Rokijskiego leżącego na drodze transkaukaskiej.

3. Współpraca międzynarodowa państw Kaukazu Południowego
Wszystkie trzy państwa Kaukazu Południowego wypracowały własny,
specyficzny model prowadzenia polityki zagranicznej i tworzenia sojuszy,
zarówno z najbliższymi sąsiadami, jak i mocarstwami regionalnymi. Najważniejszym graczem w regionie pozostaje Rosja i charakter relacji z tym
państwem określa kierunek polityki zagranicznej państw zakaukaskich, które
wybierają politykę prorosyjską (Armenia), otwarcie antyrosyjską (Gruzja)
bądź równowagi (Azerbejdżan).
Armenia, wybierając rosyjski wektor polityki zagranicznej po ogłoszeniu niepodległości, kierowała się przede wszystkim chęcią zapewnienia
sobie bezpieczeństwa w obliczu potencjalnego zagrożenia, jakie stanowiły
dla niej Turcja i Azerbejdżan. Nadal nierozwiązany konflikt z Azerbejdżanem
o Górski Karabach uniemożliwia nawiązanie stosunków dyplomatycznych
z tym państwem. Armenia nie utrzymuje także stosunków dyplomatycznych
z Turcją, która oskarżana jest o ludobójstwo Ormian w czasie I wojny światowej. Ponadto podejmowane są działania dyplomatyczne mające na celu nakłonienie innych państw do oficjalnego potępienia ludobójstwa, co zaostrza
relacje na linii Erywań–Ankara. Drugim istotnym elementem armeńskiej
polityki zagranicznej jest zasada integracji ze środowiskiem międzynarodowym10 poprzez uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych, zarówno
regionalnych, jak i globalnych. Armenia jest członkiem Wspólnoty Niepodległych Państw, państwem uczestniczącym w Partnerstwie Wschodnim, współpracującym ze Stanami Zjednoczonymi w walce z globalnym terroryzmem,
a jednocześnie utrzymuje przyjacielskie stosunki z Iranem. Ważnym momentem w postzimnowojennym etapie polityki zagranicznej Armenii była podjęta przez prezydenta Lewona Ter-Petrosjana nieudana próba uregulowania
w 1997 roku stosunków z Azerbejdżanem, poprzez podjęcie rozmów dotyczących rozwiązania problemu Górskiego Karabachu. Wypracowane porozumie-

10

Ibidem, s. 170.
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nie spotkało się jednak z oporem społeczeństwa Armenii, co doprowadziło do
dymisji Ter-Petrosjana.
Polityka zagraniczna Azerbejdżanu jest oparta na zasadzie równowagi
w relacjach z najważniejszymi państwami regionu. Poza Armenią, Azerbejdżan utrzymuje przyjazne stosunki ze wszystkimi sąsiadami, jest także jednym
z niewielu państw muzułmańskich mających przyjazne stosunki z Izraelem
(będącym największym dostawcą broni dla Azerbejdżanu). Utrzymywanie
określonego kierunku polityki zagranicznej tego kraju ułatwia posiadanie
przez to państwo zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej, co pozwala na
czerpanie dochodów z eksportu i modernizację państwa. Jednocześnie Azerbejdżan stara się przyciągnąć zachodnich inwestorów, aby w ten sposób zabezpieczyć się przed wpływami Rosji, będąc jednocześnie członkiem WNP.
Gruzja utrzymuje konsekwentną politykę antyrosyjską od momentu
ogłoszenia niepodległości, z konieczności tylko decydując się na członkostwo
w WNP w 1992 roku, aby zapobiec groźbie wybuchu wojny domowej. Po
serii pokojowych protestów w 2003 roku, określanych jako „rewolucja róż”,
gdy władzę w Gruzji objął Micheil Saakaszwili, Gruzja zaostrzyła kierunek
polityki zagranicznej, deklarując chęć przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wydarzenia z 2008 roku utrwaliły zachodni kierunek polityki
zagranicznej Gruzji, która 18 VIII 2008 roku ogłosiła wystąpienie z WNP.
W regionie Kaukazu Południowego funkcjonuje kilka struktur integracyjnych, jakkolwiek nie są to instytucje mające wymiar typowo regionalny,
gdyż w ich skład wchodzą zarówno państwa azjatyckie, jak i Rosja. Część
działań regionalnych przybiera także charakter nieformalny, a podejmowane
inicjatywy towarzyszą zinstytucjonalizowanym działaniom. Przykładem takiej inicjatywy jest Kaukaska Czwórka, porozumienie Rosji, Azerbejdżanu,
Armenii i Gruzji zainicjowane w 1996 roku w Kisłowodzku. Celem tej inicjatywy jest dyskusja nad najważniejszymi problemami regionu, wsparcie dla
bezpieczeństwa regionalnego zarówno w wymiarze militarnym, jak i ochrony
środowiska czy zapobiegania katastrofom naturalnym. W deklaracji podpisanej 3 VI 1996 roku11 przez prezydentów tych czterech państw zakładano
organizację spotkań dwa razy w roku. Takie spotkania miały miejsce do roku
2008, a dotyczyły np. „zamrożonych konfliktów” na Zakaukaziu. Po wojnie
gruzińsko-rosyjskiej spotkania tej Czwórki zostały zawieszone.
11

SI ONZ, www.un.org, „Декларация за межнациональное согласие, мир, економическое и культурное сотрудничество на кавказе, Кисловодск, 3 VI 1996 г.”, inf. z 20 IX 2012.
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Kolejną organizacją istniejącą w regionie Kaukazu jest Organizacja
Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, powstała w 2003 roku z przekształcenia Układu Taszkienckiego zawartego 15 V 1992 roku. Pierwotnie w skład
Układu wchodziły Armenia, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan i Uzbekistan, a w 1993 roku przystąpiły Azerbejdżan, Białoruś i Gruzja. Układ
Taszkiencki obejmował do 1999 roku, wszystkie państwa Kaukazu Południowego gdy wystąpiły z niego Azerbejdżan i Gruzja, jako przyczynę podając
nadmierny wpływ Rosji na kształt porozumienia, godzący w bezstronność
w rozwiązywaniu konfliktów regionalnych. Jedynym państwem regionu będącym członkiem OUBZ pozostaje Armenia, realizując w ten sposób strategię
zbliżania do Rosji. Celem układu jest współpraca militarna i wzajemna pomoc
w rozwiązywaniu konfliktów, jakkolwiek jego oddziaływanie na bezpieczeństwo regionalne ma charakter ograniczony ze względu na wystąpienie z niego
dwóch państw.
Organizacją, która powstawała jako alternatywna dla Układu Taszkienckiego i WNP jest GUAM (Gruzja, Ukraina, Azerbejdżan, Mołdowa)
– Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju Gospodarczego. Współpraca pomiędzy czterema państwami została zapoczątkowana 10 X 1997 roku
w Strasburgu, gdy na szczycie Rady Europy przyjęto wspólny komunikat,
w którym podkreślono konieczność współpracy w celu wzmocnienia stabilności i bezpieczeństwa w Europie12, jak również współpracy dwustronnej
i wielostronnej oraz kontaktów gospodarczych. Formalizacja współpracy
w ramach GUAM nastąpiła wraz z podpisaniem 7 VI 2001 roku w Jałcie
Karty opartej między innymi na założeniach Karty ONZ, w której zawarto
główne cele współpracy w ramach organizacji, ustalono strukturę oraz sposób podejmowania decyzji. Tymczasowo w skład GUAM wchodził również
Uzbekistan – od kwietnia 1999 roku do maja 2002 roku – jednak państwo
to uznało, że podstawowe cele organizacji uległy zmianie, a co za tym idzie
Uzbekistan nie jest zainteresowany dalszą współpracą.
Głównymi celami współpracy GUAM są: promowanie rozwoju społeczno-gospodarczego; wzmacnianie oraz poszerzanie więzi handlowych
i ekonomicznych; rozwijanie sieci transportowych; współpraca z organizacjami międzynarodowymi; zwalczanie terroryzmu międzynarodowego, przestępczości zorganizowanej oraz przemytu narkotyków. Zgodnie z art. 7 Karty
decyzje są podejmowane w oparciu o porozumienie. Państwa członkowskie
12

SI Organizacji GUAM, http://guam-organization.org, „Совместное коммюнике встречи Президентов
Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины”, inf. z 27 IX 2012.
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wybrały jako języki oficjalne rosyjski i angielski, wychodząc z pragmatycznego założenia, że pomimo dziedzictwa radzieckiego, język rosyjski ułatwi
komunikację pomiędzy partnerami. Ciałem wykonawczym GUAM jest sesja
ministrów spraw zagranicznych (organizowana dwa razy w roku), a najwyższym organem spotkanie szefów państw (organizowane corocznie). Istnieje
również Sekretariat GUAM z siedzibą w Kijowie, zapewniający wsparcie
organizacyjne, a od 1 VII 2007 roku sekretarzem generalnym GUAM jest
Chechelashvili. Powstanie GUAM umożliwiło nawiązanie współpracy z państwami zachodnimi poza strukturami WNP, a organizacja ta jest wspierana
zarówno przez Unię Europejską, jak i przez Stany Zjednoczone. Wszystkie
państwa członkowskie GUAM są objęte programem Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej. Ponadto państwa GUAM współpracują w ramach
Partnerstwa dla Pokoju. Zadania realizowane przez GUAM nie ograniczają
się tylko do współpracy w sferze bezpieczeństwa. Organizacja angażuje się
także we współpracę kulturalną czy pomoc uchodźcom. Otwarty charakter
GUAM, warunkowany jedynie akceptacją zasad i celów organizacji (co wynika z art. 5 Karty), pozwala w przyszłości rozszerzyć współpracę o nowe
państwa. Naturalnym kandydatem wydaje się być Armenia, jako jedyne państwo regionu niezaangażowane we współpracę w ramach GUAM. Armenia,
prowadząc jednak politykę utrzymywania przyjaznych stosunków z Rosją,
traktuje GUAM jako projekt konkurencyjny dla WNP i tym samym wyklucza
możliwość współpracy w ramach tego forum.
Należy wskazać na interesujący proces instytucjonalizacji współpracy
w obrębie państw Morza Czarnego, w który w pełni zaangażowane są państwa
Zakaukazia, wraz z innymi państwami regionu. Działania te przyjmują różny
kształt: od mających charakter sformalizowany jak Organizacja Współpracy
Gospodarczej Państw Morza Czarnego do mniej formalnych jak Forum Morza Czarnego na rzecz Partnerstwa i Dialogu. Współpraca w obrębie Morza
Czarnego, obejmująca państwa zakaukaskie, możliwa jest głównie dzięki
staraniom Unii Europejskiej, a przede wszystkim Rumunii i Bułgarii, które
są zainteresowane zbudowaniem czarnomorskiego wymiaru polityki zagranicznej UE. Istnienie instytucji panregionalnych jest szansą na przełamanie
impasu integracyjnego w regionie Zakaukazia poprzez promowanie współpracy opartej o relacje multilateralne. Są to także jedyne instytucje regionalne,
w których spotykają się przedstawiciele wszystkich państw Zakaukazia, co
jest szczególnie istotne w świetle nadal istniejących sporów pomiędzy państwami regionu.
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Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego,
która skupia dwanaście państw, powstała z inicjatywy Turcji. Na spotkaniu
w Istambule 25 VI 1992 roku przez przedstawicieli jedenastu państw została
podpisana deklaracja o współpracy w regionie Morza Czarnego, a sama organizacja została powołana do życia 5 VI 1998 roku wraz z przyjęciem Karty
Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego. Dokument
ten wszedł w życie 1 V 1999 roku i choć organizacja zgodnie z nazwą powinna skupiać się na kwestiach Morza Czarnego, jej skład oraz zasady zawarte
w Karcie sprawiają, że jest to istotny element w analizie struktury współpracy
regionalnej na Zakaukaziu. Zgodnie z przyjętym dokumentem państwa członkowskie zobowiązały się wspierać dialog i współpracę pomiędzy członkami
organizacji, rozwijać stosunki dwu- i wielostronne w oparciu o zasady prawa
międzynarodowego, promować i wzmacniać współpracę gospodarczą z innymi zainteresowanymi państwami. Służyć ma temu między innymi Bank
Handlu i Rozwoju działający w Salonikach od 24 I 1997 roku. Jego głównym
zadaniem jest promowanie rozwoju gospodarczego państw członkowskich
poprzez zapewnienie gwarancji bankowych dla projektów rozwojowych realizowanych przez instytucje zarówno publiczne, jak i prywatne.

4. Stosunki państw Kaukazu Południowego na poziomie
regionalnym
Państwa Kaukazu Południowego, z racji dysproporcji potencjałów,
są skazane na definiowanie swojej polityki zagranicznej w oparciu o interesy
najważniejszych państw regionu: Rosji, Turcji i Iranu. Nie udało się – i zapewne jest to niemożliwe – wypracować jednego modelu „zakaukaskiego”
relacji z tymi państwami, co wynika z rozbieżnych interesów państw regionu, a także różnych koncepcji obecności na arenie międzynarodowej. Oprócz
mocarstw regionalnych, tradycyjnie postrzegających Kaukaz Południowy
jako swoją strefę wpływów, nie bez znaczenia jest także stanowisko Stanów
Zjednoczonych, Unii Europejskiej, a ostatnimi laty także i Chin, próbujących
zaznaczyć swoją obecność w regionie. Warto także zauważyć, że w Kaukazie
Południowym są obecne także inne państwa, szukające wsparcia dla swoich
interesów, takie jak Pakistan czy Indie – niemniej jednak ich znaczenie jest
drugoplanowe w porównaniu z wymienionymi uczestnikami.
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Upadek Związku Radzieckiego spowodował krótkotrwałe osłabienie wpływów rosyjskich w regionie Zakaukazia, obszar ten pozostał jednak
w orbicie zainteresowania Rosji i nadal jest traktowany jako rosyjska strefa
wpływów, czyli „bliska zagranica”. Ten stan oznacza, że Rosja, kształtując
swoją politykę zagraniczną w regionie, przejawia cechy państwa imperialnego, które ma wyłączne prawo do decydowania o kształcie i przyszłości
regionu. Warto podkreślić, że główne zagrożenie dla aspiracji rosyjskich na
Zakaukaziu płynie nie ze strony państw zakaukaskich, które są zbyt słabe,
aby prowadzić niezależną politykę zagraniczną, ale ze strony innych istotnych
uczestników polityki międzynarodowej, czyli Stanów Zjednoczonych, Iranu
i Turcji. Podejście państw regionu Zakaukazia do aspiracji rosyjskich różni się
i nie można wskazać jednego modelu reakcji na politykę rosyjską. Państwem,
które utrzymuje jednoznacznie przyjazne stosunku z Federacją Rosyjską jest
Armenia, która traktuje Rosję jako gwaranta swojej niepodległości, podczas
gdy pozostałe dwa państwa, a szczególnie Gruzja zachowują daleko idącą
rezerwę.
Do połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku polityka Rosji wobec
regionu była składową polityki wielu ośrodków władzy funkcjonujących
w Rosji: wojska, ministerstwa spraw zagranicznych i prezydenta. Dopiero
objęcie władzy przez Władimira Putina i konsolidacja jego przywództwa,
początkowo jako premiera, a następnie prezydenta, określiła kształt polityki rosyjskiej. Wtedy też nazwane zostały priorytety rosyjskie wobec państw
„bliskiej zagranicy”, a polityka energetyczna zaczęła odgrywać kluczową
rolę w rosyjskiej strategii. Z tego też powodu władze rosyjskie przyjęły bardziej zdecydowane stanowisko wobec państw zakaukaskich i wykorzystują
każdą okazję, aby podkreślić, że Kaukaz pozostaje naturalną rosyjską strefą
wpływów.
Podstawowym sposobem wywierania wpływu przez Rosję pozostaje
Wspólnota Niepodległych Państw, do której do 2008 roku należały wszystkie
trzy państwa zakaukaskie. Jednak oprócz dyplomatycznych nacisków wywieranych na forum WNP Rosja posiada o wiele bardziej skuteczne narzędzia
oddziaływania w regionie Kaukazu Południowego, a są nimi środki militarne
oraz uzależnienie od rosyjskich źródeł energii. Dzięki temu Rosja może prowadzić politykę „kontrolowanej destabilizacji”13, pozostając głównym graczem w regionie. Także w przypadku polityki energetycznej nie można mówić
13

F. Coene, op. cit., s. 174.
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o jednym modelu oddziaływania na region, gdyż Azerbejdżan pozostaje poza
zasięgiem rosyjskiej polityki energetycznej, mając w swoim posiadaniu złoża
ropy naftowej.
Armenia jest w przyjaznych stosunkach z Rosją, choć tuż po ogłoszeniu niepodległości relacje te nie były łatwe. Sytuacja zmieniła się po wybuchu
konfliktu o Górski Karabach oraz nieudanej próbie normalizacji stosunków
z Turcją, gdy Armenia dokonała przewartościowania swojej polityki zagranicznej, nadając jej wyraźnie prorosyjski wymiar. Istotę charakteru relacji
armeńsko-rosyjskich najlepiej oddaje stacjonowanie na terytorium Armenii
wojsk rosyjskich w bazie lotniczej niedaleko Erywania oraz w Giumri na
północy kraju. Rosyjskie wojska w Giumri stacjonują od 1995 roku, a ich
liczebność szacuje się na 3 tys. żołnierzy. W sierpniu 2010 roku podpisany
został układ armeńsko-rosyjski wydłużający okres dzierżawy bazy wojskowej nr 102 przez Rosję do 2044 roku, co sprawia, że przez najbliższe 30
lat Armenia związana będzie więzami militarnymi z Rosją. Posiadanie przez
Rosję bazy na armeńskim terytorium ma istotne znaczenie dla obu państw.
Rosja dokonuje w ten sposób projekcji swojej siły militarnej poza granicami Federacji Rosyjskiej, natomiast Armenia zapewnia w ten sposób ochronę
własnej przestrzeni powietrznej, gdyż sama nie dysponuje wystarczającymi
siłami. Ponadto dzierżawa bazy przynosi korzyści ekonomiczne zarówno państwu, jak i społeczności żyjącej w pobliżu bazy, a Rosja dostarcza do Armenii
uzbrojenie, stosując preferencyjne zasady. Armenia, uzależniając się militarne od Federacji Rosyjskiej, zapewnia sobie jednak bezpieczeństwo, którego
nie byłaby w stanie osiągnąć, decydując się na samodzielną rozbudowę sił
zbrojnych. Z uzależnieniem militarnym od Rosji w parze idzie uzależnienie
ekonomiczne, gdyż Rosja jest głównym dostawcą energii dla Armenii, a znakomita większość inwestycji w armeński sektor energetyczny znajduje się
w rosyjskiej dyspozycji.
Tuż po rozpadzie Związku Radzieckiego w Azerbejdżanie nadal
dominowała tendencja do zacieśniania stosunków z Rosją, czemu sprzyjała
sytuacja wewnętrzna Azerbejdżanu, rządzonego przez elity postkomunistyczne. Dojście do władzy nastawionego antykomunistyczne Abulfaza Elczibeja
zapoczątkowało zmianę kursu azerskiej polityki zagranicznej i Azerbejdżan
stał się pierwszym państwem Związku Radzieckiego, które zażądało usunięcia wojsk rosyjskich ze swojego terytorium. Nastawienie antyrosyjskie władz
azerskich wynikało z poparcia przez Rosję Armenii w konflikcie o Górski
Karabach. Zachodni, a jednocześnie turecki kierunek polityki zagranicznej
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Azerbejdżanu nie trwał długo, gdyż prezydent Elczibej został obalony w wyniku zamachu stanu, a Azerbejdżan przyjął politykę balansowania pomiędzy
największymi sąsiadami. We wrześniu 1993 roku Azerbejdżan przystąpił
do Wspólnoty Niepodległych Państw, co odczytane zostało jako zbliżenie
z Rosją. Niemniej zachowana została polityka równoważenia wpływów, gdyż
władze azerskie, próbując utrzymać przyjazne stosunki z Rosją, inaczej niż
Armenia, otworzyły swój rynek energii dla państw zachodnich, zachęcając je
do inwestycji w sektor energetyczny. Rozpoczęcie wydobycia ropy naftowej
na Morzu Kaspijskim bezpośrednio uderzyło w rosyjską koncepcję podporządkowania państw Zakaukazia przy pomocy instrumentów polityki energetycznej. Mimo oficjalnej polityki równoważenia wpływów, władze w Baku są
przeciwne obecności rosyjskich wojsk rozjemczych w Górskim Karabachu.
Ponadto ropociąg BTN (Baku–Tbilisi–Ceyhan), omijający rosyjskie terytorium, podważa koncepcję wyłącznych wpływów rosyjskich w regionie.
Relacje na linii Tbilisi–Moskwa są dalekie od przyjaznych, choć
po odzyskaniu niepodległości przez Gruzję stosunki gruzińsko-rosyjskie
przebiegały w dużo bardziej przyjaznej atmosferze. Niemniej Gruzja zdecydowana była na prowadzenie niezależnej polityki zagranicznej i dopiero
konflikt abchaski zmusił władze w Tbilisi do wstąpienia w poczet członków
WNP. Gruzja, podobnie jak Azerbejdżan, prowadziła wyważoną politykę
zagraniczną, ciążąc jednak ku Zachodowi. Na przełomie XX i XXI wieku
dokonało się zaostrzenie stosunków, gdyż władze moskiewskie oskarżały Gruzję o wspieranie czeczeńskich terrorystów. Po „rewolucji róż”, jaka
miała miejsce w 2003 roku, polityka Gruzji w stosunku do Rosji nie uległa
zasadniczej zmianie, ale jednocześnie władze gruzińskie zaczęły akcentować
wolę zbliżenia z Unią Europejską i Sojuszem Północnoatlantyckim. Kryzys
w stosunkach gruzińsko-rosyjskich rozpoczął się w 2006 roku, gdy Rosja zakazała importu gruzińskiego wina, co stanowiło poważny cios dla gospodarki
gruzińskiej. Wstrzymano także import gruzińskiej wody mineralnej Borżomi.
We wrześniu 2006 roku w Gruzji zatrzymano pod zarzutem szpiegostwa czterech rosyjskich oficerów, co wywołało kryzys dyplomatyczny i zamknięcie
granicy gruzińsko-rosyjskiej. Wybuch wojny rosyjsko-gruzińskiej ostatecznie
przypieczętował rozpad więzi łączących oba państwa i poprawa relacji na linii
Moskwa–Tbilisi wydaje się być mało prawdopodobna.
Stosunki Turcji z państwami Zakaukazia sięgają czasów Imperium
Osmańskiego, a narody zamieszkujące Kaukaz Południowy łączą z Turcją
więzi zarówno etniczne, jak i religijne oraz ekonomiczne, wynikające między
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innymi z diaspory narodów Zakaukazia sięgającej w Turcji nawet 15 proc.14
Przejęcie kontroli nad Zakaukaziem przez Rosję, a następnie Związek Radziecki na wiele lat osłabiło wpływy tureckie w regionie, co spowodowało, że
po upadku ZSRR Turcja była jednym z pierwszych państw, które uznały niepodległość republik radzieckich. Nie oznaczało to jednak, że Turcja wypełniła
lukę, jaka powstała po ZSRR. Przeciwnie, relacje turecko-kaukaskie pozostają
skomplikowane i dalekie od ideału. Podstawowym problemem jest nadal nierozwiązany spór armeńsko-turecki dotyczący ludobójstwa Ormian w czasie
I wojny światowej i państwa te nie utrzymują stosunków dyplomatycznych.
Próby normalizacji stosunków pomiędzy Armenią i Turcją zakończyły się
niepowodzeniem, gdyż zaproponowana przez Armenię oferta nawiązania
relacji bez warunków wstępnych została odrzucona przez Turcję. Granica
pomiędzy Armenią i Turcją pozostaje zamknięta, co wpływa niekorzystnie na
sytuację ekonomiczną w regionie. Podejmowane na rzecz normalizacji stosunków działania pomiędzy oboma państwami nie dają żadnych widocznych
rezultatów, a stosunki utrzymywane są na poziomie izb gospodarczych.
Zupełnie inaczej wyglądają relacje azersko-tureckie, gdyż Azerbejdżan jest postrzegany przez Turcję jako „młodszy brat”15, co wynika ze wspólnych korzeni kulturowych, etnicznych i religijnych. Turcja była pierwszym
państwem, które uznało niepodległość Azerbejdżanu i wspiera władze w Baku
w działaniach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i integralności
państwa. Turcja jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych
Azerbejdżanu. Również w przypadku współpracy militarnej Azerbejdżan
ciąży wyraźnie w kierunku Turcji. Współpraca militarna z Turcją jest ważna
również z powodu przynależności tego państwa do Sojuszu Północnoatlantyckiego, co otworzyło władzom Azerbejdżanu drogę na Zachód. Gruzja ma
dla Turcji kluczowe znaczenie z zupełnie innych powodów, stanowi bowiem
bramę do Kaukazu Południowego, ponieważ przez nią właśnie przebiegają szlaki tranzytowe z Turcji. Ponadto Turcja i Gruzja są związane poprzez
szereg inwestycji w sektor energetyczny, co sprawia, że ewentualna różnica
poglądów na temat konfliktów na Zakaukaziu przesuwa się na dalszy plan.
Podobnie jak Turcja, Iran jest kolejnym mocarstwem regionalnym,
którego wpływy na Zakaukaziu sięgają setek lat. Niemniej, podobnie jak Turcja, Iran stracił możliwość oddziaływania na Kaukaz Południowy w czasach
ZSRR i obecna polityka tego państwa jest próbą odbudowania istniejących
14
15

Ibidem, s. 177.
Ibidem.

245

Bezpieczeństwo regionalne, konflikty i współpraca ...

wcześniej wpływów. Inaczej niż Turcja, Iran nie buduje jednak swoich stosunków w oparciu o więzi religijne czy kulturowe, mimo że na terytorium
Iranu żyje diaspora zarówno ormiańska, jak i azerska. Choć Azerbejdżan, ze
względu na muzułmański charakter państwa, wydaje się być naturalnym partnerem Iranu w regionie, rzeczywistość odbiega jednak od wyobrażeń o współpracy pomiędzy dwoma państwami. Podstawowym problemem okazało się
poparcie Iranu dla stanowiska Armenii w konflikcie o Górski Karabach, co
wywołało w Azerbejdżanie oskarżenia o brak bezstronności. Kolejną kwestią
jest wspomniana diaspora azerska, dla której władze Azerbejdżanu zażądały
autonomii, co nie spotkało się z akceptacją Teheranu. Mimo bliskości religii,
władze azerskie obawiają się islamizacji państwa na wzór irański i negatywnie oceniają rosnące wpływy Iranu w regionie. Relacji irańsko-azerskich nie
można scharakteryzować jednoznacznie jako wrogich bądź przyjaznych. Są
one poprawne, a ich historia po 1990 roku zawiera elementy zarówno negatywne, jak i pozytywne. Inaczej wyglądają relacje Armenii z Iranem, gdzie
pomimo braku wspólnych korzeni oba państwa znalazły sposób na utrzymywanie przyjacielskich relacji. Jest to możliwe dzięki względnej izolacji obu
państw w regionie i na arenie międzynarodowej.
Armenia, blokowana przez Turcję i Azerbejdżan, szuka wszędzie
wsparcia, natomiast Iran, popierając Armenię, starał się znaleźć możliwości zbliżenia z Rosją. Na początku swojej niepodległości Armenia wyraźnie
dążyła do zacieśnienia stosunków z Teheranem, a Iran był najważniejszym
partnerem gospodarczym. Z czasem jednak znaczenie Iranu spadło, choć
nadal jest to państwo, które wspiera Armenię, między innymi w sektorze
energetycznym. Ostatnim państwem regionu jest Gruzja, która, nie mając
wspólnej granicy z Iranem, nie utrzymuje stosunków z tym państwem charakteryzującym się skomplikowaną dynamiką. Jednak od momentu, gdy Gruzja
obrała wyraźnie zachodni wektor w polityce zagranicznej, nastawienie Iranu
do Gruzji uległo zmianie, co nie przeszkadza jednak w utrzymywaniu stosunków gospodarczych.

5. Stosunki państw Kaukazu Południowego na poziomie
globalnym
W wyniku dwóch ostatnich rozszerzeń Unii Europejskiej obszar Kaukazu Południowego znalazł się w bezpośrednim sąsiedztwie Wspólnoty, co
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sprawia, że region ten zyskał dla niej strategiczne znaczenie16, nie tylko ze
względu na bliskość geograficzną. Jako pierwszy z czynników należy wskazać rosnące zainteresowanie zasobami gazu ziemnego i ropy naftowej w regionie Zakaukazia, na co zwróciły uwagę firmy europejskie już w połowie lat
dziewięćdziesiątych XX wieku. Kolejnym czynnikiem jest chęć zapewnienia
bezpieczeństwa UE w bliskim sąsiedztwie, a wielość wyzwań i zagrożeń,
jakie płyną z Kaukazu Południowego (terroryzm międzynarodowy, masowe
uchodźstwo, niestabilność wewnętrzna państw zakaukaskich) sprawia, że
Unia jest w najwyższym stopniu zainteresowana stabilizacją sytuacji na Zakaukaziu. Wydarzenia z 2008 roku potwierdziły, że Kaukaz Południowy nadal
stanowi poważne źródło konfliktów na skalę wykraczającą poza region.
Państwami UE, które przykładają największą uwagę do stosunków
z Zakaukaziem są Wielka Brytania, Francja i Niemcy, aktywnie promujące
wymianę handlową i inwestycje w sektor energetyczny. Do państw zaangażowanych w regionie zaliczyć można także Polskę, jednakże przesłanki polskiej
obecności w regionie sprowadzają się raczej do idealistycznej wizji promowania demokracji, a Polska jest stosunkowo daleko na liście partnerów handlowych państw zakaukaskich. Podstawą stosunków UE z państwami Zakaukazia są umowy o partnerstwie i współpracy podpisane w 1996 roku, określające
zasady zarówno wymiany handlowej z UE i inwestycji, jak również dialogu
politycznego. Umowy te weszły w życie w 1999 roku, a w roku 2003 UE
zdecydowała się powołać Specjalnego Przedstawiciela ds. Kaukazu Południowego, którym został Hëikki Talvitie, a następnie Peter Semneby. W sierpniu
2011 roku stanowisko to zostało przekształcone w Specjalnego Przedstawiciela ds. Kaukazu Południowego i Kryzysu w Gruzji, a objął je Philippe Lefort.
Region Kaukazu Południowego objęty jest przedmiotem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego. Dla każdego z państw regionu
jest przypisany pięcioletni plan działania, w ramach którego są finansowane
przedsięwzięcia wspierające rozwój demokracji, dobre rządy, jak również
rozwój społeczny. Z trzech państw regionu jedynie Gruzja deklaruje wolę
przystąpienia do Unii Europejskiej, co jednak jest przyjmowane z rezerwą
w Brukseli, gdyż sytuacja w Gruzji nadal daleka jest od standardów demokratycznych. Po wybuchu konfliktu gruzińsko-rosyjskiego UE zdecydowała
się wysłać 15 września na teren Gruzji misję monitorującą EUMM, której
16

Strona internetowa Rady Unii Europejskiej, http://www.consilium.europa.eu, P. Semneby, EU Special
Representative for the South Caucasus, inf. z 26 IX 2012.
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zadaniem jest obserwacja realizacji warunków zawieszenia broni; jej szefem
został w 2011 roku gen. Andrzej Tyszkiewicz.
Polityka Stanów Zjednoczonych w regionie Kaukazu Południowego
ma charakter typowo pragmatyczny, choć poszczególne posunięcia należy
oceniać także pod kątem oddziaływania grup nacisku na amerykańską politykę zagraniczną. Pierwszą i kluczową przesłanką zaangażowania Stanów
Zjednoczonych w regionie była wola osłabienia Rosji poprzez oddziaływanie
na „miękkie podbrzusze” Rosji, jak często określany jest Kaukaz. Drugim
czynnikiem, który zadecydował o amerykańskim zaangażowaniu jest obecność złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w regionie, co zawsze przyciąga
uwagę zarówno amerykańskich inwestorów, jak i tamtejszych polityków.
Trzeci czynnik pojawił się po 2001 roku, gdy jednym z podstawowych celów
amerykańskiej polityki zagranicznej stało się powstrzymywanie islamizacji
w regionie, gdyż państwa Zakaukazia mogły potencjalnie stać się schronieniem dla terrorystów. Jedynym państwem regionu, które utrzymuje jednoznacznie przyjazne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi jest Gruzja, od samego początku bardzo wyraźnie akcentuje zachodnie nastawienie w polityce
zagranicznej. Wymknięcie się sytuacji w Gruzji spod kontroli, co doprowadziło do wybuchu konfliktu rosyjsko-gruzińskiego, nie osłabiło zainteresowania
Stanów Zjednocznych Gruzją, choć należy przyznać, że zaczęto uważniej
przyglądać się poczynaniom elit gruzińskich.
Inaczej wyglądają relacje amerykańsko-armeńskie, w których kluczową rolę odgrywa istnienie blisko półtoramilionowej diaspory ormiańskiej
w Stanach Zjednoczonych, bardzo skutecznej w artykulacji swoich interesów.
Wpływ Ormian na politykę amerykańską wynika z zamieszkiwania przez
nich stanów posiadających dużą liczbę miejsc w Kongresie (jak Kalifornia).
W ten sposób mogą skutecznie oddziaływać na kształt amerykańskiej polityki
zagranicznej.
W marcu 2010 roku na mocy rezolucji 252 Kongres uznał za ludobójstwo eksterminację ludności ormiańskiej przez Turcję w latach 1915–1917, co
wywołało wzrost napięcia na linii Ankara–Waszyngton. Jednocześnie Turcja
pozostaje najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie,
członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i gwarantem bezpieczeństwa regionalnego, dlatego też wspieranie Armenii działa na niekorzyść Stanów
Zjednoczonych. Ponadto Stany Zjednoczone są zainteresowane poprawnymi
stosunkami z Azerbejdżanem, co daje amerykańskim firmom dostęp do azerskich złóż surowców naturalnych, a poparcie stanowiska Armenii oznacza
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wymierny spadek dochodów firm amerykańskich. Ciągły nacisk lobby ormiańskiego sprawił, że Azerbejdżan został pozbawiony dostępu do wsparcia
udzielanego przez Stany Zjednoczone Rosji i państwom zakaukaskim na
mocy FREEDOM Support Act of 1992, Sekcja 907 tego aktu wyklucza Azerbejdżan z grona państw objętych pomocą. Wojna z terroryzmem zapoczątkowana przez Stany Zjednoczone w 2001 roku pozwoliła jednak na zawieszenie
działania klauzuli 907, gdyż Azerbejdżan zaoferował pełną pomoc dla wojsk
amerykańskich działających na terytorium Afganistanu oraz wsparcie w działaniach antyterrorystycznych. Dzięki temu amerykańskie firmy zyskały dostęp do azerskiego rynku, a Azerbejdżan – możliwość inwestycji zachodnich.
Narzędziem oddziaływania Stanów Zjednoczonych na Zakaukazie pozostaje też Sojusz Północnoatlantycki, bowiem wszystkie państwa regionu,
choć w różnym stopniu, są zaangażowane we współpracę z Paktem Północnoatlantyckim w ramach Partnerstwa dla Pokoju od 23 III 1994 roku, choć tylko
Gruzja przejawia zainteresowanie członkostwem w Pakcie – w 2002 roku,
podczas szczytu Sojuszu w Pradze, złożyła wniosek o akcesję. Pozostałe państwa regionu wybrały opcję zbliżenia z Rosją (Armenia) bądź równoważenia
wpływów (Azerbejdżan). W 2002 roku wszedł też w życie nowy instrument
skierowany do państw dążących do członkostwa, czyli Indywidualny Plan
Działań Partnerstwa (Individual Partnership Action Plan – IPAP). Gruzja
była pierwszym państwem, które podpisało umowę IPAP. Stało się to w 2004
roku i zaraz potem Gruzja rozpoczęła proces przystosowywania swoich sił
zbrojnych do standardów Sojuszu. W zorganizowanym w 2008 roku referendum 77 proc. głosujących opowiedziało się za przystąpieniem do Paktu,
jednakże późniejsze wydarzenia z sierpnia 2008 osłabiły entuzjazm państw
członkowskich Sojuszu wobec ewentualnego przyjęcia Gruzji w 2009 roku
i państwo to w najbliższej przyszłości pozostanie raczej poza jego strukturami.
Do Paktu zapewne nie dołączy także Armenia, która nie deklaruje
chęci przystąpienia, choć angażuje się we współpracę w ramach Partnerstwa
dla Pokoju. Armenia, podobnie jak Gruzja, podpisała umowę IPAP w 2005
roku, jednak to państwo nie zamierza w przewidywalnej przyszłości wnioskować o przyjęcie do Sojuszu. W przypadku tego kraju współpraca w ramach
Partnerstwa dla Pokoju obejmuje między innymi wspólne ćwiczenia bądź
udział niektórych jednostek w operacjach Sojuszu, np. w Kosowie.
Azerbejdżan, pomimo przyjaznych stosunków z państwami Sojuszu,
skłania się raczej ku efektywnemu partnerstwu niż ewentualnemu członkostwu. Partnerstwo ma pomóc Azerbejdżanowi w transformacji armii i wzmoc-
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nieniu bezpieczeństwa w regionie, ale obrana strategia nie pozwala na pogłębienie relacji, gdyż mogłoby to negatywnie wpłynąć na stosunki z Rosją.
Nierozwiązane konflikty regionalne związane z różnorodnością etniczną państw Kaukazu Południowego determinują rozwój regionu zarówno
w aspekcie gospodarczym, jak i w wymiarze bezpieczeństwa regionalnego.
Ponadto brak regionalnych form współpracy, jak również możliwe spory o bogactwa naturalne, pozwalają postawić tezę, że obszar ten jest potencjalnym
źródłem niestabilności środowiska międzynarodowego, nie tylko w wymiarze
regionu, ale i całego globu. Analizując sytuację geopolityczną państw Kaukazu Południowego, należy także uwzględnić ich sytuację wewnętrzną, brak
skutecznych instytucji demokratycznych, jak również dziedzictwo Związku
Radzieckiego, które trwale odcisnęło się na mentalności mieszkańców regionu. Mimo upłynięcia blisko dwudziestu lat od odzyskania niepodległości
przez państwa zakaukaskie, nie udało się rozwiązać istniejących sporów terytorialnych ani też rozstrzygnąć zatargów o przeszłość. Obszar ten nadal
stanowi potencjalny „punkt zapalny” w Europie, czego najlepszym przykładem był rok 2008. Analizując sytuację regionalną, należy także uwzględnić
sytuację w państwach sąsiednich: Iranie, Turcji czy Rosji, które nie są wolne
od problemów wynikających przede wszystkim ze znacznego przemieszania
grup etnicznych, także tych, które zamieszkują państwa zakaukaskie.
*****
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Kaukaz Południowy: Położenie
geopolityczne i znaczenie regionu
w stosunkach międzynarodowych

1.	Informacje wstępne
Granice Kaukazu Południowego są wyznaczane przez naturalne
czynniki geograficzne. Od zachodu ogranicza go Morze Czarne, od wschodu
Morze Kaspijskie, natomiast od północy grzbiet Kaukazu. Najmniej oczywista jest granica południowa, wyznaczana przez granice państwowe z Iranem
i Turcją. Takie położenie regionu powoduje, że mając samodzielny charakter,
pozostaje związany z innymi regionami geopolitycznymi – czarnomorskim
i kaspijskim; w przypadku tego pierwszego powiązanie to dotyczy przede
wszystkim Gruzji i Abchazji, w przypadku kaspijskiego – Azerbejdżanu.
W kategoriach geopolitycznych Kaukaz bywał włączany w szersze struktury,
takie jak Centralna Eurazja, eurazjatyckie Bałkany, Nowy/Większy Bliski
Wschód. Jednocześnie region stanowi punkt styczny między stepem eurazjatyckim a Bliskim Wschodem. Z tego powodu region określano też jako
stanowiący element „Nowego Jedwabnego Szlaku”.
Pod względem historyczno-kulturowym region pozostaje mocno zróżnicowany. Kulturową linię podziału można przeprowadzić między Gruzją
i Armenią – krajami chrześcijańskimi, aspirującymi do bycia członkami Europy – oraz Azerbejdżanem – krajem muzułmańskim (szyickim), w mniejszym
stopniu postrzegającym się jako część starego kontynentu. Zarazem wszyscy
aktorzy mają wspólne dziedzictwo istnienia w ramach imperiów Rosji carskiej i komunistycznego Związku Radzieckiego1.
1

F. Coene, The Caucasus. An introduction, London–New York 2010, roz. 1.
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Sytuacja geopolityczna Kaukazu Południowego pozostaje skomplikowana z uwagi na niepokrywanie się podziału prawnomiędzynarodowego
w regionie z podziałem politycznym. Pod względem prawnomiędzynarodowym region jest podzielony pomiędzy trzy państwa: Armenię, Azerbejdżan
i Gruzję. Pod względem politycznym – do trzech wspomnianych państw należy dodać kolejnych graczy – tzw. parapaństwa: Abchazję, Górski Karabach
i Osetię Południową oraz aktora zewnętrznego – Federację Rosyjską.
Podstawowym czynnikiem determinującym sytuację geopolityczną
w regionie Kaukazu Południowego jest niezdolność tamtejszych państw do
zapewnienia sobie bezpieczeństwa własnymi środkami i związana z tym konieczność poszukiwania sojuszników wśród mocarstw. W połączeniu z konfliktami pomiędzy państwami regionu powoduje to faktyczne uzależnienie od
aktorów zewnętrznych i przydaje tym ostatnim decydującą rolę w kreowaniu
sytuacji geopolitycznej na Kaukazie Południowym.
Szczególną cechą kształtującą położenie geopolityczne regionu jest
obecność wspomnianych trzech parapaństw. Ich samodzielna egzystencja jest
możliwa jedynie dzięki interwencji aktorów zewnętrznych (w praktyce Rosji),
wiążąc te podmioty tym samym w trwały sposób z regionem. W rezultacie
sytuacja geopolityczna na Kaukazie Południowym jest określana przez sześciu, a od 2008 roku siedmiu bezpośrednio obecnych samodzielnych aktorów
politycznych.
Ewolucję sytuacji geopolitycznej i znaczenia międzynarodowego regionu można podzielić na trzy etapy. Pierwszy obejmuje lata 1991–1994.
W jego trakcie państwa, jakie wyłoniły się na Kaukazie Południowym po
rozpadzie Związku Radzieckiego, starały się na nowo zbudować swoją państwowość. Procesom tym towarzyszyły konflikty zbrojne, w których aktywny udział brała Federacja Rosyjska. Drugi okres stanowią lata 1994–2008.
Wówczas sytuację geopolityczną określały z jednej strony tzw. zamrożone
konflikty, z drugiej zaś dążenie państw Kaukazu Południowego do dywersyfikacji polityki zagranicznej. Okres ten był także czasem budowy wpływów
w regionie przez innych aktorów zewnętrznych niż Rosja. Trzeci okres obejmuje lata od 2008 roku do chwili obecnej. Jego głównymi wyznacznikami są:
nowe status quo, które daje uprzywilejowaną i dominującą pozycję Rosji oraz
fundamentalny spór między Rosją i innymi aktorami odnośnie państwowości
Abchazji i Osetii Południowej.
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2.	Potencjał aktorów regionalnych
Ewolucja, jaką przeszły poszczególne kraje po odzyskaniu niepodległości, ukształtowała układ sił w regionie. Największymi możliwościami
długofalowego rozwoju dysponuje Azerbejdżan, któremu, po przegranej wojnie o Górski Karabach, udało się połączyć okres autorytarnej stabilności politycznej z udanym wejściem na międzynarodowy rynek energetyczny. Gruzja
przeszła przyspieszoną transformację polityczną i gospodarczą w następstwie
„rewolucji róż” w 2003 roku. Na najsłabszej pozycji znajduje się Armenia,
która ma zarówno zablokowany system polityczny, jak i małe możliwości
rozwoju gospodarczego. Zarazem jedynie Erywań posiada formalne gwarancje bezpieczeństwa, w postaci formalnego sojuszu z Federacją Rosyjską
(wielostronnego, w ramach Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym) oraz gości
na swoim terytorium wojska rosyjskie.
Azerbejdżan dysponuje największym potencjałem demograficznym
i ekonomicznym w regionie, a podstawę jego gospodarki stanowią posiadane
zasoby surowców energetycznych. Od czasu przejęcia władzy przez Hajdara
Alijewa w 1994 roku, rządzącej elicie udaje się utrzymać stabilność polityczną, łącznie z przekazaniem władzy Ilhamowi Alijewowi po śmierci ojca
w 2003 roku. Baku prowadzi wielowektorową politykę zagraniczną, starając
się równoważyć relacje z państwami zachodnimi stopniową poprawą stosunków dwustronnych z Rosją, zwłaszcza od zakończenia wojny gruzińskiej
w 2008 roku. Mimo iż w kraju nie przeprowadzono głębokich reform ekonomicznych, przyciągnięcie międzynarodowych inwestycji (w dużej mierze
zachodnich) oraz budowa ropociągu Baku–Tbilisi–Ceyhan oraz gazociągu
Baku–Tbilisi–Erzurum (dających dostęp do światowych rynków energetycznych z pominięciem Rosji) poskutkowały silnym i trwałym wzrostem gospodarczym. Od połowy pierwszej dekady XXI wieku Azerbejdżan gwałtownie
zwiększył swoje wydatki wojskowe (kilkanaście razy), które przekraczają całość budżetu głównego rywala – Armenii. W 2011 roku sięgnęły one ponad 3
mld USD2. W efekcie, pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, Azerbejdżan
stał się najsilniejszym państwem regionu, również pod względem militarnym.
Gruzja jest najbardziej zróżnicowanym etnicznie krajem regionu, który ponadto stanął przed największymi wyzwaniami dla stabilizacji politycznej
po rozpadzie ZSRR. Silnie osłabił ją brak integralności terytorialnej, będący
2

A. Jarosiewicz, K. Strachota, Górski Karabach – rozmrażanie konfliktu, „Komentarze OSW”, 2011,
nr 65, s. 3.
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konsekwencją secesji i wojny domowej z początku lat dziewięćdziesiątych
XX wieku. Po okresie wojny domowej najważniejszą zmianą, w zasadniczy sposób wpływającą na potencjał Gruzji, stała się „rewolucja róż” z 2003
roku. Po obaleniu prezydenta Eduarda Szewardnadzego do władzy doszedł
Micheil Saakaszwili, który zapoczątkował przyspieszony proces politycznej,
ekonomicznej i społecznej modernizacji Gruzji. Zmiany wewnętrzne wiązały
się z przyjęciem jednoznacznie zachodniej orientacji w polityce zagranicznej,
której wyrazem były aspiracje przystąpienia do Unii Europejskiej oraz Sojuszu
Północnoatlantyckiego. Efektem przemian stał się szybki wzrost gospodarczy
oraz istotna poprawa podstawowych wskaźników społeczno-ekonomicznych,
a także zwiększenie poziomu demokracji. Gruzja podjęła także program intensywnej modernizacji wojskowej3. Nie wpłynęło to jednak w zasadniczy
sposób na zmianę potencjału geopolitycznego Gruzji, który nastawiony był
nie tyle na państwa sąsiadujące w regionie, ale na Federację Rosyjską.
Przegrana w 2008 roku wojna z Rosją odsłoniła granice możliwości
wzrostu potencjału Gruzji. W sytuacji braku surowców energetycznych głównym atutem Gruzji pozostaje położenie tranzytowe, którego znaczenie rośnie
w związku z konfliktem azersko-ormiańskim. Mimo znaczącej poprawy relacji z krajami zachodnimi i ustanowienia bliskich związków ze Stanami Zjednoczonymi, Gruzji nie udało się zbudować sojuszu z żadnym mocarstwem
zewnętrznym, co także ogranicza jej możliwości na arenie międzynarodowej.
Najmniejszy potencjał w perspektywie 20 lat po odzyskaniu niepodległości okazała się mieć spośród państw kaukaskich Armenia. Mimo iż
udało się jej powiększyć stan posiadania, poprzez odebranie Azerbejdżanowi
Górskiego Karabachu i otaczających go terytoriów, w dłuższej perspektywie
okazała się pozbawiona trwałych źródeł budowy pozycji międzynarodowej.
Ma mały potencjał demograficzny, regularnie pomniejszany przez emigrację. Armenii brakuje surowców naturalnych, a większość przemysłu została
przejęta przez firmy rosyjskie. Erywań nie przeprowadził jednocześnie poważniejszej transformacji w kierunku demokracji. Dla Azerbejdżanu źródłem
potencjału są zasoby energetyczne, zaś dla Gruzji przeprowadzona transformacja polityczna i gospodarcza. W przypadku Armenii głównym elementem
potencjału geopolitycznego pozostaje sojusz wojskowy z Federacją Rosyjską,
która w związku z tym jest w stanie narzucać Erywaniowi swoje warunki.
W efekcie ormiańska polityka zagraniczna jest z konieczności prorosyjska.
3

M. Matusiak, Gruzińskie wybory. Między silnym państwem a demokracją, „Punkt Widzenia OSW”,
2012, nr 29, s. 5-6.

255

Bezpieczeństwo regionalne, konflikty i współpraca ...

Jednocześnie sytuacja polityczna w Armenii pozostaje najmniej stabilna spośród państw regionu, również z uwagi na skomplikowane związki pomiędzy
elitami ormiańską i karabachską (łącznie z przejęciem władzy w Armenii
przez tę ostatnią).
Potencjał materialny parapaństw pozostaje nieznaczący w porównaniu z ich krajami „macierzystymi”. Dlatego w każdym przypadku kluczowe
znaczenie dla analizy ich możliwości mają związki z Rosją i poparcie polityczno-wojskowe udzielane przez Moskwę. Abchazja liczy sobie około 250
tys. mieszkańców (z których większość posiada obywatelstwo Federacji Rosyjskiej), przy powierzchni 8,6 tys. km kw. W okresie istnienia ZSRR Abchazja była autonomiczną republiką w składzie Gruzji. W 1992 roku formalnie
zadeklarowała niepodległość, zaś w 1993 roku faktycznie oderwała się od
Gruzji, uzyskawszy poparcie Rosji w wojnie domowej4. Osetia Południowa
była jedynie obwodem autonomicznym w ramach Gruzińskiej SRR. Zajmuje
powierzchnię 3,9 tys. km kw. i jest zamieszkiwana przez ok. 90 tys. osób,
z których większość również posiada obywatelstwo Federacji Rosyjskiej.
Faktycznie oderwała się od Gruzji w wyniku wojny prowadzonej w latach
1990–1992, w której uzyskała znaczącą pomoc rosyjską5. Po wojnie gruzińskiej Abchazja i Osetia Południowa zostały uznane za niepodległe państwa
przez Federację Rosyjską i kilka krajów spoza regionu (Wenezuelę, Nikaraguę, Tuvalu i Nauru i Vanuatu, które jednak uznało jedynie Abchazję).
Górski Karabach zajmował jedynie 4,4 tys. km kw., wchodząc
w skład Azerbejdżańskiej SRR, ale po zwycięskiej dla separatystów wojnie
jego terytorium uległo rozszerzeniu do 12 tys. km kw. Zamieszkuje go około
140 tys. osób. Karabach od początku lat dwudziestych XX wieku wchodził
w skład Azerskiej SRR na prawach okręgu autonomicznego. Komunistyczne
władze Armeńskiej SRR kilkukrotnie próbowały przekonać władze centralne w Moskwie do przekazania Karabachu pod kontrolę Erywania. Konflikt
zaczął przekształcać się w zbrojny w 1988 roku od momentu pogromów antyormiańskich, co trzy lata później doprowadziło do wybuchu wojny. Aktywna
faza trwała od 1991 do 1994 roku i zakończona została przy uczestnictwie
(po stronie ormiańskiej) i pośrednictwie Rosji.
4

5

W. Bartuzi, K. Pełczyńska-Nałęcz, K. Strachota, Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: rozmrożone konflikty pomiędzy Rosją a Zachodem [Raport Specjalny OSW], Warszawa 2008, s. 5.
K. Strachota, W. Bartuzi, Reintegracja czy rekonkwista? Gruzja wobec Abchazji i Osetii Południowej
w kontekście uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych, „Punkt Widzenia OSW”, 2008, nr 6,
s. 9.
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Spośród parapaństw, Górski Karabach pozostaje ściśle związany z Armenią, mimo zadeklarowanej przez siebie niepodległości. Elita karabachska
jest ściśle powiązana z ormiańską i w praktyce ją zdominowała. Zarówno były
prezydent Robert Koczarian, jak i obecny Serż Sarkisjan pochodzą z Karabachu. Abchazja ma potencjał funkcjonowania jako samodzielne państwo,
podczas gdy Osetia Południowa jest w rzeczywistości rosyjskim protektoratem z ograniczoną autonomią wewnętrzną. Ponadto ta ostatnia regularnie
potwierdza gotowość wejścia w skład Federacji Rosyjskiej.

3.	Relacje pomiędzy państwami regionu
Podstawową oś podziałów i sporów w regionie wyznacza nierozstrzygnięty konflikt między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach.
Zwycięstwo Armenii, osiągnięte w 1994 roku przy pomocy Rosji, przyniosło
jej zajęcie całego Górskiego Karabachu oraz otaczających go terytoriów, stanowiących około 15 proc. terytorium Azerbejdżanu. W konsekwencji uwaga
Azerbejdżanu w stosunkach międzynarodowych w regionie pozostaje skupiona na problemie Górskiego Karabachu. Konflikt ormiańsko-azerski może
zostać uznany za największą przeszkodę dla rozwoju współpracy regionalnej
i największe zagrożenie dla stabilności regionu. Relacje między Armenią
i Azerbejdżanem oscylują na krawędzi konfliktu zbrojnego, mimo prowadzonych negocjacji na temat uregulowania konfliktu karabachskiego. Zwłaszcza
od połowy pierwszej dekady XXI wieku wzrostowi wydatków wojskowych
Azerbejdżanu towarzyszyło nasilenie wojennej retoryki.
Największy potencjał dla generowania współpracy w ramach regionu
mają relacje gruzińsko-azerskie. Oba kraje są naturalnymi partnerami w eksporcie azerskich surowców energetycznych do Europy – Gruzja zapewnia
Baku zarówno wyjście na Morze Czarne, jak i tranzyt do Turcji (zamknięcie granic Armenii z Turcją i Azerbejdżanem eliminuje ormiański wariant
tranzytu). Współpraca w sferze energetyki jest najważniejszym elementem
budującym dobre stosunki między Baku i Tbilisi. Jej wyrazem była budowa
ropociągów Baku–Supsa (nad Morze Czarne) oraz Baku–Tbilisi–Ceyhan (do
Turcji) oraz gazociągu Baku–Tbilisi–Erzurum. Oba państwa lobbują także na
rzecz kolejnych projektów infrastrukturalnych, w tym od roku 2010 koncepcji
AGRI (interkonektor Azerbejdżan–Gruzja–Rumunia), w której następowałby
przesył gazu azerskiego do gruzińskich portów, gdzie byłby skraplany i przesyłany w formie LNG do Rumunii. Ponadto od 2008 roku Azerbejdżan, na
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mocy porozumienia z Gruzją, przejmuje własność gruzińskich sieci gazowych
w zamian za zwiększone dostawy surowca. Uzupełnieniem korytarzy energetycznych stają się korytarze transportowe – w 2007 roku Gruzja, Azerbejdżan
i Turcja rozpoczęły budowę połączenia kolejowego. W dłuższej perspektywie
czasowej współpraca azersko-gruzińska mogłaby stanowić element korytarza
łączącego Azję Centralną z Europą, tak pod względem energetycznym, jak
i transportowym, co w naturalny sposób sprzyjałoby zacieśnieniu współpracy
między Baku i Tbilisi6.
Poprawny charakter mają natomiast relacje gruzińsko-ormiańskie. Nie
oznacza to zupełnego braku konfliktów, ale państwa te nie tworzą kolejnych
linii podziału. Gruzja stanowi dla Armenii główną drogę łączącą ją ze światem zewnętrznym. Wśród problemów wymienić można mniejszość ormiańską
w Dżawachetii (regionie gruzińskim przy granicy z Armenią) i jej tendencje
odśrodkowe, które mogą stanowić wyzwanie dla Tbilisi. Dotychczas jednak
były hamowane przez Erywań. Po wojnie gruzińskiej 2008 roku oba kraje
zdecydowały się zacieśnić współpracę transgraniczną, porozumiewając się
w kwestii rozbudowy infrastruktury drogowej. W 2010 roku doszło do „odblokowania” Armenii, gdy Rosja i Gruzja zgodziły się otworzyć przejście
graniczne, pozwalając tym samym na powrót tranzytu ormiańskiego przez
Gruzję do rozmiarów sprzed wojny 2008 roku. Mimo różnic w polityce zagranicznej Armenii i Gruzji, wojna gruzińska stała się dla obu państw impulsem
do dalszego zacieśnienia relacji i demonstrowania strategicznego charakteru
łączących je więzi.
W przypadku Kaukazu Południowego nie istnieje problem dążeń któregokolwiek z państw do regionalnego przywództwa. Poszczególne państwa
są dużo bardziej zajęte konfliktami z separatystycznymi republikami (bądź
ich protektorami spoza regionu) niż rywalizacją pomiędzy sobą. Spór ormiańsko-azerski koncentruje się na problemie parapaństwa karabachskiego i nie
przekłada się na próby przekonania Gruzji do opowiedzenia się po jednej ze
stron. Sama Gruzja stoi przed wyzwaniem ułożenia relacji z kontrolowanymi i wspieranymi przez Rosję Abchazją i Osetią Południową, co skutecznie
odwraca jej uwagę od potencjalnej rywalizacji z innymi krajami regionu.
Równocześnie państwa regionu nie były w stanie ani nie wykazywały woli
politycznej do zawarcia dalej idących porozumień pomiędzy sobą.
6

A. Jarosiewicz, Transport ropy przez Kaukaz jako priorytet w kazaskiej polityce eksportu ropy, „Komentarze OSW”, 2008, nr 6, s. 1.
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Najbardziej aktywną politykę względem separatystycznych republik
prowadziła Gruzja po roku 2003 i zwycięstwie „rewolucji róż”. Głównym
obiektem działań nowych władz gruzińskich stała się Osetia Południowa.
Tbilisi dążyło do podważenia legitymacji władz separatystycznych – w 2006
roku udało się doprowadzić do rozłamu wśród nich oraz wyłonienia alternatywnego rządu Dmitrija Sanakojewa. Gruzja oferowała Abchazji możliwość
szerokiej autonomii politycznej i gospodarczej w ramach państwa gruzińskiego. Największym sukcesem Tbilisi okazało się zajęcie w 2006 roku spornego
z Abchazją Wąwozu Kodorskiego i zainstalowanie w nim progruzińskiego
rządu abchaskiego, przebywającego wcześniej na uchodźstwie w Tbilisi. Kres
aktywności gruzińskiej wobec separatystycznych republik położyła wojna
w 2008 roku. Wówczas zmieniła się też charakterystyka obu parapaństw. Do
owego roku Abchazja wyraźnie różniła się od Osetii Południowej stopniem
zaawansowania w budowie struktur państwowych i determinacją do uzyskania niepodległości uznanej przez społeczność międzynarodową. W praktyce
zjednoczenie Gruzji i Abchazji było bardzo mało prawdopodobne. Inaczej
wyglądała sytuacja Osetii Południowej, w przypadku której istniały szanse
znalezienia kompromisu między Cchinwali i Tbilisi. To zróżnicowanie zakończyło się wraz z wojną 2008 roku i uznaniem niepodległości obu parapaństw
przez Rosję.
Azerbejdżan był dużo mniej aktywny względem Górskiego Karabachu niż Gruzja wobec republik, które się od niej oderwały. Wynikało to
przede wszystkim ze specyfiki konfliktu i dużo mniejszych niż w przypadku
Gruzji możliwości wpływania na separatystów karabachskich. Dlatego też
Baku prowadziło podwójną politykę – zabiegów o dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu oraz modernizacji i rozbudowy sił zbrojnych. Były one jednak
skierowane nie tyle na Górski Karabach, ale na wspierające go kraje (jak
Armenia i Rosja) oraz zaangażowaną w rozwiązywanie konfliktu społeczność
międzynarodową.

4.	Znaczenie regionu dla aktorów zewnętrznych
Chociaż aktorów zewnętrznych zaangażowanych w regionie i współkształtujących jego uwarunkowania geopolityczne można podzielić na regionalnych (graniczących z regionem) i spoza regionu, bardziej adekwatnym
wydaje się ich podział na pierwszo- i drugoplanowych. Do pierwszoplano-
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wych zaliczyć należy Rosję, Stany Zjednoczone i Turcję. Do drugoplanowych
należą Unia Europejska, Iran, Indie oraz Chiny.
Znaczenie Kaukazu Południowego dla aktorów zewnętrznych ulegało stopniowej zmianie na przestrzeni dwóch dekad postzimnowojennych.
W pierwszym okresie był traktowany niemal wyłącznie w kategoriach nowego regionu energetycznego, z uwagi na zasoby Azerbejdżanu na Morzu
Kaspijskim. Problemem z tym związanym było wyprowadzenie tamtejszych
surowców na rynki światowe z pominięciem Rosji (narzucającej ograniczenia
cenowe i tranzytowe), co spowodowało wzrost znaczenia regionu, a zwłaszcza
Gruzji jako korytarza transportowego. W kolejnych latach coraz częstsze było
postrzeganie regionu w kategoriach korytarza strategicznego, położonego na
przecięciu tras pomiędzy Europą, Bliskim Wschodem i Azją Centralną. Uległo ono intensyfikacji po rozpoczęciu przez Stany Zjednoczone operacji wojskowej w Afganistanie w 2001 roku. Poza wspólnym znaczeniem regionu dla
poszczególnych aktorów zewnętrznych, każde z zaangażowanych mocarstw
postrzegało Kaukaz Południowy przez pryzmat partykularnych interesów.
Rosja postrzega Kaukaz Południowy przede wszystkim w kategoriach części przestrzeni postradzieckiej, co naturalnie wpłynęło na sposób
definiowania rosyjskich interesów wobec tego regionu. W wyniku rozpadu
państwa związkowego Federacja Rosyjska poniosła poważne straty terytorialne, w tym na rubieży południowej, co faktycznie oznaczało cofnięcie
ekspansji Kremla na Kaukazie do początków wieku XIX. W efekcie jednym
z kluczowych czynników stało się sąsiedztwo Gruzji i Azerbejdżanu z Kaukazem Północnym. Dla Moskwy Kaukaz Południowy stał się zarówno strefą
bezpieczeństwa, oddzielającą Federację Rosyjską od innych mocarstw, jak
i potencjalnym źródłem destabilizacji rosyjskiej części Kaukazu.
Konsekwencją takiego spojrzenia na znaczenie regionu stało się
dążenie państwa rosyjskiego do zachowania jak największego wpływu na
powstałe po rozpadzie ZSRR państwa oraz pragnienie niedopuszczenia do
pojawienia się w tym regionie trwałej obecności innych aktorów, a zwłaszcza
mocarstw postrzeganych jako zagrażające rosyjskim interesom. Moskwa aktywnie sprzeciwiała się zarówno ewentualnemu rozmieszczeniu na terytorium
tych państw jakichkolwiek sił wojskowych, w pierwszym rzędzie państw
członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i przystępowaniu przez
państwa południowokaukaskie do struktur wielostronnych, niekontrolowa-
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nych przez Rosję (w pierwszym rzędzie Organizacji Paktu). Równie silne
były obawy rosyjskie o możliwość wykorzystywania terytorium poszczególnych państw kaukaskich, zwłaszcza Gruzji, przez siły separatystyczne
i bojowników operujących na Kaukazie Północnym7. Wraz ze wzrostem znaczenia polityki energetycznej w całokształcie polityki zewnętrznej Federacji
Rosyjskiej, wzrastała również waga południowego Kaukazu jako korytarza
transportowego Azja Środkowa–Europa oraz posiadanych przezeń zasobów
naturalnych, przede wszystkim energetycznych.
Dla Stanów Zjednoczonych znaczenie Kaukazu Południowego także
w istotnym stopniu stanowiło pochodną zainteresowania przestrzenią postradziecką i jedynie częściowo wynikało ze specyfiki regionu. Przyjęcie zachodniej orientacji w polityce zagranicznej przez kraje Kaukazu Południowego
pełniło z punktu widzenia Waszyngtonu potrójną funkcję. Po pierwsze, stanowiły zaporę zarówno dla wpływów rosyjskich w regionie, jak i wpływów
innych aktorów, takich jak Iran. Po drugie, pełniły istotną rolę w zapewnianiu
alternatywnych źródeł energii, tak ze względu na posiadane zasoby, jak i właściwości tranzytowe. Po trzecie, po rozpoczęciu przez Stany Zjednoczone
tzw. wojny z terroryzmem, stanowiły wysunięte bazy dla projekcji amerykańskiej potęgi w głąb Eurazji.
Wskazywane są także kwestie terroryzmu, rezerw energetycznych
basenu Morza Kaspijskiego oraz obecności radykalnych grup islamskich.
Państwa Kaukazu Południowego (jak okazało się po 11 IX 2001 roku) są
również istotne dla Stanów Zjednoczonych z powodów strategicznych, tj.
prowadzenia operacji w Centralnej Eurazji8. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa USA z 1996 roku za jeden z podstawowych celów uznała popieranie
demokracji w państwach powstałych z rozpadu Związku Radzieckiego9. W
Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA z 2002 roku zadeklarowano amerykańskie wsparcie dla niepodległości i stabilności państw byłego Związku
Radzieckiego. Stany Zjednoczone są zainteresowane kontrolą nad zasobami
energetycznymi Morza Kaspijskiego, co może odbywać się między innnymi poprzez wsparcie reżimów w Azerbejdżanie (ośrodek wydobycia ropy)
i Gruzji (kraj tranzytowy). Oba kraje zostały tym samym uznane za sferę ży7
8

9

M. Falkowski, Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej, „Prace OSW”, 2006, s. 7.
S. E. Cornell, The United States and Central Asia: In the Steppes to Stay?, „Cambridge Review of
International Affairs”, July 2004, vol. 17, no 2, s. 242–243.
Narodowa strategia bezpieczeństwa USA: zaangażowanie i rozszerzanie, luty 1996, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Warszawa 1997, s. 164.
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wotnych interesów Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie cele strategiczne
w regionie kaspijskim obejmują: zwiększanie obecności w regionie; podtrzymywanie niezależności byłych republik w celu blokowania odrodzenia wpływów Rosji; przeciwstawianie się „północnym” trasom przesyłu ropy naftowej
i gazu ziemnego oraz popieranie „południowych” (czyli omijających Rosję);
przeciwstawianie się radykalnemu islamowi.
Z punktu widzenia Turcji, Kaukaz Południowy (Azerbejdżan w pierwszym rzędzie) stanowi korytarz łączący ją z turkojęzycznymi krajami Azji
Centralnej. Ponadto ludność azerska jest bardzo blisko spokrewniona z ludnością turecką. Regiony Kaukazu i Azji Centralnej były po zakończeniu „zimnej wojny” postrzegane przez elity tureckie jako naturalny teren zwiększania
wpływów politycznych i ekonomicznych. Wzrost wpływów na Kaukazie
jest traktowany przez Ankarę jako sposób budowy pozycji mocarstwa regionalnego. Turcja postrzega siebie także jako główny hub dla transportu gazu
ziemnego i ropy naftowej z regionu Morza Kaspijskiego do Europy – Kaukaz
Południowy jest jednym z elementów tego korytarza.
Postrzeganie Kaukazu przez Unię Europejską zmieniało się wraz
z przybliżaniem się UE do regionu wskutek procesów rozszerzenia. Po roku
2004 Kaukaz Południowy stał się częścią europejskiego sąsiedztwa. Dlatego
też zaczął być postrzegany jako istotny element stabilności wokół Unii. Jako
zagrożenia i wyzwania mogące pochodzić z regionu traktowano zarówno
nierozwiązane konflikty, jak i zjawiska o charakterze transnarodowym, takie jak migracje. Unia Europejska traktowała region Kaukazu Południowego również w kategoriach obszaru wymagającego współpracy rozwojowej.
Wypracowawszy koncepcję Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w 2003 roku,
Komisja Europejska rok później zaproponowała włączenie do niej trzech krajów Kaukazu Południowego. Równie istotne znaczenie dla Unii Europejskiej,
zwłaszcza wraz z nasileniem się dążeń do dywersyfikacji źródeł i tras dostaw
surowców energetycznych, ma Kaukaz Południowy jako korytarz tranzytowy. Jest najważniejszym elementem koncepcji tzw. Korytarza Południowego,
który ma otworzyć Unii dostawy z basenu Morza Kaspijskiego i ewentualnie
Bliskiego Wschodu (zwłaszcza Iranu bądź Iraku). Ponadto sam Azerbejdżan
i jego zasoby energetyczne stanowią główne źródło planowanych w ramach
Korytarza Południowego gazociągów, w pierwszym rzędzie Nabucco. Dodatkowym elementem znaczenia regionu dla UE było dążenie unijne do rozprzestrzeniania demokratycznych zasad i wartości, rządów prawa oraz dobrego
rządzenia (good governance).
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Dla Iranu Kaukaz Południowy, a w pierwszym rzędzie muzułmański
Azerbejdżan, wydawał się terenem do ekspansji polityczno-ekonomicznej.
Punktem styczności była wspólna tożsamość religijna oraz sytuacja, że więcej
Azerów znajduje się na terytorium Iranu (szacunki wahają się między 15 a 25
mln) niż w samym Azerbejdżanie (7 mln). Jednocześnie Teheran mógł obawiać się działań irredentystycznych ze strony Baku w przypadku poważnego
wzmocnienia tego ostatniego – dobre relacje miały stać się gwarancją, że nie
dojdzie do podważania integralności terytorialnej Iranu.
Rosja i Stany Zjednoczone postrzegały własną aktywność w regionie
Kaukazu Południowego jako relację w przeważającej mierze antagonistyczną. Turcja i Iran były zaś traktowane przez Rosję i Stany Zjednoczone jako
sojusznicy (bądź potencjalni sojusznicy) ograniczający oddziaływania drugiej
strony i wpływający stabilizująco na region Kaukazu10. Równocześnie zarówno Ankara, jak i Teheran są zainteresowane niedopuszczeniem do wzmocnienia pozycji amerykańskich, co skutkowało współpracą pomimo różnic
interesów. Najmniej kontrowersji i oporu budziła obecność Unii Europejskiej.

5. Struktury wielostronne w regionie
Struktury wielostronne funkcjonujące na Kaukazie Południowym stanowiły przede wszystkim sposób oddziaływania aktorów zewnętrznych na
region. Aktywność samych państw południowokaukaskich była ograniczona,
nie traktowały one multilateralizacji kontaktów wzajemnych jako sposobu
na pogłębienie współpracy i preferowały kontakty dwustronne. Ponadto
wspomniany antagonizm ormiańsko-azerski w praktyce blokował wszelkie
próby integracji regionalnej (chociaż, jak pokazał przykład relacji gruzińskoormiańskich, różne orientacje w polityce zagranicznej nie stanowiły przeszkody nie do pokonania dla poszczególnych krajów).
Do 2009 roku strukturą regionalną, w której uczestniczyły wszystkie
państwa Kaukazu Południowego była Wspólnota Niepodległych Państw. Jednak wystąpienie Gruzji w roku 2008 (które weszło w życie w 2009 roku) oraz
obserwowana od ponad dekady ogólna erozja tego mechanizmu współpracy
spowodowały, że jego znaczenie dla regionu systematycznie maleje i obecnie
jest minimalne. Z punktu widzenia państw kaukaskich WNP nie sprawdziła
się nawet w minimalnym zakresie, tj. jako narzędzie „cywilizowanego roz10

Z. Brzeziński, Wielka szachownica: główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998, roz. 2.
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wodu”. Nie zapobiegła bowiem poszczególnym konfliktom w regionie i nie
odegrała istotnej roli w późniejszych próbach ich rozwiązania (Gruzja przystąpiła do niej dopiero w 1993 roku, pod presją ze strony Rosji).
Szczególne znaczenie miała współpraca wojskowa w regionie, która
początkowo odbywała się w ramach Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym
podpisanego w maju 1992 roku w Taszkiencie. Chociaż wszystkie państwa
Południowego Kaukazu wchodziły w jego skład, w 1999 roku Azerbejdżan
i Gruzja odmówiły jego przedłużenia. W dużej mierze wynikało to z zachodniej orientacji polityki tych państw oraz rosnącej amerykańskiej obecności na
obszarze WNP, co powodowało, że współpraca ze Stanami Zjednoczonymi
nabierała rzeczywistego wymiaru. Dopiero wraz z utworzeniem Organizacji
Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym w 2002 roku tempa nabrała odbudowa
więzi wojskowych tworzonych przez Rosję w regionie. W skład OUBZ z regionu Południowego Kaukazu weszła jedynie Armenia, ale na tej podstawie
utworzono południowokaukaskie zgrupowanie wojskowe.
W instytucjonalizacji wpływów aktorów zewnętrznych i kształtowaniu geopolitycznej dynamiki regionu istotną rolę odegrały zarówno istniejące organizacje, które rozszerzyły swoją działalność na region (jak np.
Organizacja Sojuszu Północnoatlantyckiego), jak i struktury tworzone od
podstaw. W 1994 roku na obszarze Kaukazu zaczął funkcjonować program
Partnerstwo dla Pokoju. Program osłabiał pozycję Układu o Bezpieczeństwie
Zbiorowym, dając państwom WNP możliwość manewrowania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Rola Sojuszu Północnoatlantyckiego dla państw
regionu zmieniała się w pierwszej dekadzie XXI wieku, po kolejnych falach
rozszerzenia o kraje Europy Środkowej. Po „rewolucji róż” Gruzja stała się
głównym orędownikiem pojawienia się Sojuszu na Kaukazie Południowym,
intensywnie zabiegając o członkostwo, a przynajmniej plan działań na rzecz
członkostwa (MAP). W latach 2006–2008 starania Gruzji o uzyskanie perspektywy członkostwa doprowadziły do silnych napięć w relacjach z Rosją,
a w ostateczności stały się jedną z głównych przyczyn pośrednich wojny 2008
roku.
Najważniejszą polityczną inicjatywą Stanów Zjednoczonych, poza
promocją zaangażowania Organizaji Paktu, stała się organizacja (początkowo
nieformalna) GUAM, która powstała w 1997 roku i grupowała Gruzję, Ukrainę, Azerbejdżan, Mołdowę (do których w 1999 roku dołączył Uzbekistan,
pozostając członkiem GUUAM do 2002 roku). Jej celem było stworzenie
grupy państw proamerykańskich, w tym na Kaukazie Południowym. W 2001
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roku przyjęto Kartę GUUAM. Aktywizacji uległa polityka amerykańska w odniesieniu do tej organizacji, zwłaszcza kiedy okazało się, że współpraca z Rosją po 11 IX 2001 roku napotkała na poważne ograniczenia w związku z kryzysem irackim. W listopadzie 2002 roku podsekretarz stanu Marc Grossman
spotkał się z ministrami spraw zagranicznych grupy GUUAM i zaoferował im
pomoc w postaci 50 mln USD w zamian za kontynuację współpracy w ramach
tego forum11. Na początku 2003 roku Stany Zjednoczone przystąpiły do realizacji podpisanego wcześniej Ramowego programu współpracy z GUUAM,
który obejmował finansowanie zadań typu wzmocnienie służb wewnętrznych
i granicznych. We wrześniu 2003 roku porozumiano się w ramach GUUAM
w sprawie utworzenia sekretariatu i międzyparlamentarnego zgromadzenia,
na co Stany Zjednoczone przeznaczyły 60 mln USD.
Wszystkie kraje regionu stały się w 1992 roku stronami-założycielami
inicjowanej przez Turcję Współpracy Gospodarczej Morza Czarnego (BSEC,
Black Sea Economic Cooperation). Organizacja ta nie odegrała jednak poważniejszej roli w kształtowaniu układu geopolitycznego w regionie, przede
wszystkim z uwagi na duże zróżnicowanie państw członkowskich i niejasność
celów.
W okresie zamrożonych konfliktów (1994–2008) istotną rolę
w kształtowaniu układu geopolitycznego Kaukazu Południowego odgrywała
natomiast Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).
Uczestniczyła zarówno w procesie negocjacji, jak i przede wszystkim w nadzorowaniu i monitorowaniu zawartych przez zwaśnione strony porozumień
rozejmowych. Rola organizacji znacząco zmalała po roku 2008, a pod koniec
2009 roku Moskwa doprowadziła do zakończenia mandatu misji organizacji
w Gruzji.

6. Dynamika sytuacji geopolitycznej w regionie
Z uwagi na słabość państw regionu i ich zależność od aktorów zewnętrznych, dynamika sytuacji geopolitycznej na Kaukazie Południowym
określana jest w przeważającym stopniu przez interakcję między zaangażowanymi państwami spoza regionu oraz ich relacje z poszczególnymi krajami
kaukaskimi. Relacje między krajami obu grup toczą się na kilku głównych
11

P. J. Sanders, The US and Russia After Iraq, „Policy Review”, June/July 2003, no 119, http://www.
hoover.org/publications/policy-review/article.
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płaszczyznach, z których do najważniejszych zaliczyć należy: rywalizację
mocarstw o wpływy w regionie; rywalizację o przebieg tras eksportu surowców energetycznych z regionu; wysiłki na rzecz rozwiązania konfliktów w regionie. Sytuacja geopolityczna na Kaukazie Południowym stanowi wypadkową procesów dziejących się na tych płaszczyznach. Jako kryterium podziału
została wybrana sytuacja związana z konfliktami w regionie, ponieważ ich
zmiana dwukrotnie prowadziła do głębokich przetasowań geopolitycznych.
Jednocześnie toczyły się inne procesy, takie jak próby uniezależnienia od
Rosji dostaw surowców energetycznych z regionu na rynki światowe czy
ewolucja sytuacji wewnętrznej w poszczególnych krajach, czego najsilniejszym wyrazem była gruzińska „rewolucja róż” w 2003 roku. Jednak żaden
z tych procesów nie wpłynął na położenie geopolityczne Kaukazu i znaczenie
międzynarodowe regionu w takim stopniu, jak konflikty, w które angażowali
się poszczególni aktorzy zewnętrzni.
Pierwszy okres, do roku 1994, można określić jako kształtowanie się
geopolitycznego status quo w regionie Kaukazu Południowego po rozpadzie
Związku Radzieckiego. Wszystkie trzy państwa zostały wciągnięte w wojny
między sobą lub z poszczególnymi separatystycznymi republikami. W każdym przypadku (w wojnie ormiańsko-azerskiej o Karabach, wojnie domowej
w Gruzji, wojnie abchasko-gruzińskiej oraz osetyjsko-gruzińskiej) aktywną
rolę odegrała Federacja Rosyjska, stając po jednej ze stron i doprowadzając
w efekcie do zakończenia aktywnej fazy i zamrożenia konfliktu. Tym samym
sytuacja geopolityczna w regionie Kaukazu Południowego była kształtowana
poprzez działania podejmowane przez poszczególne państwa regionu oraz
zachowania Federacji Rosyjskiej. Zarazem zaangażowanie pozostałych aktorów zewnętrznych miało ograniczony charakter. W rezultacie, pod koniec
roku 1994, wyłonił się nowy porządek regionalny.
Lata 1991–1994 cechowała nieokreśloność polityki zagranicznej
państw samego Kaukazu Południowego, z uwagi na brak stabilności wewnątrzpolitycznej po odzyskaniu niepodległości. Płynność prowadzonej
polityki była widoczna w największym stopniu w przypadku Azerbejdżanu
pod rządami prezydenta Abulfaza Elczibeja (do 1993 roku). Wówczas Baku,
przyjmując orientację turecką i zachodnią, pogorszyło swoje relacje z Iranem.
Dopiero objęcie władzy przez Hajdara Alijewa doprowadziło do wyboru opcji
polityki wielowektorowej, która od tego czasu nie uległa zmianie. Również
Gruzja i Armenia początkowo wybrały zdecydowanie zachodnią politykę

266

Marcin Kaczmarski

zagraniczną, ale działania rosyjskie skłoniły je do rewizji tych zasad w późniejszych latach.
Rosja na początku lat dziewięćdziesiątych przyjęła na siebie rolę państwa stabilizującego obszar WNP, co zostało ze zrozumieniem przyjęte przez
państwa zachodnie. Podjęła też działania na rzecz utrzymania posiadanych
wpływów politycznych i ekonomicznych. Pomoc dla Armenii w wojnie karabachskiej oraz ingerencja w wojnę domową w Gruzji (wsparcie dla Eduarda
Szewardnadzego połączone z obietnicą pomocy w przywróceniu jedności kraju) doprowadziły do zwrotu obu państw w kierunku Rosji. Efektem tego stała
się obecność rosyjskich sił pokojowych na Kaukazie Południowym (z mandatu WNP bądź KBWE/OBWE), w Gruzji (Abchazja i Południowa Osetia).
Z biegiem lat już sama ta obecność stała się źródłem napięć, albowiem większość państw zachodnich opowiedziała się po stronie Gruzji, domagającej
się wycofania z jej terytorium wojsk rosyjskich i zastąpienia sił pokojowych
neutralnymi wojskami.
Stany Zjednoczone początkowo przyjęły wobec regionu postawę zachowawczą, faktycznie uznając prawa Rosji do jej strefy wpływów. Niemniej
podkreślić należy, że linią nie do przekroczenia, bardzo wyraźnie widoczną w polityce amerykańskiej, była formalna niepodległość poszczególnych
państw postradzieckich, powstałych w wyniku rozpadu ZSRR. Od 1992
roku Waszyngton prowadził politykę nastawioną na utrzymanie nowej sytuacji geopolitycznej na Kaukazie Południowym, wspierając niepodległość
nowo powstałych państw. Polityka ta miała zatem ograniczony charakter, nie
przekładając się na bezpośrednie próby ustanowienia wpływów zachodnich
na tym obszarze. Od czasu objęcia władzy przez nowego prezydenta Billa
Clintona w 1993 roku, polityka amerykańska początkowo uznawała prymat
Federacji Rosyjskiej na Kaukazie Południowym, co wynikało z uznania Rosji za motor demokratyzacji i przemian ekonomicznych na całej przestrzeni
postradzieckiej.
W pierwszym okresie najbardziej, obok Rosji, zaangażowanym aktorem zewnętrznym pozostawała Turcja, która szybko uznała niepodległość
nowo powstałych państw i dostrzegła szansę ograniczenia dominacji rosyjskiej w regionie i wzmocnienia własnej pozycji. Ankara udzieliła wsparcia
politycznego i ekonomicznego Azerbejdżanowi w jego konflikcie z Armenią,
a w 1993 roku zamknęła granicę turecko-ormiańską. Turcja nie zdecydowała
się jednak na udzielenie Baku wsparcia militarnego. Odsunięcie od władzy
protureckiego prezydenta Azerbejdżanu Abulfaza Elczibeja i przejęcie władzy
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przez Hajdara Alijewa doprowadziło do dywersyfikacji polityki zagranicznej
Azerbejdżanu i przejściowego ochłodzenia relacji z Turcją. Tym samym tureckie możliwości rozbudowy wpływów w regionie znacznie się zmniejszyły.
Dopiero w kolejnym okresie, od połowy lat dziewięćdziesiątych, stosunki
między Baku i Ankarą zaczęły ulegać poprawie12. Również względem Gruzji
Turcja prowadziła aktywną politykę – turecki prezydent był pierwszą głową
państwa odwiedzającą Tbilisi13. Turcji nie udało się natomiast stworzyć podstaw do współpracy z Armenią. Mimo uznania niepodległości Armenii jako
jeden z pierwszych krajów, Turcja nie zdecydowała się nawiązać z Erywaniem oficjalnych stosunków dyplomatycznych. Po próbie normalizacji podjętej w 1992 roku, w kolejnych latach turecka polityka wobec Armenii stawała
się w coraz większym stopniu wypadkową związków z Azerbejdżanem14.
Aktywność aktorów zewnętrznych względem Kaukazu Południowego
miała w pierwszym okresie charakter przede wszystkim polityczny i ekonomiczny, nie prowadząc do poważniejszej rywalizacji pomiędzy mocarstwami. Znaczenie regionu dla społeczności międzynarodowej pozostawało
ograniczone.
W okresie tzw. zamrożonych konfliktów w latach 1994–2008, sytuacja
geopolityczna na Kaukazie Południowym charakteryzowała się narastającą
rywalizacją pomiędzy aktorami zewnętrznymi. Największe znaczenie, wyznaczające podziały w regionie, miała rywalizacja rosyjsko-amerykańska.
Jednocześnie podważanie rosyjskiego monopolu przez innych aktorów zewnętrznych otwierało pole manewru państwom Kaukazu Południowego, które
zaczęły prowadzić zrównoważoną politykę.
Amerykańsko-rosyjska rywalizacja w regionie pojawiła się około
1994 roku, kiedy to Waszyngton przestał godzić się z dominacją Rosji na
obszarze postradzieckim. Ewidentna słabość Rosji w połączeniu z innymi
czynnikami spowodowała zmianę amerykańskiej strategii i faktyczne przyjęcie opcji zwiększania wpływów na obszarze WNP, w tym na Kaukazie Południowym. Doprowadziło to do otwartej rywalizacji amerykańsko-rosyjskiej
o region. Stany Zjednoczone, uznając kluczową rolę poszczególnych krajów
dla realizacji swoich celów na obszarze WNP, nawiązywały bliższe relacje
12

13

14

J. Rohoziński, Azerbejdżan i Turcja: blaski i cienie braterstwa, [w:] Turcja po rozpoczęciu negocjacji
z Unią Europejską – relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna, cz. 2, red. A. Balcer, Warszawa 2008,
s. 8.
W. Konończuk, Kaukaski sojusznik? Relacje turecko-gruzińskie, [w:] Turcja po rozpoczęciu negocjacji…, s. 19.
Idem, Bagaż historii – relacje turecko-armeńskie, [w:] Turcja po rozpoczęciu negocjacji…, s. 31.
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z Azerbejdżanem i Gruzją. Nowy etap w polityce amerykańskiej rozpoczął
się wraz z początkiem wojny z terroryzmem w 2001 roku. Wzrosło zainteresowanie współpracą z krajami Kaukazu Południowego jako państwami „przyfrontowymi”. Priorytetowy charakter, obok pozyskania współpracy tychże
państw w tzw. wojnie z terroryzmem, miała również współpraca w dziedzinie
energetyki, zwłaszcza że narastający konflikt ze światem islamu zwiększył
w Stanach Zjednoczonych popularność idei dywersyfikacji dostaw surowców
naturalnych.
Rywalizacja pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi o wpływy na
obszarze Kaukazu Południowego toczyła się na trzy główne sposoby. Pierwszy obejmował dwustronne kontakty z wybranymi państwami (polityczne,
gospodarcze, wojskowe). Drugim było wspieranie organizacji międzynarodowych, grupujących państwa popierające jedno bądź drugie mocarstwo. Trzeci wreszcie objął konkurencję ideologiczną, ogniskując się wokół modelu
ustrojowego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach dochodziło do bezpośredniej rywalizacji (jak miało to miejsce w Gruzji w 2008 roku), konkurencja
o wpływy miała raczej charakter pośredni. Szczególnie wyróżniającym się jej
elementem było dążenie Stanów Zjednoczonych do wyprowadzenia zasobów
energetycznych regionu Morza Kaspijskiego na rynki światowe z ominięciem
terytorium Rosji i działania podejmowane przez Moskwę w celu utrzymania
monopolu na ropę naftową i gaz ziemny z regionu kaspijskiego.
Rosja nie prowadziła wobec Kaukazu Południowego polityki w wymiarze regionalnym, określić ją raczej należy jako zestaw polityki zagranicznej wobec poszczególnych państw15. Jedynym wspólnym mianownikiem pozostawało dążenie Moskwy do utrzymania dominującej pozycji strategicznej
i tym samym zapewnienia sobie geopolitycznej kontroli nad regionem. Rosja
w najbardziej aktywny sposób spośród zewnętrznych aktorów wykorzystywała „zamrożone konflikty” dla kształtowania układu sił w regionie. O ile Górski
Karabach służył jako potencjalne narzędzie wpływu na Azerbejdżan, o tyle
w przypadku Gruzji działania Moskwy miały dużo bardziej otwarty charakter.
Najpierw narzędziem nacisku były bazy wojskowe na terytorium Gruzji, a po
ich likwidacji nasileniu uległy prowokacje rosyjskie wobec Gruzji. Obejmowały one naruszanie przestrzeni powietrznej Gruzji, a także pojedyncze ataki.
W początkach pierwszej dekady XXI wieku powodem ostrego sporu był Wąwóz Pankiski, znajdujący się na terytorium Gruzji. Moskwa oskarżała Tbilisi
15
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o tolerowanie istnienia obozów szkoleniowych dla bojowników czeczeńskich,
groziła wielokrotnie interwencją zbrojną (w największym stopniu w trakcie
kryzysu irackiego w 2002 roku), a także przeprowadzała pojedyncze naloty na
obozy bez zgody gruzińskiej. Rosja przez długi okres hamowała też prace nad
trasą rurociągu Baku–Tbilisi–Ceyhan, widząc w alternatywnym względem
istniejących tras sposobie transportu surowców paliwowych z basenu Morza
Kaspijskiego na rynki światowe zagrożenie dla swoich interesów. Otwarcie
owego tranzytu oznaczało osłabienie kontroli Moskwy nad państwami Kaukazu Południowego.
Jednocześnie Moskwa musiała wycofać swoje wojska z baz w Gruzji,
co ostatecznie nastąpiło w 2006 roku. Rosja zobowiązała się do likwidacji baz
w 1999 roku, na szczycie OBWE w Stambule, jednak przeciągała realizację
tych postanowień i dopiero w 2005 roku zgodziła się je wypełnić, zawierając
w tej sprawie porozumienie z Gruzją16. Do czasu wojny w 2008 roku na terytorium Abchazji i Osetii Południowej znajdowały się jednostki rosyjskich sił
pokojowych (liczące odpowiednio 1600 i 500 żołnierzy).
Na Kaukazie Południowym doszło do polaryzacji stanowisk Federacji
Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych. Rosja wsparła Armenię, Stany Zjednoczone zaś Azerbejdżan (w dużej mierze za sprawą posiadanych zasobów ropy
naftowej) i Gruzję. Oba państwa stały się przedmiotem intensywnej konkurencji. Punktem oparcia Rosji w regionie pozostaje Armenia. Rosja zawarła
z nią dwustronny układ wojskowy w 1998 roku, utrzymując na jej terenie
swoje bazy wojskowe. Oba kraje w ramach OUBZ utworzyły w pierwszej
dekadzie XXI wieku kaukaskie ugrupowanie wojskowe (w praktyce oczywiście rosyjsko-ormiańskie). Bazy rosyjskie znajdowały się również w Gruzji,
aczkolwiek państwo to podejmowało liczne wysiłki na rzecz pozbycia się ich
ze swojego terytorium. Istotnym elementem rosyjskiej polityki utrzymywania
wpływów na obszarze Gruzji było faktyczne (choć nieformalne) wspieranie
ruchów separatystycznych na obszarze Abchazji i Południowej Osetii. W marcu 2002 roku Stany Zjednoczone podpisały porozumienie z Azerbejdżanem
w kwestii modernizacji sił zbrojnych tego państwa i przystosowania ich do
standardów Paktu Północnoatlantyckiego. Terytorium obu państw ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia przez Stany Zjednoczone polityki wobec
Iraku oraz Iranu (wykraczając poza relacje rosyjsko-amerykańskie) oraz ma
istotne znaczenie dla transportu surowców energetycznych. W marcu 2002
16
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roku zniesiono również ograniczenia na dostawy broni do Armenii i Azerbejdżanu. Swego rodzaju pośrednikiem dla polityki amerykańskiej w regionie,
zwłaszcza wobec Azerbejdżanu, jawi się Turcja.
Amerykańsko-rosyjska rywalizacja o Gruzję sięgnęła zenitu w 2002
roku. Wówczas to Rosja oskarżyła Gruzję o niemożność zapanowania nad
sytuacją wewnętrzną i udzielanie tym samym schronienia terrorystom czeczeńskim, zwłaszcza w rejonie Wąwozu Pankiskiego. Władze rosyjskie
niedwuznacznie groziły otwartą interwencją zbrojną. Doszło do wtargnięcia rosyjskich samolotów w przestrzeń powietrzną Gruzji w sierpniu 2002
roku, w trakcie rajdu bombowego17. Rosja ponadto czyniła iunctim pomiędzy
prawem Stanów Zjednoczonych do wojny w Iraku oraz prawem Rosji do
interwencji w Gruzji. Stany Zjednoczone, nie chcąc dopuścić do eskalacji, zaoferowały Gruzji pomoc w organizacji sił wewnętrznych18. Od połowy 2002
roku 200 amerykańskich żołnierzy szkoliło siły gruzińskie. Pomoc finansowa
sięgnęła 64 mln USD. Jednocześnie rosnące rozczarowanie brakiem przemian
w Gruzji popchnęło Stany Zjednoczone do promowania zmian wewnętrznych
w tym kraju. Waszyngton, coraz bardziej zniecierpliwiony brakiem demokracji, zaczął wspierać siły opozycyjne z zachodnimi liderami. Pierwszym
etapem tej polityki stała się „rewolucja róż” w Gruzji pod koniec 2003 roku.
W 2004 roku obiecano Gruzji, podczas lutowej wizyty nowego prezydenta
Saakaszwilego w Waszyngtonie, pomoc w wysokości 168 mln USD. Faktyczne wsparcie w 2004 roku wyniosło jednak 102 mln USD, ponieważ Kongres
amerykański nie po raz pierwszy ograniczył możliwości amerykańskiej polityki w regionie WNP, obcinając przeznaczone nań fundusze.
Głównym źródłem sporu ideologicznego pomiędzy Rosją i Stanami
Zjednoczonymi stał się amerykański projekt demokratyzacji przestrzeni postradzieckiej. Jego pierwszym etapem była wspomniana gruzińska „rewolucja
róż” w 2003 roku. Przyczyniła się do zmiany akcentów w gruzińskiej polityce
zagranicznej, przyspieszając dążenie Tbilisi do dołączenia do struktur zachodnich, w pierwszym rzędzie Organizacji Paktu oraz Unii Europejskiej.
Obok wymiaru politycznego, kluczowym dla polityki amerykańskiej
stał się wymiar energetyczny, ponieważ region Morza Kaspijskiego był po17
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strzegany jako źródło dywersyfikacji dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego
do Stanów Zjednoczonych. Z tej właśnie przyczyny zaczął się coraz bardziej
przekształcać w sferę rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Rosji. Głównym
punktem sporu między tymi krajami była budowa rurociągów dla transportu
surowców z regionu Morza Kaspijskiego, które, biegnąc przez Kaukaz Południowy, omijałyby Rosję. W październiku 1998 roku prezydenci Turcji,
Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu i Uzbekistanu podpisali deklarację poparcia dla budowy rurociągu z Baku do Ceyhanu. Podpisał ją również Bill
Richardson, amerykański sekretarz ds. energetyki. Po zmianie administracji
amerykańskiej w 2001 roku, początkowo zdawało się, że Azja Środkowa
stanie się obszarem współpracy pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi,
przede wszystkim w walce z fundamentalizmem islamskim, jednakże powrót
zainteresowania Waszyngtonu rurociągiem Baku–Ceyhan (nowe odkrycia
sprawiły, że stał się bardziej opłacalny), spowodował wzrost zaniepokojenia
w Moskwie. Budowa rurociągu Baku–Ceyhan została uznana za strategiczny
sukces przez Waszyngton. Jednym ze sposobów Rosji na blokowanie działań amerykańskich w regionie jest nierozwiązywanie statusu prawnego Morza Kaspijskiego, przede wszystkim we współpracy z Iranem, a przeciwko
Azerbejdżanowi.
Rywalizacja rosyjsko-amerykańska nie oznaczała zupełnego braku
współpracy, bo ta również występowała na obszarze Kaukazu Południowego, zwłaszcza w konflikcie karabachskim. Wspólnym celem obu państw była
stabilizacja sytuacji na południowych rubieżach Rosji – nie raz się okazało, że Moskwa nie jest sobie w stanie z tym poradzić. Stany Zjednoczone
próbowały zaangażować się w rozwiązanie konfliktu w Górskim Karabachu.
Prezydent Clinton zadeklarował, że Stany Zjednoczone nie sprzeciwiają się
aktywnej roli Rosji w rozwiązaniu tego konfliktu. Zarazem początkowo Stany
Zjednoczone chętnie akceptowały dominującą rolę Rosji w regulacji konfliktów na obszarze postradzieckim, jak miało to miejsce w przypadku Gruzji.
Stany Zjednoczone popierały też zaangażowanie ONZ w konflikt z separatystycznymi republikami Gruzji, ale odmawiały wysłania tam amerykańskich
sił zbrojnych jako sił pokojowych. Ostatnim przykładem współpracy była,
paradoksalnie, sytuacja w Gruzji w latach 2003–2004. Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Igor Iwanow zaangażował się w „rewolucję
róż” w Gruzji w 2003 roku i negocjował odejście prezydenta Eduarda Szewardnadzego i lidera separatystycznej republiki Adżarii. Jednakże już w 2004
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roku oczekiwania Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej bardzo się
„rozeszły”, uniemożliwiając kontynuowanie współpracy.
W latach dziewięćdziesiątych swoją aktywność w regionie zintensyfikował Iran, który zdecydował się zacieśnić relacje z Armenią. Oba państwa
łączyła względna izolacja oraz chęć zwiększenia pola manewru w polityce
zagranicznej19. Konsekwencją zbliżenia politycznego stało się uruchomienie
nowych połączeń infrastrukturalnych (gazociąg ormiańsko-irański oraz połączenie kolejowe), które nieco polepszyły pozycję Armenii względem Rosji.
Jednocześnie zbliżenie irańsko-ormiańskie nie nabrało charakteru antyrosyjskiego i pozostawało ograniczone.
W przypadku Turcji największą obecność i najściślejsze związki polityczno-ekonomiczne udało się Ankarze ustanowić w Azerbejdżanie. Dobre relacje Ankara ustanowiła z Gruzją, zwłaszcza od czasu budowy na terytorium
tej ostatniej ropociągu i gazociągu biegnącego z Azerbejdżanu. Jednocześnie Turcja nie nawiązała stosunków dyplomatycznych z Armenią, a granica
między oboma państwami pozostaje zamknięta. Tym samym w omawianym
okresie Turcja nie zdołała znacząco zmienić modelu obecności w regionie,
wypracowanego na początku lat dziewięćdziesiątych. Mimo bliskich relacji politycznych z Azerbejdżanem i rosnących powiązań ekonomicznych
oraz wsparcia dla Gruzji, możliwości tureckie hamował nierozwiązany spór
z Armenią.
Unia Europejska angażowała się w coraz większym stopniu w regionie Kaukazu Południowego. W 1996 roku zostały podpisane porozumienia
o partnerstwie i współpracy (PCA) ze wszystkimi krajami Południowego
Kaukazu, weszły one w życie trzy lata później. W 2003 roku UE utworzyła
stanowisko Specjalnego Wysłannika (EUSR) dla Południowego Kaukazu, co
było wyrazem dążenia do wniesienia wkładu w rozwiązanie konfliktów regionalnych oraz demonstracją ambicji Unii Europejskiej w nowym sąsiedztwie20.
Wojna gruzińska roku 2008, wygrana przez Federację Rosyjską,
a zakończona przy pośrednictwie Francji (wówczas przewodniczącej Unii
Europejskiej), była punktem zwrotnym, w głęboki sposób zmieniającym
geopolityczny układ sił w regionie21. Rosja zademonstrowała gotowość
i wolę polityczną użycia siły zbrojnej dla obrony swoich interesów, przede
19
20
21
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wszystkim w dziedzinie bezpieczeństwa. Jednocześnie okazało się, że żaden
z zaangażowanych aktorów zewnętrznych nie jest gotowy przeciwstawić się
takiemu wariantowi w inny sposób niż politycznie. W praktyce oznaczało
to zmonopolizowanie regionu w dziedzinie bezpieczeństwa przez Federację
Rosyjską. Ponadto, poprzez ustanowienie trwałej obecności wojskowej w Abchazji i Osetii Południowej, Rosja stała się częścią Kaukazu Południowego,
podczas gdy do 2008 roku funkcjonowała jako aktor zewnętrzny (nawet mając na uwadze wsparcie udzielane separatystycznym republikom). Jednocześnie zarówno państwa regionu, jak i aktorzy zewnętrzni, zaczęli poszukiwać
nowych sposobów takiego zwiększenia pola manewru (w przypadku tych
pierwszych) oraz powiększenia wpływów politycznych i gospodarczych
(w przypadku tych drugich), aby ich aktywność nie wiodła do bezpośredniej
konfrontacji z Moskwą.
Wojna gruzińska i jej konsekwencje w praktyce położyły kres aktywnym próbom rozwiązania konfliktu między Gruzją i jej separatystycznymi republikami. Od 2008 roku toczą się wprawdzie negocjacje w Genewie,
ale ograniczają się one do próby ustalenia modus vivendi, przede wszystkim
zmniejszenia ryzyka ponownego wybuchu konfliktu. Dużym wyzwaniem
dla Gruzji stało się odzyskanie wiarygodności na Zachodzie, zarówno pod
względem jakości demokracji w tym kraju, jak i pragmatyzmu w polityce
zewnętrznej. Wiele z krajów zachodnich, mimo iż formalnie popiera integralność terytorialną Gruzji, w kuluarach uznaje Tbilisi za zbyt nieobliczalnego
partnera, żeby wiązać się z nim na trwałe. Rosja konsekwentnie zaś demonstruje „niedojrzałość” Gruzji jako uczestnika stosunków międzynarodowych.
Jednocześnie przed Tbilisi stoją poważne wyzwania strategiczne. Pierwszym
problemem jest dlań uporanie się z praktycznie nieodwracalną stratą terytorialną Abchazji i Osetii Południowej oraz określenie rozwoju kraju w warunkach utraty części terytorium (której Gruzja faktycznie nie posiadała od
przegranych na początku lat dziewięćdziesiątych wojen). Jakakolwiek normalizacja relacji z Rosją będzie bowiem w praktyce uzależniona od gotowości
pogodzenia się z „okrojeniem” Gruzji. Bez szerokiego porozumienia elity
gruzińskiej (i społeczeństwa) w tej kwestii, Moskwa zyska duże możliwości
rozgrywania wewnętrznych podziałów na swoją korzyść.
Wojna gruzińska przyniosła również ewolucję polityki zagranicznej
Azerbejdżanu. Przez lata jej filarami w Baku pozostawały bliskie związki
z Turcją oraz stopniowe zbliżanie się do Zachodu przy wykorzystaniu posiadanych surowców energetycznych. Jednocześnie Azerbejdżanowi udawało się
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utrzymywać w miarę poprawne relacje z Rosją, mimo dużych rozbieżności
w interesach. Zasady te zaczęły ulegać zmianom w wyniku ewolucji międzynarodowego otoczenia. Turcja podjęła próbę odmrożenia relacji z Armenią,
zaś Unia Europejska nie potrafi posunąć naprzód budowy gazociągu Nabucco
(dla którego gaz azerski ma być głównym źródłem zaopatrzenia). Sojusz azersko-turecki był już w nie najlepszej kondycji. Zasadniczym punktem spornym
stała się niemożność porozumienia w polityce energetycznej. Turcja pozostaje
dla Azerbejdżanu główną trasą tranzytową w eksporcie surowców energetycznych na rynki światowe (przechodzą przez nią ropociąg Baku–Tbilisi–Ceyhan
oraz Baku–Tbilisi–Erzurum). Ankara domaga się w związku z tym udostępnienia jej gazu ziemnego po niższych cenach, podczas gdy Baku chce ją traktować jako zwyczajnego klienta i sprzedawać gaz po cenach światowych.
Sytuacji nie poprawia niezdecydowanie po stronie europejskiej – budowa
gazociągu Nabucco wciąż nie jest przesądzona, a część krajów Unii Europejskiej preferuje proponowany przez Rosję wariant Gazociągu Południowego
(South Stream).
Baku podjęło szereg działań mających z jednej strony dać podstawy
do dywersyfikacji eksportu gazu ziemnego, a z drugiej wywrzeć presję na
Unię Europejską, która skłoniłaby ją do intensyfikacji działań wokół Nabucco. Azerbejdżan zawarł porozumienia z Rosją i Iranem o sprzedaży gazu
ziemnego od początku 2010 roku (jak na razie w ilościach raczej symbolicznych, w każdym przypadku po 500 mln m3 rocznie). W listopadzie 2010 roku,
w trakcie wizyty w Bułgarii, prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew podpisał
porozumienie dopuszczające możliwość przesyłu gazu w formie sprężonej
(CNG) przez Gruzję i Morze Czarne do Bułgarii. Jednocześnie porozumiano
się co do podłączenia Bułgarii do budowanego właśnie gazociągu ITGI (Turcja–Grecja–Włochy). Skutki podejmowanych przez Azerbejdżan działań na
rzecz dywersyfikacji eksportu gazu nie ograniczą się do sfery energetyki, ale
będą miały również daleko idące skutki geopolityczne, w skrajnym przypadku
prowadząc nawet do odwrócenia sojuszy w regionie.
Po zakończeniu wojny gruzińskiej Moskwa podjęła działania na rzecz
utrwalenia na Kaukazie Południowym swojej obecności. Pierwszym krokiem
stało się zawarcie porozumień z Abchazją i Osetią Południową w 2010 roku.
Uzupełniały one umowy wojskowe z 2009 roku i przewidywały utrzymanie
przez Federację Rosyjską baz wojskowych na terytorium obu parapaństw na
okres 49 lat. W praktyce obie jednostki polityczne zostały inkorporowane do
obronnej przestrzeni rosyjskiej. Moskwie udało się też zapewnić sobie trwałą
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obecność w Armenii, w pierwszym rzędzie poprzez zawarcie porozumienia,
przedłużającego bazę wojskową na kolejne dekady, do roku 2044. Umowa
została zawarta w roku 2010, mimo iż dotychczas obowiązująca upływała
dopiero w roku 2020.
Mimo upływu ponad półtora roku od wojny rosyjsko-gruzińskiej, nie
widać perspektyw normalizacji relacji między oboma krajami. Nowe status
quo, jakie wyłoniło się w wyniku wojny nie zadowala żadnej ze stron. Gruzja
nie zamierza rezygnować z Abchazji i Osetii Południowej, traktując je jako
terytoria okupowane przez Federację Rosyjską, nie rezygnuje też z zachodniego kursu w polityce zagranicznej. Dla Moskwy celem pozostaje odsunięcie od władzy prezydenta Micheila Saakaszwilego oraz skłonienie Tbilisi
do porzucenia dążeń do Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.
Jednak w przeciwieństwie do roku 2009, kiedy obie strony balansowały na
krawędzi kolejnego konfliktu zbrojnego, początek roku 2010 przyniósł uelastycznienie taktyki obu stron. Kreml zdecydował się działać metodą „kija
i marchewki”. Na początku stycznia 2010 roku zgodził się na wznowienie
lotów czarterowych między Tbilisi i Moskwą (chociaż po odbyciu pierwszych czterech, kolejne zostały wstrzymane). Jednocześnie Rosja nawiązała
kontakt z przedstawicielami gruzińskiej opozycji – od listopada 2010 stałym
gościem w Moskwie stał się były premier Gruzji Zurab Nogaideli. Nie należy on wprawdzie do najważniejszych polityków opozycyjnych, ale strona
rosyjska demonstruje, że w gruzińskiej elicie politycznej nie ma konsensusu
w kwestii relacji z Rosją.
Gruzja sięgnęła po metody soft power (miękkiej siły) i podjęła starania w kierunku zaprezentowania się jako kraj atrakcyjny dla oderwanych
prowincji. Rząd przyjął strategię wobec Abchazji i Osetii Południowej, w której zadeklarował rezygnację z przyłączenia obu republik przy użyciu siły.
Jednocześnie Tbilisi zintensyfikowało działania propagandowe. Każdy z przypadków dezercji rosyjskich żołnierzy z Osetii Południowej na stronę gruzińską jest odpowiednio nagłaśniany, a na początku roku Gruzja uruchomiła
rosyjskojęzyczny kanał telewizji satelitarnej, skierowany do mieszkańców
Kaukazu Północnego. Obserwowane w ostatnich tygodniach zmiany w taktyce obu stron względem siebie nie oznaczają rezygnacji z celów strategicznych. W przypadku Rosji coraz bardziej prawdopodobny jest „wariant ukraiński” – Moskwa będzie regularnie wywierać presję na Gruzję, jednocześnie
demonstrując gotowość do dialogu z każdym przywódcą gruzińskim poza
Micheilem Saakaszwilim oraz starając się dotrzeć z pozytywnym przekazem
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do gruzińskiego społeczeństwa. Nie można wykluczyć aktywnego zaangażowania się Rosji po stronie opozycji, jeśli ta zyska szansę przedterminowego
odsunięcia prezydenta od władzy. Wydaje się jednak, że Kreml nastawia się
na „długi marsz” – dotrwanie do końca kadencji Saakaszwilego (co nastąpi
w 2013 roku) w oczekiwaniu na nowego lidera, który będzie bardziej przychylny rosyjskim interesom.
Równie aktywnie na wojnę gruzińską zareagowała Turcja22. Jeszcze
w 2008 roku zaproponowała utworzenie tzw. Platformy Stabilności i Współpracy na Kaukazie. W jej skład miałyby wejść Gruzja, Armenia, Azerbejdżan,
Rosja i Turcja. Drugą próbą przełamania powstałego impasu i zmiany uwarunkowań geopolitycznych stało się dążenie Ankary do normalizacji relacji
z Armenią. Los porozumienia ormiańsko-tureckiego (przewidującego nawiązanie stosunków dyplomatycznych oraz otwarcie granicy) pozostaje sprawą
otwartą, w dużej mierze z uwagi na sprzeciw Azerbejdżanu. Ten ostatni groził
wycofaniem swoich środków finansowych, znajdujących się w bankach tureckich oraz rozpoczął kampanię medialną wewnątrz Turcji przeciwko porozumieniu. Baku chciałoby warunkiem normalizacji turecko-ormiańskiej uczynić
rozwiązanie problemu Górskiego Karabachu oraz zajętych przez Armenię
ziem azerskich. Ankara tymczasem coraz asertywniej sięga po regionalne
przywództwo i nie zamierza pozwolić stronie azerskiej „wiązać sobie rąk”.
Z punktu widzenia Unii Europejskiej kluczowego znaczenia nabrał
wymiar energetyczny obecności w regionie. Udział Azerbejdżanu jest niezbędny dla realizacji koncepcji Południowego Korytarza Energetycznego,
który ma dostarczać do Europy surowce z basenu Morza Kaspijskiego. Trwałe połączenie Azerbejdżanu z UE otwierałoby perspektywy włączenia w tę
współpracę takich producentów gazu, jak Turkmenistan, Iran i Irak. Bezczynność unijna oraz niemożność skłonienia Turcji i Azerbejdżanu do rozwiązania
problemów związanych z tranzytem mogą postawić realizację całej koncepcji
pod znakiem zapytania. Nie wydaje się prawdopodobne, aby Azerbejdżan
zamierzał odwrócić się od rynku europejskiego. Na razie usiłuje skłonić Unię
do intensywniejszego działania. Nie można jednak wykluczyć, że w sytuacji
dalszego impasu, Baku zdecyduje się na zbliżenie z Rosją i Iranem kosztem
relacji z Turcją, a Zachód stanie się drugoplanowym kierunkiem w jego polityce energetycznej i tym samym zagranicznej.

22

M. Falkowski, Turecka gra o Kaukaz, „Komentarze OSW”, 2009, nr 29, s. 1-2.
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Największą obecność geopolityczną w regionie po 1991 roku udało
się zachować, i rozszerzyć po roku 2008, Federacji Rosyjskiej. Rosyjskie
bazy wojskowe znajdują się w Armenii oraz na terytorium Abchazji i Osetii
Południowej. W przypadku Turcji obecność i najściślejsze związki polityczno-ekonomiczne udało się ustanowić w Azerbejdżanie. Dobre relacje Ankara
ustanowiła z Gruzją, zwłaszcza od czasu budowy na terytorium tej ostatniej
ropociągu i gazociągu prowadzącego z Azerbejdżanu. Jednocześnie Turcja nie
nawiązała stosunków dyplomatycznych z Armenią, a granica między oboma
państwami pozostaje zamknięta.
Sytuacja geopolityczna w regionie jest kształtowana w dużym stopniu
przez istniejące konflikty. Spór między Armenią i Azerbejdżanem uniemożliwia współpracę regionalną i skupia uwagę obu państw na relacjach dwustronnych. Armenia znajduje się na gorszej pozycji, od swoich sąsiadów bowiem
jest w dużo większym stopniu izolowana i pozbawiona sojuszników. Podstawowym wyzwaniem pozostaje w jej przypadku normalizacja stosunków
z sąsiadami. Dla Gruzji zasadniczy problem w relacjach zewnętrznych wiąże
się z jej relacjami z Rosją i próbami odzyskania kontroli nad separatystyczną
Abchazją i Osetią Południową. Temu wyzwaniu jest podporządkowana aktywność międzynarodowa Tbilisi.
Uznanie przez Rosję niepodległości Abchazji i Osetii Południowej
w praktyce zamknęło pole dla dyplomatycznych manewrów w regionie. Przed
2008 rokiem był wyobrażalny kompromis pomiędzy Gruzją i separatystycznymi republikami oraz niestandardowe rozwiązanie polityczne. Po uznaniu
państwowości Suchumi i Cchinwali przez Moskwę, państwa zachodnie, podtrzymujące poparcie dla integralności terytorialnej Gruzji zostały w praktyce
pozbawione swobody manewru, zaś oba parapaństwa skazane na trwałe uzależnienie od Rosji.
Międzynarodowe znaczenie regionu będzie w najbliższych latach rosnąć z uwagi na jego tranzytowy charakter dla dostaw surowców energetycznych z basenu Morza Kaspijskiego i Azji Środkowej do Europy. Jednocześnie
sytuacja w dziedzinie bezpieczeństwa wydaje się ukształtowana – nie widać
aktorów zewnętrznych, gotowych podważyć monopol Federacji Rosyjskiej
w tej dziedzinie.
*****
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Geografia historyczna, polityczna
i ekonomiczna Kaukazu Południowego

1. Uwagi wstępne
Kaukaz jest obszarem leżącym na pograniczu Europy i Azji między
Morzem Czarnym na zachodzie a Morzem Kaspijskim na wschodzie oraz
między Niziną Donu na północy a Turcją i Iranem na południu. W ujęciu geograficznym dzieli się na Kaukaz Północny (Przedkaukazie, Przedkaukazja),
góry Kaukaz oraz Kaukaz Południowy (Zakaukazie, Zakaukazja). W ujęciu
politycznym region Kaukazu składa się z Kaukazu Północnego, położonego
w południowej części Federacji Rosyjskiej i Kaukazu Południowego, w skład
którego wchodzą trzy niepodległe państwa: Azerbejdżan, Gruzja i Armenia.
Zakaukazie posiada strategiczne położenie geopolityczne. Leży na
styku szlaków komunikacyjnych Północ–Południe (Federacja Rosyjska–Bliski Wschód) oraz Wschód–Zachód (Europa–Azja Środkowa). W przeszłości
przebiegał tamtędy ,,Szlak Jedwabny”, biegnący z Chin do Europy. Z tego też
względu na przestrzeni wieków Kaukaz Południowy był terenem regularnie
podbijanym przez Rzym, Persję, Arabów, Bizancjum, Imperium Osmańskie,
Mongołów, Timurydów, Chazarów i Rosję. W XIX i XX wieku największą aktywność przejawiały Turcja, Persja i Rosja, następnie do rywalizacji
dołączyły Wielka Brytania, Niemcy, Włochy oraz Stany Zjednoczone Ameryki. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpiły istotne zmiany na
politycznej mapie Kaukazu Południowego. Kolejne państwa ogłosiły swoją
niepodległość (zob. Mapa 1)1.
1

K. Iwańczuk, Geopolityka Kaukazu, [w:] Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, red.
K. Iwańczuk, T. Kapuśniak, Lublin 2008, s. 15–16; K. Dąbrowski, Etapy rozwoju gospodarczego Gruzji w latach 1801–2004, Warszawa 2004, s. 2; Strona internetowa [dalej: SI] Biblioteki Kórnickiej
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Mapa 1

Ład polityczno-terytorialny na Kaukazie

Źródło: SI portalu Kaukaz.net, http://www.kaukaz.net, „Mapa Kaukazu”, oprac. W. Mańkowski, inf. z 20 IX 2012.

Artykuł odnosi się do trzech niepodległych państw Kaukazu Południowego: Azerbejdżanu, Gruzji i Armenii. Celem artykułu jest zbadanie
przemian terytorialnych omawianych państw oraz ich rozwoju politycznego
z uwzględnieniem podziału administracyjnego i sytuacji gospodarczej. Przemiany zostały omówione na tle dziejów politycznych regionu. Świadomie
pominięto analizę przemian ustrojowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych oraz genezę i przebieg konfliktów regionalnych, gdyż znajdują się
one w innych opracowaniach zawartych w tej monigrafii.

2.	Azerbejdżan
Republika Azerbejdżanu (Azerbejdżan) jest położona w Azji Zachodniej, we wschodniej części Kaukazu Południowego, na zachodnim wybrzeżu
Morza Kaspijskiego. Zajmuje powierzchnię 86,6 tys. km. kw. i jest największą
PAN i Centrum Elektronicznych Tekstów Humanistycznych, http://www.bkpan.poznan.pl, A. Furier,
Polityczne i wyznaniowe oblicza Kaukazu, inf. z 10 IV 2012.
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z trzech kaukaskich republik. Na północy graniczy z Federacją Rosyjską (284
km), na północnym zachodzie z Gruzją (322 km), na zachodzie z Armenią
(787 km), zaś na południu z Iranem (611 km) oraz Turcją (9 km). Łączna długość granic wynosi 2013 km, a według linii brzegowej Morza Kaspijskiego
– 800 km. Stolicą państwa jest Baku, położone na Półwyspie Apszerońskim.
Połowę powierzchni Azerbejdżanu zajmują góry, 24,2 proc. stanowią łąki
i pastwiska, 18,4 proc. grunty orne, a 11 proc. lasy. Do głównych łańcuchów
górskich należą Wielki Kaukaz, Mały Kaukaz, Góry Tałyskie, Góry Karabachskie. Najwyższym szczytem jest Bazardjuzi (4466 m n.p.m.) w Wielkim
Kaukazie (zob. Mapa 2)2.
Mapa 2
Azerbejdżan

Źródło: SI portalu Wikipedia, http://www.wikipedia.pl, inf. z 12 IX 2012.
2

Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.msz.gov.
pl, „Informator ekonomiczny o krajach świata. Azerbejdżan”, inf. z 3 IV 2012.
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Geograficznie Azerbejdżan należy do Bliskiego Wschodu. Zaliczany
jest do grona państw zakaukaskich oraz nadkaspijskich. Morze Kaspijskie
jest największym na świecie jeziorem bezodpływowym o powierzchni zbliżonej do Portugalii (87 tys. km. kw.). W przeszłości było ważnym szlakiem
komunikacyjnym i handlowym między Wschodem i Zachodem oraz Północą
i Południem. Wzdłuż jego południowego wybrzeża przebiegał średniowieczny „Szlak Jedwabny”3.
	Historia Azerbejdżanu sięga X–XI wieku przed naszą erą. Nad jeziorem Urmia powstało wówczas państwo zwane Mana ze stolicą w Izirtu, obejmujące swym zasięgiem południowe wybrzeże Morza Kaspijskiego. W VII
wieku przed naszą erą Mana weszła w skład państwa Medów, następnie państwa perskiego (połowa VI wieku przed naszą erą), a od 334 roku przed naszą
erą stała się częścią imperium Aleksandra III Wielkiego. W IV wieku przed
naszą erą wódz medyjski Atropat założył na południu współczesnego Azerbejdżanu państwo, nazywane w języku staroperskim Aderbadaganem (grec.
Atropatena). Po podboju arabskim zaczęto używać nazwy Aderbajdżan lub
Azerbajdżan. Na jego terenie krzyżowały się wpływy kultury hellenistycznej
i perskiej. W I wieku przed naszą erą władcy Atropateny zostali wasalami
Armenii, a w 224 roku naszej ery musieli uznać zwierzchnictwo sasanidzkiej
Persji. Natomiast w północnej części współczesnego Azerbejdżanu w II wieku
przed naszą erą powstało państwo zwane Albanią Kaukaską4.
Począwszy od VII wieku naszej ery Azerbejdżan najeżdżali Arabowie,
Turcy seldżuccy (1072–1092) oraz Mongołowie (1386–1401). Kraj podlegał islamizacji w sferze religijnej, a następnie turkizacji w sferze językowej. W XV wieku znalazł się pod panowaniem plemion turkmeńskich, które
stworzyły państwa tzw. Czarnego i Białego Barana. Od XV do XVIII wieku
na Zakaukaziu ścierały się wpływy tureckie i perskie. Większa część kraju
znalazła się wówczas pod zwierzchnictwem perskim. Warto wspomnieć, że
Azerbejdżan odgrywał w Persji znaczącą rolę. Z Azerbejdżanu wywodziła
się dynastia Safewidów, która w XVII wieku przywróciła Persji świetność.
Począwszy od 1746 roku wpływy perskie w Azerbejdżanie topniały. Kraj rozpadł się wówczas na rywalizujące ze sobą księstwa. W wyniku wojen rosyjsko-perskich na przełomie XVIII i XIX wieku północny Azerbejdżan został
przyłączony do imperium rosyjskiego, zaś południowy pozostał w granicach
Persji. Podział ten utrzymał się do czasów współczesnych. Należy podkreślić,
3
4

T. Świętochowski, Azerbejdżan, Warszawa 2005, s. 19.
SI portalu Kaukaz.net, http://www.kaukaz.net, „Azerbejdżan (Azerbaycan)”, inf. z 12 IV 2012
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że po podboju wybrzeża kaspijskiego przez Rosję nastąpił gwałtowny rozwój
przemysłu naftowego. Od 1872 roku administracja rosyjska w Azerbejdżanie zastąpiła rozdzielnictwo uprawnień do wydobywania ropy naftowej na
gruntach państwowych dzierżawami uzyskiwanymi drogą licytacji działek.
Dzięki temu otwarto dostęp prywatnym, często zagranicznym inwestorom.
Rewolucji naftowej sprzyjała również budowa transkaukaskiej linii kolejowej Baku–Batumi (1883 rok) oraz pierwszego naftociągu Baku–Batumi (lata
1897–1907). Baku stało się wówczas najszybciej rozwijającym się miastem
w imperium rosyjskim5.
Rewolucja 1917 roku doprowadziła do upadku caratu w Rosji, co
stworzyło dogodne warunki dla powstania niezależnych państw, nawet w najbardziej oddalonych regionach imperium. Dnia 28 V 1918 roku na północ od
rzeki Araks utworzono pierwsze niepodległe państwo pod nazwą Demokratyczna Republika Azerbejdżanu. Jednak już w 1920 roku Armia Czerwona
położyła kres jego suwerenności, proklamując w miejsce istniejącego państwa
Azerbejdżańską Socjalistyczną Republikę Radziecką (ASRR). Od grudnia
1922 roku ASRR stała się częścią Zakaukaskiej Federacyjnej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej, wchodząc w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich6.
W wyniku rozpadu ZSRR powstał niezależny Azerbejdżan. W marcu
1985 roku sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego Komunistycznej
Partii Związku Radzieckiego (KPZR) został Michaił Gorbaczow. Zainicjował
politykę pieriestrojki (przebudowy) i głasnosti (jawności), których podstawą
było złagodzenie cenzury oraz ograniczona liberalizacja gospodarcza i polityczna. W tych sprzyjających warunkach 30 VIII 1991 roku Rada Najwyższa
ASRR ogłosiła Deklarację o powstaniu niepodległego państwa Republiki
Azerbejdżanu. Na mocy protokołu z Ałma Aty z 21 XII 1991 roku Azerbejdżan, podobnie jak jedenaście innych republik byłego ZSRR, przystąpił do
Wspólnoty Niepodległych Państw7.
5

6

7

Jednym z inwestorów zagranicznych inwestujących w przemysł naftowy w Azerbejdżanie było Towarzystwo Braci Noblów (Imanuela i Roberta), które kontrolowało ok. połowy całego wydobycia. Część
zysków przypadła innemu członkowi rodziny Noblów – Alfredowi, który dzięki temu oraz dochodom
z wynalazków materiałów wybuchowych ufundował nagrodę swojego imienia. T. Świętochowski, op.
cit., s. 27–28.
P. Kwiatkiewicz, Azerbejdżan: ukształtowanie niepodległego państwa, Toruń 2009, s. 48–49; Strona
internetowa portalu Kaukaz.net, http://www.kaukaz.net, „Azerbejdżan (Azerbaycan)”, inf. z 2 V 2012.
Ormianie karabachscy postanowili wykorzystać moment przemian systemowych w Azerbejdżanie i 1 IX
1991 roku Rada Narodowa Okręgu Autonomicznego Górskiego Karabachu ogłosiła niepodległość obwodu, proklamując Republikę Górskiego Karabachu ze stolicą w Stepanakercie. Efektem secesji była
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Kształtowanie się tożsamości narodowej mieszkańców Azerbejdżanu
przebiegało w niesprzyjających warunkach. W porównaniu do Gruzinów i Ormian Azerowie nigdy nie posiadali swojego państwa narodowego, nie łączyła
ich zatem tradycja odrębnej państwowości. Od starożytności byli związani
z Cesarstwem Perskim i ten kraj uważali za swoją ojczyznę. Podczas gdy
w II połowie XIX wieku naród gruziński odradzał się, w Azerbejdżanie rozpoczynał się dopiero proces powstawania narodu. Genezę tego zjawiska należy
łączyć z przyłączeniem północnego Azerbejdżanu do Rosji w I połowie XIX
wieku. Wtedy to Azerowie zostali odcięci od swojej historycznej ojczyzny
– Iranu i włączeni w krąg oddziaływania kultury rosyjskiej i europejskiej.
Jak słusznie podkreślił Maciej Falkowski, „[…] niepodległość Azerbejdżanu
uzyskana w 1918 roku, po rozpadzie Federacji Zakaukaskiej, była dla elit
azerskich zaskoczeniem. Powstała jako rezultat zbiegu okoliczności politycznych w związku z rewolucją w Rosji i skutkami I wojny światowej. Mimo że
niepodległość nie była celem Musawatu, dwa lata istnienia Republiki miały
decydujące znaczenie dla kształtowania się azerskiej tożsamości narodowej”8.
Współczesny Azerbejdżan podzielony jest na 59 rejonów (rayon)9
oraz 11 miast wydzielonych (saharlar): Baku (2 mln mieszkańców), Gandża
(291 tys.), Lenkoran (48,4 tys.), Mingeczaur (96 tys.), Naftalan (7,8 tys.),
Szeki (65 tys.), Szyrwan (do 2008 roku Ali-Bajramly, 72 tys.), Sumgait (268
tys.), Yevlax (56,7 tys.) oraz Szusza (3,2 tys.) i Stepanakert (53 tys.) – dwa
ostatnie pod kontrolą Górskiego Karabachu. Azerbejdżan należy do krajów
o wysokim stopniu urbanizacji, o czym świadczy udział ludności miejskiej
w 2005 roku stanowiła 51,5 proc. ogółu populacji. W skład Azerbejdżanu
wchodzi eksklawa Nachiczewan. Jest republiką autonomiczną, oddzieloną od

8

9

wojna, która zintensyfikowała się po rozwiązaniu ZSRR w grudniu 1991 roku. Działania wojenne trwały
dwa lata. Dzięki mediacji ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Pawła Graczowa zostało
podpisane 16 V 1994 roku porozumienie stron o zawieszeniu ognia. Pomimo wysiłków negocjacyjnych,
które zostały podjęte w ramach Grupy Mińskiej OBWE, konflikt znajduje się w fazie „zamrożenia” –
strony nie prowadzą działań wojennych, jednakże na terenach okupowanych mają miejsce sporadyczne
incydenty zbrojne. SI portalu Kaukaz.pl, http://www.kaukaz.pl, „Pomiędzy separatyzmem a irredentyzmem. Implikacje sporu o Górski Karabach”, inf. z 2 IV 2012.
SI portalu Kaukaz.net, http://www.kaukaz.net, M. Falkowski, Kształtowanie się gruzińskiej i azerskiej
świadomości narodowej – próba porównania, inf. z 12 IV 2012.
Rejony wchodzące w skład Azerbejdżanu: Abseron, Agcabadi, Agdam, Agdas, Agstafa, Agsu, Astara, Balakan, Barda, Beylaqan, Bilasuvar, Cabrayil, Calilabad, Daskasan, Fuzuli, Gadabay, Goranboy,
Goycay, Goygol, Haciqabul, Imisli, Ismayilli, Kalbacar, Kurdamir, Lacin, Lankaran, Lerik, Masalli,
Neftcala, Oguz, Qabala, Qax, Qazax, Qobustan, Quba, Qubadli, Qusar, Saatli, Sabirabad, Sabran, Saki,
Salyan, Samaxi, Samkir, Samux, Siyazan, Susa, Tartar, Tovuz, Ucar, Xacmaz, Xizi, Xocali, Xocavand,
Yardimli, Yevlax, Zangilan, Zaqatala, Zardab. SI Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov,
„Azerbaijan”, inf. z 6 V 2012.
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Azerbejdżanu „właściwego” przez terytorium Armenii. Zajmuje powierzchnię 5,5 tys. km. kw., a jej stolicą jest miasto Nachiczewan. Administracyjnie
podzielona jest na siedem rejonów (Szarur, Babak, Ordubad, Culfa, Kangarli,
Szahbuz, Sadarak) i jedno miasto wydzielone (Nachiczewan)10.
Zgodnie z prawem międzynarodowym do Azerbejdżanu należy teren
Górskiego Karabachu. Faktycznie znajduje się pod kontrolą karabachskich separatystów, którzy po wojnie z lat 1992–1994 utworzyli własne parapaństwo
(jednostkę posiadającą wszystkie atrybuty państwa, ale bez uznania międzynarodowego). Zgodnie z azerbejdżańską konstytucją Karabach nie posiada
autonomii. Parlament Azerbejdżanu w 1991 roku formalnie zlikwidował
istniejący w czasach radzieckich Górnokarabachski Obwód Autonomiczny.
Poza kontrolą władz w Baku pozostaje również kilka rejonów znajdujących
się pod ormiańską okupacją: laczyński, kelbadżarski, zangilański, dżebrailski,
gubadlski oraz część fizulińskiego11.
Współcześnie Azerbejdżan jest najbogatszym i najszybciej rozwijającym się państwem Zakaukazia. Dynamiczny wzrost gospodarczy kraj zawdzięcza wydobyciu surowców naturalnych, przede wszystkim ropy naftowej. Największe jej złoża znajdują się na Półwyspie Apszerońskim i w szelfie
Morza Kaspijskiego. Azerbejdżan posiada także bogate złoża rud żelaza, ałunitu, pirytu, molibdenu, arszeniku, kobaltu, cynku i miedzi. Znaczące pokłady
rud żelaza znajdują się w górach Małego Kaukazu, w rejonie Daszkesan (największe na świecie złoża ałunitu). W tym regionie odkryto również pokaźne
złoża złota. Ponadto na terytorium Azerbejdżanu znajduje się ponad tysiąc
źródeł termicznych i mineralnych. Do najbardziej znanych należą źródła Istisu, Turszsy, Badamli, Galalty, Szikburnu i Surakany. Z kilku ujęć pochodzą
znane na świecie i cieszące się popularnością wody stołowe „Narzan”.
Terytorium Azerbejdżanu jest bogate również w materiały wykorzystywane w budownictwie, takie jak marmur, żwir, piasek, wapno, glina
ceglarska i tuf wulkaniczny. W rejonach Gjuzdeck, Daszkesan, Szakbulak,
Naftalan i Dasz Salaky znajdują się znaczne pokłady kamienia budowlanego.

10

11

SI portalu Kaukaz.net, http://www.kaukaz.net, „Azerbejdżan (Azerbaycan)”, inf. z 2 IV 2012; Azerbejdżan: przewodnik dla przedsiębiorców, red. A. Naruniec, E. Fischer przy współpr. A. Matysek,
Warszawa 2006, s. 19–20.
Powierzchnia niekontrolowanych przez władze azerbejdżańskie terenów stanowi ok. 15 proc. powierzchni kraju. SI portalu Kaukaz.net, http://www.kaukaz.net, „Azerbejdżan (Azerbaycan)”, inf.
z 12 IV 2012.
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Na terytorium Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej wydobywa się sól
kamienną12.
W strukturze PKB Azerbejdżanu decydujący udział posiada produkcja
przemysłowa (47,5 proc.), następnie: usługi (10,6 proc.), budownictwo (10
proc.), rolnictwo (9,2 proc.) oraz handel (6,3 proc.). Głównymi gałęziami
przemysłu jest wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, produkcja urządzeń
dla górnictwa naftowego, hutnictwo, produkcja cementu, przemysł chemiczny
oraz tekstylny. Jednak sektorem, w którym znajduje zatrudnienie największa
liczba mieszkańców Azerbejdżanu nadal pozostaje rolnictwo. Użytki rolne
zajmują około połowy powierzchni kraju (w tym grunty orne – 18,4 proc., łąki
i pastwiska – 25,3 proc.). Ze względu na klimat podzwrotnikowy, w przeważającej części kraju – suchy, nawadnia się około 90 proc. areału upraw. Azerbejdżan jest ważnym producentem zbóż (pszenica, kukurydza, ryż), bawełny
(Nizina Kurańska, dolina Araksu), tytoniu (przedgórze Kaukazu) oraz herbaty
(Nizina Lenkorańska). Ponadto uprawia się warzywa i owoce (morele, brzoskwinie, orzechy, figi, granaty, migdały, cytrusy) oraz winorośl13.
Azerbejdżan jest położony na ważnym szlaku komunikacyjnym, łączącym region Morza Kaspijskiego z Europą. Kluczową kwestią dla rozwoju
azerskiej gospodarki okazał się eksport ropy naftowej ze złóż kaspijskich na
rynki zachodnie z pominięciem terytorium rosyjskiego. W tym celu zrealizowano trzy ważne projekty przesyłowe. Pierwsze przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 1999 roku wraz z otwarciem rurociągu z Baku do gruzińskiego
portu Supsa nad Morzem Czarnym (tzw. zachodni szlak). Drugim, i wydaje
się, że najważniejszym projektem, była budowa ropociągu Baku–Tbilisi–Ceyhan (BTC), łączącego terytoria azerskie, gruzińskie i tureckie. BTC jest drugim na świecie, co do długości, ropociągiem mierzącym 1768 km14. Kontrakt
na eksploatację złóż kaspijskich został podpisany przez konsorcjum zachodnich koncernów energetycznych na czele z British Petroleum (BP) i rząd
Azerbejdżanu w 1994 roku. W roku 1999 rozpoczęto budowę, a w maju 2006
roku pierwsze dostawy ropy dotarły do terminalu Ceyhan w południowej Turcji. Trzecim przedsięwzięciem była budowa gazociągu Baku–Tbilisi–Erzurum
(BTE), zwanego również Rurociągiem Południowokaukaskim (South Cau12

13
14

SI Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.msz.gov.pl, „Informator
ekonomiczny o krajach świata. Azerbejdżan”, inf. z 3 IV 2012.
Azerbejdżan: przewodnik dla przedsiębiorców…, s. 13, 32.
420 kilometrów (25 proc.) BTC biegnie przez terytorium Azerbejdżanu, 550 km (32 proc.) przez Gruzję,
a pozostałe 750 km (44 proc.) przez Turcję. Najdłuższym rurociągiem jest „Przyjaźń”, który od 1964
roku łączy Syberię i Europę Środkową. W skład systemu wchodzi około 8,9 tys. km rurociągów.
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casus Pipeline), która została rozpoczęta w 2004 roku i ukończona trzy lata
później. W lipcu 2007 roku roku kaspijski gaz ziemny dotarł do Erzurumu
w Turcji. Gazociąg BTE jest usytuowany wzdłuż ropociągu Baku–Tbilisi–
Ceyhan i ma długość 692 km, z czego 442 km biegnie przez Azerbejdżan,
a 248 km przez Gruzję. Gazociąg czerpie z zasobów złoża Szach–Deniz,
znajdującego się w szelfie w południowej części Morza Kaspijskiego, około
70 km na południowy wschód od Baku. Ponadto eksport azerskiej ropy naftowej jest realizowany przez rurociąg Baku–Noworosyjsk, zwany też „szlakiem
północnym”. Biegnie od stolicy Azerbejdżanu, przez terytorium Czeczenii, do
rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym15.
Mimo znacznego rozwoju gospodarczego Azerbejdżan boryka się
z poważnymi problemami ekonomicznymi. Negatywną konsekwencją boomu
naftowego jest tzw. choroba holenderska, czyli zbytnie uzależnienie od wydobycia surowców, prowadzące do niedorozwoju innych gałęzi gospodarki.
Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej stanowi bowiem aż 43 proc. PKB,
a ropa i gaz – 90 proc. azerbejdżańskiego eksportu. Zagrożenie dla gospodarki
stanowią także nieumiejętnie wykorzystywane nadwyżki finansowe16.

3.	Gruzja
Państwo gruzińskie ze stolicą w Tbilisi leży między Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim. Terytorium Gruzji jest bardzo zróżnicowane pod
względem geograficznym – od wybrzeży morskich po tereny górskie, które
stanowią 80 proc. powierzchni kraju. Północna granica geograficzna państwa
przebiega wzdłuż pasma Wielkiego Kaukazu, zaś południowa pokrywa się
z pasmem Małego Kaukazu. Pomiędzy nimi rozciągają się niziny Kolchidzka i Alazańska, kotliny Dolnokartlijska i Kachetyjska oraz największa rzeka
Gruzji – Mtkwari (Kura). Najwyższym szczytem państwa gruzińskiego jest
Szchara (5068 m n.p.m.), a najbardziej znanym wzniesieniem – Kazbek (5047
m n.p.m.). Położony jest w pobliżu tzw. Gruzińskiej Drogi Wojennej – szlaku
przecinającego Wielki Kaukaz, łączącego regiony Południowego i Północnego Kaukazu rozciągającego się od Tbilisi w Gruzji do Władykaukazu w Osetii
15

16

SI Biura Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, www.bbn.gov.pl, K. Zasztowt, Aspekt
energetyczny polityki zagranicznej Azerbejdżanu wobec państw regionu Kaukazu Południowego i Morza
Kaspijskiego, s. 265 i n., inf. z 29 XI 2012.
T. Świętochowski, op. cit., Warszawa 2005, s. 228; SI portalu kaukaz.info, http://www.kaukaz.info,
„Azerbejdżan”, inf. z 12 III 2012.
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Północnej. Gruzińska Droga Wojenna ma długość 208 km, a w najwyższym
punkcie, tj. na Przełęczy Krzyżowej, wznosi się na wysokość 2379 m n.p.m.
Wzdłuż Gruzińskiej Drogi Wojennej zachowało się wiele zabytkowych świątyń i budowli obronnych, które w połączeniu z malowniczym krajobrazem
stanowią wielką atrakcję turystyczną17.
Gruzja zajmuje obszar 69,7 tys. km. kw. (w tym poza kontrolą władz
w Tbilisi pozostaje Abchazja – 8,55 tys. km. kw., Osetia Południowa – 3,9
tys. km. kw.). Kraj na północy i wschodzie graniczy z Federacją Rosyjską
(długość granicy wynosi 723 km), na południu z Azerbejdżanem (322 km),
Armenią (164 km), Turcją (252 km), a na zachodzie granice wyznacza wybrzeże Morza Czarnego (310 km). Łączna długość granic wynosi 1771 km,
z czego 1461 km stanowią granice lądowe (zob. Mapa 2)18.
Na ziemiach gruzińskich krzyżują się główne szlaki komunikacyjne z Europy Zachodniej do Azji Środkowej i Dalekiego Wschodu. Gruzja
jest ważnym obszarem tranzytowym ropy naftowej i gazu ziemnego, przede
wszystkim z regionu Morza Kaspijskiego. Przez terytorium gruzińskie biegną
bowiem główne rurociągi kaukaskie: ropociągi Baku–Tbilisi–Ceyhan i Baku–
Supsa oraz gazociąg Baku–Tbilisi–Erzurum. Ropę transportuje się też drogą
kolejową z Baku do terminalu naftowego w Batumi. Przez Gruzję przebiega
ponadto gazociąg z Rosji do Armenii19. Położenie geograficzne ziem gruzińskich od wieków było szansą na rozwój cywilizacyjny dla mieszkających
tam narodów, ale stanowiło również zagrożenie ze strony wielu mocarstw
prowadzących politykę imperialną.

17

18

19

SI Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.msz.gov.pl, „Informator
ekonomiczny o krajach świata. Gruzja”, inf. z 3 IV 2012.
SI Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.msz.gov.pl, „Informator
ekonomiczny o krajach świata. Gruzja”, inf. z 3 IV 2012; SI Ośrodka Studiów Wschodnich, http://www.
osw.waw.pl, „Transport ropy przez Kaukaz jako priorytet w kazaskiej polityce eksportu ropy”, inf. z 17
V 2012.
SI portalu Kaukaz.net, www.kaukaz.net, „Gruzja (Sakartwelo)”, inf. z 17 V 2012.
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Mapa 3

Podział administracyjny Gruzji

Źródło: SI portalu Kaukaz.pl, http://www.kaukaz.pl, inf. z 27 IX 2012.

Dzieje państwa gruzińskiego były bardzo burzliwe. Na przestrzeni
wieków wielokrotnie zmieniały się jego granice oraz podział administracyjny. Początki gruzińskiej państwowości sięgają starożytności. Źródła greckie
wskazują, że w VI wieku przed naszą erą istniały dwa państwa gruzińskie
– Kolchida (Gruzja zachodnia) i Iberia (Gruzja wschodnia). W I wieku przed
naszą erą znalazły się pod zwierzchnością Rzymu. Już w II wieku przed naszą
erą zaczęło przenikać tam chrześcijaństwo. Jako religię państwową przyjął je
król Iberii Mirian (Mirwan) w 317 roku. Dwa wieki później (532 rok) chrześcijaństwo przyjął Cate, władca Lazyki – królestwa zajmującego większość
terytorium Kolchidy.
O panowanie nad Kolchidą i Iberią w VI i VII wieku rywalizowały
dwa mocarstwa – bizantyjskie i perskie. Część wschodnią Gruzji – po Góry
Suramskie – zdołali podbić Persowie, zachodnia zaś znalazła się pod wpły-
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wem Bizancjum. Tylko regiony wysokogórskie pozostawały niezależne. Lokalni możnowładcy, pertraktując z najeźdźcami, zyskiwali coraz większą samodzielność, kosztem znacznego osłabienia władzy centralnej. Kształtowały
się silne ośrodki regionalne, związane z konkretnym możnowładcą (eristawi).
W ten sposób pogłębiał się podział polityczny i społeczny między wschodnią
i zachodnią Gruzją oraz regionami górskimi.
Zjednoczenie niezależnych księstw oraz „złoty” okres rozwoju średniowiecznego państwa gruzińskiego przypadał na panowanie królowej Tamary I Wielkiej (1184–1213) z dynastii Bagratydów20. Umocnienie władzy
centralnej i ekspansja terytorialna doprowadziły do rozrostu terytorialnego
Gruzji oraz uzależnienia licznych władców muzułmańskich na terenie Persji i Azerbejdżanu. Tym samym Gruzja stała się pod koniec średniowiecza
niekwestionowanym mocarstwem o terytorium rozciągającym się od Morza
Czarnego do Morza Kaspijskiego, obejmującym ziemie trzech dzisiejszych
republik zakaukaskich: Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu21. W wieku XIII zasadniczo odmieniły się losy Gruzji. Dwie wyprawy mongolskie (lata 1221
i 1231) doprowadziły do załamania się potęgi państwa gruzińskiego. Zdobyte w 1225 roku Tbilisi, przestało być siedzibą władców gruzińskich, którzy
przenieśli się do Kutaisi. Zwierzchnictwo Mongołów połączone z grabieżami
rozciągało się nad ziemiami gruzińskimi przez ponad sto lat. Dopiero w II połowie XIV wieku król Giorgi V Wspaniały (1314–1346) ponownie zjednoczył
ziemie gruzińskie. O ile zdołano obronić niepodległość kraju, o tyle nie udało
się odbudować dawnej potęgi, zwłaszcza, że najazdy mongolskie powtarzały
się regularnie (w II połowie XIV wieku Mongołowie siedmiokrotnie uderzali
na Gruzję). Najazdy mongolskie doprowadziły do wyludnienia państwa, wyniszczenia gospodarki oraz zaniku poczucia jedności i tożsamości. W wyniku
zaistniałej sytuacji Gruzja podzieliła się na: trzy odrębne królestwa rządzone przez władców z dynastii Bagratydów – Kartlia (ze stolicą w Tbilisi),
Kachetia (Zagemi) oraz Imeretia (Kutaisi), kilkanaście księstw (samtawro),
między innymi Megrelia, Abchazja, Guria, Swanetia oraz liczne posiadłości
20

21

Więcej o panowaniu królowej Tamary w: D. M. Lang, Dawna Gruzja, przekł. W. Hensel, Warszawa
1972, s. 90 i n. Na temat dynastii Bagratydów pisał P. Z. Karczewski, Gruzińskie rody królewskie, „Pro
Georgia. Journal of Kartvelological Studies”, 1998, t. 7, s. 67–69.
Okres panowania królowej Tamary był w dziejach Gruzji czasem Odrodzenia. Nastąpił wtedy rozkwit
nauki (szczególnie filozofii), architektury, malarstwa, metaloplastyki oraz poezji. W. Materski, Gruzja,
Warszawa 2000, s. 10–13; SI Biblioteki Kórnickiej PAN i Centrum Elektronicznych Tekstów Humanistycznych, http://www.bkpan.poznan.pl, A. Furier, Polityczne i wyznaniowe oblicza Kaukazu, inf.
z 10 IV 2012.
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możnowładcze (satawado). Proces rozdrobnienia feudalnego trwał w Gruzji
do końca panowania dynastii Bagratydów, czyli do 1801 roku22.
Od przełomu XVII i XVIII wieku utrzymaniu odrębności państewek
gruzińskich sprzyjało nasilające się rosyjskie zainteresowanie Zakaukaziem,
które osłabiło najazdy tureckie i perskie w tym regionie. Za początek formalnego protektoratu Rosji nad Gruzją wschodnią (Kartlia i Kachetia) uważany
jest rok 1783, kiedy podpisano traktat o przymierzu i protektoracie. Rosja pod
rządami carycy Katarzyny II zobowiązała się chronić niepodległość Gruzji
wschodniej i w przypadku zbrojnej napaści państw islamskich pospieszyć jej
z pomocą. W zamian władcy Gruzji wschodniej zrezygnowali z suwerennej
polityki zagranicznej i uzależnili intronizację swych władców od zgody carów
rosyjskich. Zachowana została samodzielna polityka wewnętrzna23. W 1801
roku car Aleksander I anektował królestwa Gruzji wschodniej – Kartlię i Kachetię. Po zajęciu wschodnich państewek gruzińskich wojska rosyjskie zostały skierowane przeciwko królestwom i księstwom Gruzji zachodniej: Imeretii,
Megrelii, Gurii, Abchazji i Swanetii. W 1810 roku ogłoszono carski manifest
o przyłączeniu Gruzji zachodniej do imperium Romanowów.
Do wybuchu I wojny światowej, niemal wszystkie ziemie dawnej
Gruzji zostały przyłączone do imperium rosyjskiego. Megrelia, Imeretia,
Abchazja, Guria i Swanetia uzyskały status autonomiczny. Najpóźniej, bo
w 1878 roku, do imperium rosyjskiego włączono Adżarię. Kilkadziesiąt lat
zwierzchnictwa rosyjskiego spowodowało zmiany między innymi w administracji podbitych terenów. Anektowane ziemie gruzińskie podzielone zostały
na dwie gubernie: tyfliską i kutaiską oraz okręgi zakatalski, suchumski i obwód batumski24.
Andrzej Furier, badacz problematyki gruzińskiej wyróżnił dwa okresy
polityki rosyjskiej w Gruzji. Pierwszy okres obejmował lata od przyłączenia
Królestwa Wschodniej Gruzji w 1801 roku do ustanowienia urzędu namiestnika kaukaskiego w 1846 roku. Wtedy Rosja traktowała Gruzję jak kraj podbity, opierając administrację terenową na stacjonującym wojsku. Wschodnią
Gruzję zamieniono w gubernię gruzińską i podzielono na pięć powiatów:
22

23

24

W. Materski, op. cit., s. 14–15; A. Furier, Droga Gruzji do niepodległości, Poznań 2000, s. 33–34;
W. Hensel, I. Tabagua, Gruzja wczoraj i dziś, Warszawa 1976, s. 115.
Przy pierwszej okazji Rosja nie dotrzymała zobowiązań. W ostatniej dekadzie XVIII wieku, w obliczu
najazdu perskiego na Gruzję wschodnią, Katarzyna II wysłała zaledwie dwutysięczny oddział wojska,
który szybko się wycofał. Persowie spustoszyli Tbilisi, zginęła jedna piąta ludności Gruzji wschodniej.
Rosji jednak zależało na osłabieniu Gruzji. W. Materski, op. cit., s. 17–18.
Ibidem, s. 21.
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Gori, Signachi, Telawi, Duszeni i Lori, zarządzanych przez rosyjskich oficerów. Tbilisi było odrębną jednostką administracyjną na czele z komendantem.
Ważnym elementem reformowania przez Rosjan administracji Kaukazu było
utworzenie urzędu namiestnika kaukaskiego. Pierwszym z nich został Michaił
Woroncow. Drugi okres obejmował rządy namiestników do końca XIX wieku.
Starano się wtedy upodobnić system administracyjny Kaukazu do istniejącego
na pozostałych terenach cesarstwa. Administrację wojskową zastąpiła administracja cywilna.
Warto podkreślić, że przełom XIX i XX wieku był okresem dynamicznego rozwoju stolicy Gruzji – Tbilisi (w 1845 roku miasto zostało
przemianowane przez Rosjan na Tyflis). Miasto swój rozwój gospodarczy
zawdzięczało licznym inwestycjom zagranicznym (szczególnie francuskim,
niemieckim i brytyjskim) oraz bogatym złożom surowców naturalnych. Po
odkryciu w 1880 roku złóż rudy manganu Gruzja stała się czołowym światowym eksporterem tego surowca. Ponadto rozbudowa portów w Batumi i Poti
sprzyjała pośrednictwu w handlu. Jednak podstawą gruzińskiej gospodarki
było nadal rolnictwo (pod koniec XIX wieku 80 proc. społeczeństwa mieszkało na wsi)25.
Wybuch rewolucji bolszewickiej w Rosji w 1917 roku był szansą
na odzyskanie niepodległości dla narodów mieszkających w granicach Cesarstwa Rosyjskiego oraz samych Gruzinów. Sejm Zakaukaski26, w którym
dominującą siłą polityczną byli mienszewicy, podjął 22 IV 1918 roku decyzję
o ostatecznym zerwaniu stosunków z Rosją i proklamował niezawisłą Zakaukaską Federacyjną Republikę Demokratyczną. Jednak sprzeczności interesów
między Gruzinami, Azerami i Ormianami okazały się zbyt duże i republika
zakaukaska rozpadła się po 35 dniach istnienia. W jej miejsce powstały trzy
odrębne państwa: Demokratyczna Republika Gruzji, Demokratyczna Repu-

25

26

Na początku XIX wieku miasto liczyło 2 tys. mieszkańców, w 1850 roku – 38 tys., w 1916 roku – 330
tys. Nazywane było „Paryżem Wschodu”. SI portalu kaukaz.info, http://www.kaukaz.info, „Gruzja –
historia i sytuacja polityczna”, inf. z 2 IV 2012.
Po rewolucji lutowej za zgodą Rosji został powołany w Tbilisi Specjalny Komitet Zakaukaski do zarządzania regionem Zakaukazia. Po rewolucji październikowej zastąpiono go Komitetem Zakaukaskim.
Sejm Zakaukaski (Zgromadzenie Zakaukaskie) został zwołany po raz pierwszy pod koniec stycznia
1918 roku. Pierwsze posiedzenie rozpoczęło się 10 II 1918 roku w Tbilisi. W Sejmie zasiadało 112
posłów reprezentujących najważniejsze siły polityczne regionu: gruzińscy mienszewicy (32 mandaty),
azerscy (29 mandatów), ormiańscy dasznacy (27 mandatów). Ponadto w Sejmie znaleźli się przedstawiciele partii socjal-rewolucjonistów, muzułmańskiego bloku socjalistycznego, partii socjal-federalistów
i nacjonalistów-demokratów. A. Furier, op. cit., s. 91–92.
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blika Armenii oraz Demokratyczna Republika Azerbejdżanu. Rada Narodowa
Gruzji przyjęła Akt Niepodległości 28 V 1918 roku.
Niepodległy byt Gruzji został przerwany wiosną 1921 roku przez agresję Armii Czerwonej i jednoczesny atak wojsk tureckich. W ciągu miesiąca
opór Gruzinów został złamany, a niepodległe państwo gruzińskie zlikwidowane. Po przejęciu kontroli nad całym terytorium Gruzji Rosjanie przystąpili do
organizowania sowieckiego aparatu administracyjnego. W lutym 1921 roku
powstała gruzińska policja polityczna, a 11 marca utworzono republikańską
Armię Czerwoną. Upaństwowiono przemysł, górnictwo, banki, przedsiębiorstwa komunikacyjne oraz przeprowadzono reformę rolną na wzór sowiecki.
Wiosną 1922 roku republiki zakaukaskie zostały połączone w jeden
twór państwowy na zasadzie federacji. Powstał organizm administracyjny
łączący Gruzję, Armenię i Azerbejdżan. Od 30 XII 1922 roku tenże byt polityczny pod nazwą Zakaukaska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka wszedł w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Federacja utrzymała się do grudnia 1936 roku, kiedy to Gruzińska Socjalistyczna Republika Radziecka bezpośrednio została włączona w skład ZSRR
jako odrębna republika. Dnia 13 II 1937 roku gruziński „konstytucyjny”
Zjazd Rad przyjął nową ustawę zasadniczą, będącą odwzorowaniem konstytucji Związku Radzieckiego. Sankcjonowała status Gruzji jako sowieckiej
republiki związkowej i przyznawała partii komunistycznej rolę kierowniczą.
Ponadto Gruzja, podobnie jak pozostałe republiki w składzie ZSRR, została
pozbawiona własnych sił zbrojnych i waluty27.
Władze sowieckie dokonały istotnych zmian terytorialnych w Gruzji. Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka otrzymała okręg
zakatalski, czyli wschodnią część gruzińskiego regionu Kachetia. Azerbejdżanowi przekazano również część powiatu borczaliańskiego. Armeńskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej przypadły południowe tereny Kartlii, tj.
fragmenty carskich powiatów achalcychskiego, achalkalakskiego, lorijskiego
i borczaliańskiego28.
Korekty granic były związane między innymi z wydzieleniem trzech
jednostek autonomicznych na terenie Gruzińskiej SRR: Abchaskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Adżarskiej Autonomicznej
27

28

W skład Gruzińskiej SRR wchodziły trzy jednostki autonomiczne: Abchaska Autonomiczna SRR,
Adżarska Autonomiczna SRR oraz Południowoosetyjski Obwód Autonomiczny. B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Gruzji, Wrocław 1987, s. 214; W. Materski, op. cit., s. 158.
Ibidem, s. 110.
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Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oraz Połudiowoosetyjskiego Obwodu
Autonomicznego. Warto podkreślić, że jednostki autonomiczne zajmowały
około jednej piątej obszaru GSRR i były niezwykle ważne z punktu widzenia
politycznego i ekonomicznego. Abchazja, ze względu na sprzyjające warunki
klimatyczne, była regionem przodującym w uprawie owoców cytrusowych.
Adżaria, z portem w Batumi, stanowiła ważny punkt komunikacyjny w eksporcie ropy naftowej. Zaś przez tereny Osetii Południowej przebiegała trasa
gazociągu łączącego Gruzję ze Związkiem Radzieckim29.
W 1951 roku władze radzieckie wprowadziły nowy podział administracyjny, tworząc dwa nowe obwody ze stolicami w Tbilisi i Kutaisi. Tym
samym rząd centralny w Moskwie zyskał możliwość podejmowania i wdrażania decyzji bez zgody władz gruzińskich. Kompetencje republiki związkowej
zostały tym samym jeszcze bardziej ograniczone30.
Kolejnym okresem zmian w strukturze państwowej był proces rozpadu ZSRR i odzyskiwania niepodległości przez Gruzję. W sprzyjających
warunkach większej otwartości życia społecznego i politycznego ożywiły się
nastroje antyradzieckie, zwalczane konsekwentnie przez władze komunistyczne. Do krwawego starcia demonstrantów z komunistami doszło 9 IV 1989
roku w Tbilisi. Wydarzenia te odbiły się szerokim echem na całym świecie
i faktycznie zakończyły okres sprawowania władzy w Gruzji przez komunistów, którzy stracili zaufanie społeczne i mandat uprawniający do rządzenia31.
W dniu 28 X 1990 roku po ponad siedemdziesięciu latach odbyły się
w Gruzji wolne i demokratyczne wybory parlamentarne (do Rady Najwyższej). Nowo wybrany parlament 14 XI 1990 roku dokonał zmiany nazwy
państwa na Republika Gruzińska. Wyraźnie dążono do zerwania więzi ze
Związkiem Radzieckim i ogłoszenia niepodległości. Stało się to 9 IV 1991
roku po przeprowadzeniu ogólnonarodowego referendum. Dnia 26 maja tego
29

30
31

Spośród trzech jednostek autonomicznych Abchazja może poszczycić się największymi tradycjami
politycznego bytowania. W momencie inwazji bolszewickiej posiadała szeroką autonomię w ramach
Gruzji. W początkowym okresie rządów sowieckich posiadała status republiki związkowej, czyli była
formalnie niezależna od Gruzji. Jednak od roku 1922 de facto, a od 1931 de iure stała się autonomiczną
częścią Gruzińskiej SRR i w tej formie przetrwała do upadku ZSRR. Podobnie jak Południową Osetię,
tak i Abchazję pozostawiono w składzie Gruzińskiej SRR, co dla władz ZSRR oznaczało szeroki zakres
i dużą efektywność środków oddziaływania na swoją „gruzińską kolonię” w myśl reguły divide et
impera. SI portalu Kaukaz.net, http://www.kaukaz.net, „Secesjonizm Abchazji i Osetii Południowej
jako ryzykowny instrument rosyjskiej polityki neoimperialnej”, inf. z 4 V 2012; A. Furier, op. cit.,
s. 128–129.
W. Materski, op. cit., s. 183.
W czasie walk z demonstrantami użyto broni palnej oraz zakazanego gazu paraliżującego, tzw. czieriomuchę. Według oficjalnych danych zginęło 19 osób. Ibidem, s. 226.
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samego roku przeprowadzono wybory prezydenckie, w których został wybrany Zwiad Gamsachurdia32.
Politycznemu usamodzielnieniu się Gruzji towarzyszył rozwój separatyzmów na jej terytorium. W efekcie zbrojnych konfliktów w Osetii Południowej (1991–1992) i Abchazji (1992–1993) doszło do faktycznego oderwania
się tych terenów od Gruzji. W Adżarii i Dżawachetii rządy gruzińskie zostały
ograniczone. Tym samym władze Gruzji straciły całkowitą kontrolę nad obszarem stanowiącym 18 proc. terytorium państwa.
W latach 1994–1996 ustalono nowy podział administracyjny Gruzji.
Został oparty na historycznie wydzielonych prowincjach, taki bowiem podział, obok różnic etnicznych i etnograficznych, jest wciąż „żywy”, utrwalony przez długoletnie rozbicie państwa. Podział administracyjny współczesnej
Gruzji obejmuje: 1) dziewięć regionów administracyjnych (mchare) – Dolna
Kartlia (Kwemo Kartlia), Guria, Imeretia, Kachetia, Wewnętrzna Kartlia,
Mccheta–Mtianetia, Megrelia i Górna Swanetia, Racza–Leczchumi i Dolna
Swanetia oraz Samcche–Dżawachetia (zwana też Meschetią); 2) dziewięć
tzw. terytoriów miejskich (kalakos teritoria) – Tbilisi, Kutaisi, Rustawi, Poti,
Cchinwali, Tkibuli, Cziatura, Zugdidi i Gori. Regiony składają się z jednostek niższego rzędu zwanych rejonami (raioni). Regiony administracyjne są
odpowiednikami polskich województw, rejony zaś – powiatów. Zwierzchnikami regionów są przedstawiciele prezydenta Gruzji, potocznie nazywani
gubernatorami. Na czele rejonów stoją zaś mianowani przez prezydenta pełnomocnicy państwowi33.

32

33

Dnia 22 XII 1991 roku Zwiad Gamsachurdia został obalony przez puczystów. W marcu 1992 roku
kolejnym prezydentem Gruzji został Eduard Szewardnadze. W konsekwencji Gruzję ogarnęła wojna
domowa między zwolennikami Szewardnadzego i Gamsachurdii. Wojna o władzę w Gruzji zakończyła
się zwycięstwem Szewardnadzego dzięki wsparciu państw sąsiednich – Azerbejdżanu, Armenii i Rosji.
Szewardnadze, aby uzyskać to poparcie, podpisał umowę o wstąpieniu Gruzji do Wspólnoty Niepodległych Państw. Dnia 2 XI 2003 roku w wyborach parlamentarnych zwyciężyła koalicja reformatorów
przewodzona przez Nino Burdżanadze, Micheila Saakaszwilego i Zuraba Żwanię. Rząd sterowany przez
Szewardnadzego sfałszował ich wynik, co doprowadziło do masowych protestów, zwanych „rewolucją
róż”. W konsekwencji tych zdarzeń Szewardnadze ustąpił a 4 I 2004 roku na prezydenta został wybrany
Micheil Saakaszwili uzyskując 96 proc. głosów. Niewątpliwym sukcesem nowego prezydenta było
odzyskanie kontroli nad Autonomiczną Republiką Adżarii w maju 2004 roku. SI portalu Kaukaz.pl,
http://www.kaukaz.pl, „Gruzja”, inf. z 12 III 2012.
Reforma administracyjna objęła także tereny separatystyczne. Władze gruzińskie nazwę Południowa
Osetia zastąpiły gruzińską nazwą – Szida Kartli. Południową część Abchazji zaczęto określać historyczną nazwą Kolchetia. Dżawachetia z Meschetią weszły w skład Samchret–Mtianeti. W. Materski,
op. cit., s. 9–10; A. Furier, op. cit., s. 154; SI portalu kaukaz.pl, http://www.kaukaz.pl, „Gruzja”, inf.
z 12 III 2012.
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Podstawę współczesnej gospodarki gruzińskiej stanowi rolnictwo,
z którego utrzymuje się blisko 50 proc. ludności. Dominuje uprawa owoców
cytrusowych, winogron, herbaty, orzechów laskowych, warzyw oraz hodowla
trzody chlewnej. Najważniejszymi regionami rolniczymi w Gruzji są: Mccheta–Mtianetia (uprawa owoców i warzyw, hodowla zwierząt), Guria (jeden
z największych producentów herbaty w Gruzji), Imeretia (uprawa morw
i winorośli), Megrelia i Górna Swanetia (uprawa kukurydzy, orzechów laskowych i owoców) oraz Racza–Leczchumi i Dolna Swanetia (uprawa winorośli,
owoców, zbóż, kukurydzy oraz hodowla zwierząt). Rolnictwu sprzyja klimat
podzwrotnikowy, wybitnie wilgotny w zachodnich regionach i kontynentalny
na wschód od Gór Suramskich. Ze względu na górzystość kraju klimat odznacza się silną piętrowością. Najwięcej opadów notuje się na stokach Gór Mescheckich, w pobliżu Batumi, zaś wyjątkowo suche są południowo-wschodnie
krańce Gruzji. Wyraźną granicą klimatyczną w Gruzji są Góry Suramskie.
Południkowy przebieg tego pasma dzieli kraj na dwie niemal równe części.
Warto zauważyć, że jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku
zatrudnienie w rolnictwie wynosiło około 30 proc., a produkcja zarówno roślinna, jak i zwierzęca była znacznie większa. Rozdrobnienie gospodarstw,
przestarzałe metody uprawy i hodowli oraz brak możliwości zapewnienia
odpowiedniej kontroli jakości produktów (a co za tym idzie znaczne ograniczenia w ich eksporcie) doprowadziły do sytuacji, że PKB związany z rolnictwem, rybołówstwem i gospodarką leśną wynosi około 8 proc.
Głównymi bogactwami naturalnymi Gruzji są złoża metali, głównie
manganu i miedzi oraz lasy, które zajmują 39,9 proc. powierzchni kraju. Do
najważniejszych gałęzi przemysłu zaliczyć należy przemysł hutniczy, lotniczy, wydobywczy, chemiczny oraz produkcję wina i wód mineralnych, wyrobów drewnianych, części maszyn i urządzeń elektrycznych34. O ile Gruzja nie
posiada istotnych złóż węglowodorów, o tyle ze względu na położenie geograficzne jest ważnym obszarem tranzytowym ropy naftowej i gazu ziemnego
(przede wszystkim z regionu Morza Kaspijskiego). Zyski z przesyłu ropy kaspijskiej są niezwykle istotnym czynnikiem rozwoju gruzińskiej gospodarki.
Rocznie rurociągami przez terytorium Gruzji przepływa ok. 6,5 mld m³ gazu
(do Turcji i Armenii) oraz 45 mln ton ropy (do Turcji i terminala Supsa nad
Morzem Czarnym). Handel państw Europy Zachodniej i Środkowej z kraja34

SI Ministerstwa Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.mg.gov.pl, „Gruzja”, inf. z 20 IV
2012; SI Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.msz.gov.pl, „Informator ekonomiczny o krajach świata. Gruzja”, inf. z 3 IV 2012.
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mi regionu Morza Kaspijskiego musi odbywać się przez gruzińskie porty na
Morzu Czarnym w Poti i Batumi lub drogą lądową przez Turcję i Gruzję35.
Problem wydobycia ropy naftowej obok ekonomicznego ma także wymiar polityczny. Spowodował zbliżenie Gruzji z Azerbejdżanem oraz z Ukrainą i Mołdawią. Nie ulega wątpliwości, że warunkiem pomyślnego wydobycia ropy naftowej w rejonie Morza Kaspijskiego jest stabilizacja polityczna
w regionie. Mając to na uwadze, państwa kaukaskie wystąpiły z inicjatywą
polityczną „Pokojowy Kaukaz”, która nakreśliła zasady pokojowej egzystencji wszystkich narodów kaukaskich w warunkach wzajemnego poszanowania
kultur narodowych oraz unikania sporów granicznych, politycznych i etnicznych w tej części świata36.

4. Armenia
Armenia jest najmniejszym krajem spośród republik zakaukaskich.
Zajmuje powierzchnię 29,8 tys. km. kw. Na północy graniczy z Gruzją (164
km), na zachodzie z Turcją oraz azerbejdżańską eksklawą Nachiczewan (268
km), na południu z Iranem (35 km), zaś na wschodzie z Azerbejdżanem (787
km). Całkowita długość granic tego kraju wynosi 1254 km. Armenia położona
jest w najbardziej górzystej części Wyżyny Armeńskiej. Ponad 90 proc. jej
powierzchni leży na wysokości 1000 m n.p.m. (zob. Mapa 4)37. Najwyższym
szczytem jest wygasły wulkan Aragac (4090 m n.p.m.), a najdłuższą rzeką
– Araks. W rowie tektonicznym na wysokości 2000 m n.p.m. znajduje się największe na Kaukazie jezioro Sewan. Armenia jest państwem odizolowanym
z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze – nie posiada dostępu do morza
oraz po drugie – dwa z jej czterech odcinków granic są zamknięte (z Azerbejdżanem w wyniku konfliktu karabachskiego oraz z Turcją z powodu blokady
gospodarczej).

35

36
37

Więcej w: M. Chrzanowski, Perspektywy Gruzji w związku z budową rurociągu z Baku do Ceyhan, [w:]
Kaukaz w dobie globalizacji, red. A. Furier, Poznań 2005, s. 84 i n.
A. Furier, op. cit., s. 248.
SI portalu kaukaz.net, http://www.kaukaz.net, M. Falkowski, Armenia, inf. z 2 IV 2012.
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Mapa 4

Armenia

Źródło: SI portalu Interia.pl, http://encyklopedia.interia.pl, inf. z 28 IX 2012.

Armenia może poszczycić się długą i bogatą historią państwowości.
W starożytności na Wyżynie Armeńskiej istniało państwo Urartu, założone
przez króla Arama w IX wieku przed naszą erą. Według legendy armeńskiej,
Aram był potomkiem Hajka, praojca narodu. Zjednoczył obszary wokół
jeziora Wan i od jego imienia naród tam zamieszkujący zaczęto nazywać
Armeńczykami.
W połowie VII wieku przed naszą erą nastąpił upadek państwa Urartu
spowodowany niepokojami wewnętrznymi i najazdami asyryjskimi. Armanowie (Ormianie) byli wtedy najsilniejszą grupą etniczną, panującą na całej
Wyżynie Armeńskiej. Z czasem podporządkowali sobie Urartów i inne ludy,
które w ciągu kilku stuleci uległy asymilacji. W rezultacie powstał jeden
naród armeński, którego główny trzon stanowili Armanowie, Kasjanowie
i Urartowie.
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W okresie formowania się narodu armeńskiego powstawały niewielkie księstwa, wśród których najstarszym było Arme–Szurpia. W połowie VI
wieku przed naszą erą Armenia została podbita przez perską dynastię Achemenidów. Niepomyślne wojny Persji z Rzymem pozwoliły z czasem zrzucić
perską zwierzchność polityczną. W 189 roku przed naszą erą władza w Armenii przeszła pod rządy dynastii Artaksydów (Artaszesydów) i rozpoczął się
okres rozkwitu niepodległego państwa armeńskiego. Terytorium kraju sięgało do Morza Kaspijskiego, a władca Armenii Artaszes I kontrolował ważny
szlak komunikacyjny prowadzący przez posiadłości Albanii i Iberii (Kartlii)
do Kolchidy.
Armenia osiągnęła szczyt swojej potęgi w I wieku przed naszą erą
w czasie panowania Tigranesa II Wielkiego (95–56 rok przed naszą erą). Jego
państwo rozciągało się od rzeki Kury i Morza Kaspijskiego do Arabii i Palestyny oraz od Ekbatany do Cylicyjskiego Taurusu i Morza Śródziemnego. Tigranes II zdołał w 94 roku przed naszą erą przyłączyć Copk, co doprowadziło
do zjednoczenia dotąd podzielonej Armenii. Udało mu się również pokonać
Partów, podbić Medię, Syrię oraz północną Mezopotamię. Jednak większość
zdobyczy Armenia straciła kilka lat później w wyniku wojny z Rzymianami,
a w 66 roku przed naszą erą stała się wasalem Imperium Rzymskiego38.
W II wieku przed naszą erą wygasła armeńska dynastia Artaksydów,
co doprowadziło do konfliktu o sukcesję na tronie armeńskim między Rzymem a Persją, rządzoną przez Partów. W 63 roku przed naszą erą zawarto
ugodę, na mocy której na armeńskim tronie zasiedli Arszakidzi (Arsacydzi)
– lennicy rzymscy. Pod panowaniem tej partyjskiej dynastii (63 rok przed
naszą erą – 428 rok naszej ery) miały miejsce ważne dla Armenii wydarzenia.
W 297 roku naszej ery kraj uzyskał samodzielność na mocy pokoju zawartego
między Persją i Rzymem, a w 317 roku król Armenii Tirydates III ogłosił
chrześcijaństwo religią panującą. Tym samym Armenia stała się pierwszym
państwem chrześcijańskim na świecie, a Armeńczycy przekształcili się w wyniku procesu historycznego w odrębny naród – Ormian39.
W 363 roku doszło do podziału Armenii między Rzym i Persję. Z ziem
zajętych przez ten pierwszy utworzono prowincję, natomiast tereny przejęte
przez Persów zostały przekształcone w odrębną administracyjnie prowincję
(marz), zarządzaną przez marzbana. Przez długi czas zachowała ograniczoną
38

39

M. Zakrzewska-Dubasowa, Historia Armenii, Wrocław 1990, s. 26 i n.; SI portalu kaukaz.net, http://
www.kaukaz.net, M. Falkowski, Armenia, inf. z 2 IV 2012.
M. Zakrzewska-Dubasowa, op. cit., s. 41.
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samodzielność polityczną. W VI wieku w wyniku wojen persko-bizantyjskich
większość terytorium Armenii znalazło się pod panowaniem Bizancjum.
Zwierzchność Konstantynopola trwała do podboju arabskiego w 640 roku.
Pod koniec IX wieku, po uniezależnieniu się od Arabów, władzę przejęli pochodzący z Gruzji przedstawiciele dynastii Bagratydów. Po 435 latach Armenia wkroczyła na drogę do samodzielności40. Dynastia Bagratydów rządziła
Armenią do 1080 roku. Był to okres rozkwitu państwa i kultury ormiańskiej,
nastąpił szybki rozwój miast: dawnych ośrodków miejskich, osłabionych podczas panowania arabskiego oraz nowych: Ani w Szaraku, Kars w Wanadzie,
Arcn w Wysokiej Armenii, Berkri i Wostan w Waspurakanie. Urbanizacji
sprzyjał handel tranzytowy, przez Armenię bowiem przebiegał ważny szlak
handlowy41.
Kolejne lata upłynęły pod znakiem podbojów Armenii przez Bizancjum, Turków i Mongołów. Podboje bizantyjskie spowodowały falę masowej
migracji Ormian, którzy zaczęli osiedlać się w Cylicji nad Morzem Śródziemnym (nazwanej później Małą Armenią). W XV wieku Armenia stała się
częścią Turcji osmańskiej, co doprowadziło do kolejnej fali emigracji ormiańskiej i powstania diaspory w wielu państwach świata. W tym czasie toczyły
się także wojny turecko-perskie o panowanie nad Armenią. W 1555 roku
została trwale podzielona między oba kraje. Tereny leżące na północ i wschód
od Armeńskich Gór, czyli Gugark, Szirak, dolina Araratu, Sjunik, Arcach
i wschodnia część Waspurakanu dostały się pod panowanie Persji, natomiast
ziemie leżące na południe od Armeńskich Gór i na zachód od Gór Waspurakańskich podlegały zwierzchnictwu Turcji. W perskiej Armenii wschodniej
administracja kraju opierała się na chanatach, natomiast w tureckiej Armenii
zachodniej utworzono paszałyki42.
Omawiając dzieje państwa armeńskiego, należy wspomnieć o Armenii
Mniejszej, zwanej także Małą lub Cylicyjską. Była królestwem istniejącym
w latach 1080–1375 na terenie Cylicji43. Do 1224 roku rządy sprawowała tam
dynastia Rubenidów, za panowania której około 1198 roku Armenia Mała
40
41

42

43

D. M. Lang, Armenia kolebka cywilizacji, przekł. T. Szafar, Warszawa 1975, s. 168 i n.
Wielkie ośrodki miejskie pełniły również rolę rezydencji królewskich, będących grodami obronnymi
z bogatą zabudową pałacową, dzielnicami mieszkalnymi i handlowymi. Przykładem takiego ośrodka
było miasto Ani – od II połowy X wieku stolica Bagratydów. M. Zakrzewska-Dubasowa, op. cit., s. 81.
Począwszy od 1890 roku Turcy przystąpili do eksterminacji Ormian. W okresie panowania Abdul-Hamida zginęło ponad 300 tys. Ormian. Ibidem, s. 135; H. Kiełbasiński, Przemiany kulturalne w Armenii
w XX wieku, Toruń 2001, s. 46.
Cylicja była krainą położoną w południowo-wschodniej Azji Mniejszej, na obecnym terytorium Turcji.
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stała się królestwem. Na okres panowania dynastii Hetumidów (do 1342 roku)
przypadał największy rozkwit państwa. Od końca XIII wieku Armenia Mała
zaczęła stopniowo tracić znaczenie na arenie międzynarodowej. Upadek państwa został ostatecznie przypieczętowany w 1375 roku zdobyciem stolicy Sis
i detronizacją ostatniego króla przez Mameluków. W XVI wieku Cylicja stała
się jedną z prowincji Imperium Osmańskiego. Armenia Cylicyjska miała nieocenione znaczenie, jeżeli chodzi o odrodzenie się ormiańskiej państwowości
oraz przetrwanie tradycji i kultury Ormian w trudnych czasach, kiedy Armenia właściwa znajdowała się pod okupacją turecką, a Ormianie byli obiektem
brutalnych prześladowań44.
Na początku XIX wieku wzmogła się rywalizacja Rosji, Persji i Turcji
o Zakaukazie. W latach 1801–1829, w rezultacie wojen rosyjsko-perskich
oraz rosyjsko-tureckich, Armenia wschodnia została przyłączona do imperium rosyjskiego, zaś zachodnia pozostała w granicach osmańskiej Turcji.
W miejsce Chanatów Erewańskiego i Nachiczewańskiego powstał Obwód
Armeński jako jednostka terytorialna wchodząca w skład imperium carskiego.
Warto wspomnieć, że w poszczególnych rejonach Zakaukazia Rosjanie wprowadzili różne formy administracji. W Armenii, Azerbejdżanie i Gruzji funkcjonowały władze cywilne, w Osetii i Gurii – wojskowo-cywilne, a na
terenach górskich – wojskowe. Z czasem wprowadzono nowy podział administracyjny. W 1846 roku powstały gubernie: tyfliska, kutaiska, szemakijska
oraz derbencka. Trzy lata później utworzono gubernię erewańską podzieloną
na powiaty: erewański, aleksandropolski, nachiczewański i nor-bajezecki45.
W wyniku skutków rewolucji październikowej wschodnia Armenia
uzyskała niepodległość. Weszła w skład Sowieckiej Republiki Zakaukaskiej,
niezależnej od Rosji. Tereny zachodniej Armenii nadal pozostawały pod okupacją turecką, mimo że traktat pokojowy z Sèvres nakazywał powrót do granic armeńsko-tureckich sprzed 1914 roku. Turcja jednak traktatu nie uznawała
i ponownie rozpoczęła okupację spornych terenów. W 1920 roku, w wyniku
powstania przeciwko rządom dasznaków46, wojska tureckie zostały wyparte
z Armenii. Dasznakowie zostali odsunięci od władzy, a bolszewicy ustanowili
na tym obszarze władzę radziecką.

44
45

46

M. Zakrzewska-Dubasowa, op. cit., s. 98 i n.
Ibidem, s. 171, 173; SI portalu kaukaz.net, http://www.kaukaz.net, M. Falkowski, Armenia, inf. z 2 IV
2012.
Dzasznakami nazywano członków ormiańskiej partii narodowej Dasznakcutjun założonej w 1890 roku.
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W latach 1922–1936 Armenia była częścią Zakaukaskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a od grudnia 1936 roku, już
jako Armeńska Socjalistyczna Republika Radziecka, weszła w skład ZSRR.
Historyczne ziemie Nachiczewanu i Karabachu, zamieszkane w większości
przez Ormian, włączono do Azerbejdżanu. Utworzono autonomiczny obwód
Górskiego Karabachu oraz autonomiczną republikę Nachiczewanu. Stało się
to zarzewiem współczesnego konfliktu ormiańsko-azerskiego, który wybuchł
pod koniec lat osiemdziesiątych47.
Rozpad ZSRR został wykorzystany przez armeńską opozycję antykomunistyczną. Dnia 17 III 1991 roku Armenia zbojkotowała wszechzwiązkowe referendum w sprawie przynależności do ZSRR i jako pierwsza republika radziecka zdecydowała się wystąpić ze Związku Radzieckiego. Jednym
z armeńskich przywódców opozycyjnych był Lewon Ter-Petrosjan, który po
proklamowaniu niepodległości Armenii 23 VIII 1990 roku zwyciężył w wyborach prezydenckich (październik 1990 roku)48.
Współczesna Armenia jest jedynym sojusznikiem Federacji Rosyjskiej w regionie. Jako najmniejsze państwo Kaukazu pozostaje w ciągłym zagrożeniu ze strony Azerbejdżanu i Turcji, a Rosja jest jej jedynym naturalnym
sprzymierzeńcem. O sojuszu z Rosją decydują względy militarne, polityczne
i ekonomiczne. Szczególnie istotne znaczenie dla Moskwy ma rosyjska baza
wojskowa w Giumri ulokowana w północno-zachodniej Armenii, w pobliżu
granicy z Turcją49.
Armenia administracyjnie jest podzielona na dziesięć prowincji: Aragacotn, Ararat, Armawir, Gegharkunik, Kotajk, Lori, Szirak, Sjunik, Tawusz,
Wajoc Dzor oraz jedno miasto wydzielone – stolica kraju Erywań (Jerewan),
liczący 1,1 mln mieszkańców. Innymi większymi miastami są: Giumri (146,4
tys.), Wanadzor (104,8 tys.), Wagarszapat (57,3 tys.), Hrazdan (52,9 tys.),
Eczmiadzyn (52,7 tys.), Abowian (46 tys.) oraz Kapan (45,5 tys.). Warto podkreślić, że około 64 proc. mieszkańców Armenii mieszka w miastach50.
Podstawą armeńskiej gospodarki jest obróbka diamentów i przemysł
jubilerski, produkcja maszyn, silników elektrycznych, wyrobów przemysłu
tekstylnego, chemicznego, przetwórstwo żywności oraz produkcja koniaku.
47
48
49

50

Ibidem.
D. Mielniczuk, Znaczenie wizyty Jana Pawła II w Armenii, [w:] Kaukaz w dobie globalizacji…, s. 94.
Baza Giumri pozostanie po kontrolą Rosjan co najmniej do 2044 roku – zgodnie z układem z Rosją,
ratyfikowanym 12 IV 2011 roku przez parlament armeński. M. Falkowski, Polityka Rosji na Kaukazie
Południowym i w Azji Centralnej, „Prace OSW”, 2006, nr 23, s. 13.
SI portalu kaukaz.net, http://www.kaukaz.net, M. Falkowski, Armenia, inf. z 2 IV 2012.
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Głównymi towarami eksportowymi Armenii są: metale nieszlachetne (około
jednej trzeciej wartości eksportu), produkty mineralne, kamienie szlachetne
i nieszlachetne oraz gotowe artykuły spożywcze51.
Użytki rolne zajmują 47 proc. powierzchni kraju. Ze względu na klimat ponad połowa areału jest sztucznie nawadniana. Najważniejszymi regionami rolniczymi w Armenii są Kotlina Araracka, Wyżyna Szyracka i okolice
jeziora Sewan. Dominuje uprawa winorośli, drzew owocowych (głównie moreli i brzoskwiń), warzyw, zbóż oraz roślin przemysłowych (tytoń, buraki cukrowe). Duży udział w strukturze armeńskiego PKB mają usługi (43,2 proc.),
przemysł (38,6 proc.) i rolnictwo (18,2 proc.). Biorąc pod uwagę strukturę
zatrudnienia, Armenia jest krajem rolniczym – na roli pracuje 45 proc. jej
mieszkańców, podczas gdy w usługach 30 proc., a w przemyśle – 25 proc.
Rolnictwo jest niedoinwestowane, oparte na przestarzałych technologiach, na
skutek czego kraj nie jest samowystarczalny żywnościowo52.
Armenia nie posiada zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego. Dysponuje natomiast złożami surowców budowlanych, minerałów i metali: miedzi
i molibdenu, marmuru, bazaltu, granitu, perłowca, ołowiu, boksytów, cynku,
złota i srebra, a także rud żelaza. W Armenii istnieją trzy strefy złóż metali:
1) od Aławerdy do Kafanu występują bogate złoża miedzi oraz cynk, ołów,
baryt i piryt, 2) teren od Pambaku do Zangezuru jest bogaty w rudy miedziano-molibdenowe, sjenity, rudy żelaza i apatyty oraz 3) rejon jeziora Sewan
znany jest z wysokogatunkowych rud magnetytu i chromu. Armenia jest bogata w źródła wód mineralnych. Do najbardziej znanych należą: Dżemruk,
Arzni, Ankawan, Diliżan, Martuni i Sisan53.
Istnieją trzy podstawowe problemy utrudniające rozwój gospodarki
Armenii. Po pierwsze – całkowita zależność kraju od zewnętrznych (głównie
rosyjskich) dostaw surowców energetycznych. Po drugie – zamknięta granica
z Turcją, zmuszająca armeńskich i tureckich przedsiębiorców do wożenia towarów przez terytorium Gruzji. Po trzecie – korupcja i koncentracja najważniejszych dziedzin gospodarki w posiadaniu klanu sprawującego władzę54.

51
52
53

54

SI Ministerstwa Gospodarki, http://www.mg.gov.pl, „Armenia”, inf. z 20 IV 2012.
SI portalu kaukaz.net, http://www.kaukaz.net, M. Falkowski, Armenia, inf. z 2 IV 2012.
M. Zakrzewska-Dubasowa, op. cit., s. 10–11; SI Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej
Polskiej, http://www.msz.gov.pl, „Informator ekonomiczny o krajach świata. Armenia”, inf. z 3 IV 2012.
Strona internetowa portalu kaukaz.net, http://www.kaukaz.net, M. Falkowski, Armenia, inf. z 2 IV 2012.
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5. Wnioski
Dzieje trzech republik zakaukaskich, ze względu na bliskie sąsiedztwo, splatały się na przestrzeni wieków. Na ich losach niejednokrotnie piętno odciskały wojny, najazdy i gry polityczne prowokowane przez sąsiednie
mocarstwa starające się opanować Kaukaz. Nie bez znaczenia dla rozwoju
regionu pozostawały krzyżujące się szlaki handlowe oraz ścierające się wpływy kultury zachodniej i wschodniej.
Najdłuższa w dziejach Zakaukazia okazała się dominacja rosyjska
przypadająca na dwa stulecia: XIX i XX. Z jednej strony celem Rosji była
eksploatacja Kaukazu, z drugiej zaś obecność rosyjska zapewniała ochronę
przed najazdami Muzułmanów. Rosyjskie panowanie można podzielić na dwa
okresy: monarchiczny i radziecki, a cezurą je dzielącą jest I wojna światowa
i rewolucja bolszewicka.
Pod koniec I wojny światowej państwa Zakaukazia uzyskały na krótki
czas niepodległości, jednak zasadniczą zmianę na mapie politycznej Zakaukazia oraz jego pozycji w polityce światowej spowodował dopiero rozpad ZSRR
oraz odkrycie złóż ropy naftowej pod dnem Morza Kaspijskiego. Republiki
zakaukaskie ponownie sięgnęły po niepodległość, a eksploatacja ropy naftowej wzmogła zaangażowanie państw zachodnich w regionie.
Region Kaukazu Południowego był i jest areną konfliktów zbrojnych
o charakterze separatystycznym lub irredentystycznym. W Gruzji są to konflikty w Abchazji i Osetii Południowej, w Azerbejdżanie – konflikt z Armenią
wokół Górskiego Karabachu. Dodatkowo, wciąż żywe separatyzmy stały się
elementem rozgrywki geopolitycznej między Europą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Federacją Rosyjską, w której stawką ze strony rosyjskiej
jest utrzymanie wpływów w regionie, ze strony Zachodu zaś – demonstracja
zdolności do efektywnego promowania w krajach kaukaskich demokracji
i modernizacji gospodarczej.
*****
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Architektura, sztuka i turystyka na
Zakaukaziu

1. Wprowadzenie
Zakaukazie, czyli inaczej Kaukaz Południowy stanowią: Gruzja, Armenia i Azerbejdżan – trzy państwa, których łączna powierzchnia nie przekracza 190 tys. km. kw. Mieszka tam prawie 17 mln ludzi1. Mała powierzchnia
obszaru, kilka narodowości o zupełnie różniących się od siebie kulturach czynią ten region miejscem wielu konfliktów narodowych i terytorialnych, ale
też powodują coraz większe zainteresowanie Zakaukaziem ze strony turystów
z całego świata.
Naturalne bariery oddzielające poszczególne regiony Kaukazu Północnego, a także Zakaukazia spowodowały wykształcenie się wielu społeczności
o znacznym poczuciu odrębności. W samej tylko Gruzji istnieje mnóstwo
odrębnych grup etnicznych, które posiadają własny dialekt i folklor. Między
niektórymi z tych zbiorowości istnieją również różnice antropologiczne. W tej
mozaice etnicznej Gruzini stanowią zaledwie nieco ponad 50 proc.2
Kraje Zakaukazia po odzyskaniu niepodległości na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku stały się podmiotami polityki międzynarodowej.
Pojawiło się zainteresowanie tymi obszarami ze względu na możliwości zaistnienia zarówno współpracy gospodarczej (w zakresie przemysłu i rolnictwa), jak i rozwoju stosunków kulturalnych. Zauważono również walory turystyczne tego regionu, co przełożyło się na rozwój przemysłu turystycznego
w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie. Region ten jest chętnie odwiedzany przez
1
2

Atlas świata, Warszawa 2011, s. 225–227, 245–246.
M. Pirveli, Potencjalne walory turystyczne Gruzji, „Turyzm”, 2000, t. 10, z. 2, s. 5; Strona internetowa [dalej: SI] portalu Kaukaz.pl, http://www.kaukaz.pl, „Potencjalne walory turystyczne Gruzji”, inf.
z 22 V 2012.
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obcokrajowców przybywających w różnych celach. Szczególną uwagę należy
zwrócić na kwestie turystyki obecne w tych trzech państwach zakaukaskich.
Narodowa Agencja Turystyczna Gruzji w pierwszej połowie 2012
roku podała do wiadomości publicznej informację o osobach przybywających
do Gruzji w latach 2000–2011. Okazało się, że w roku kończącym XX wiek
państwo to odwiedziło 387 258 obywateli innych państw. Przez pierwszą dekadę zauważalna była bardzo dynamiczna tendencja wzrostowa. W 2011 roku
odnotowano 2 820 185 osób odwiedzających tę republikę zakaukaską. Wśród
przyjezdnych dominowali obywatele państw europejskich, stanowiąc od 90
do 95 proc. grupy ogółu przyjezdnych. Co więcej Europę reprezentowały
głównie organizmy polityczne powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego,
należące do Wspólnoty Niepodległych Państw3. Dane te pokazują więc, że nie
wszyscy wjeżdżający na terytorium Gruzji przybywali w celach turystycznych. Rząd gruziński przeprowadził w 2010 roku badania, których celem
było nakreślenie obrazu populacji przyjeżdżających do tego państwa. Sporządzono ankietę, którą przeprowadzono w różnych okresach roku. Okazało
się, że 32 proc. badanej grupy znalazło się w granicach państwa gruzińskiego
z przyczyn turystyczno-rekreacyjnych. Ponadto 28 proc. przybyło do Gruzji
w celach biznesowo-zawodowych, zaś kolejne 25 proc. odwiedzało rodzinę
lub znajomych mieszkających na tym terytorium. Pozostali odwiedzający
przybywali w celach edukacyjnych, religijnych, zdrowotnych lub też wybierali Gruzję jako kraj tranzytowy, udając się np. do Azerbejdżanu lub Turcji4.
Przeprowadzona ankieta przynosiła zaskakujące dane odnośnie grupy
przybywających do Gruzji w celach turystycznych. Otóż jedynie 9 proc. ankietowanych wskazało, że przygotowało swój wyjazd, wykorzystując ofertę
instytucji oferujących zorganizowane formy wyjazdu5. Należy zadać pytanie,
co wpłynęło na zaistnienie takiego zjawiska. Pierwszym czynnikiem może być
jeszcze dość słabo zorganizowany przemysł turystyczny w Gruzji, związany
niekiedy z nieefektywną promocją walorów tego kraju, przez co na rynku
zauważalny jest brak konkretnych ofert lub też słaba ich dystrybucja. Innym
czynnikiem, który zaważył na takich danych, była chęć samodzielnego odbywania wyjazdów turystycznych, bez większej ingerencji biur wycieczkowo-turystycznych. Świadczyło to o niekonwencjonalnych sposobach spędzania
3
4

5

SI portalu Georgian National Tourism Administration, http://www.gnta.ge, inf. z 30 VII 2012.
SI portalu Georgian National Tourism Administration, http://www.gnta.ge, „Survey of International
Travellers at National Borders of Georgia”, inf. z 30 VII 2012.
Ibidem.
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czasu na wyjeździe turystycznym oraz profesjonalizmie osób decydujących
się na rekreacyjną eksplorację Gruzji. Ukształtowanie terenu (obszary górskie zajmują dwie trzecie terytorium Gruzji i są to Wielki Kaukaz i Mały
Kaukaz) sprzyja napływowi osób zaprawionych w turystyce górskiej. Gruzja
leży w strefie klimatu podzwrotnikowego, a wspomniane ukształtowanie terenu ma ogromny wpływ na warunki klimatyczne panujące na tym obszarze.
W zachodniej części kraju panują ciepłe zimy i lata, stąd zauważalny jest
rozwój miejscowości nadmorskich jako kurortów turystycznych. W środkowej i wschodniej części kraju klimat jest bardziej surowy. Na szczególną
uwagę zasługuje flora Gruzji. Lasy zajmują jedną trzecią powierzchni kraju,
zaś w wyższych partiach gór występuje roślinność typu alpejskiego6. Klimat
w połączeniu z florą, kulturą i historią kraju, czyni z Gruzji wyjątkowo atrakcyjne miejsce.
Ankietowani w 2010 roku określili także rodzaj turystyki preferowanej w czasie pobytu w Gruzji. Dla 44 proc. badanych przyjazd do tego kraju
wiązał się z chęcią bezpośredniego zapoznania się z miejscowym dziedzictwem kulturowym. Kolejne 28 proc. respondentów stanowili przedstawiciele tzw. MICE turystyki (meetings, incentives, conferences and exhibitions).
Niezwykłe warunki terenowe przyciągnęły 12 proc. badanej grupy. Niektórzy
zdecydowali się na wyjazd do Gruzji ze względu na takie czynniki, jak: możliwość poprawy zdrowia, sławne na całym świecie wina7.
Tabela 1

Przyjazdy turystów zagranicznych do państw Zakaukazia w latach 2005–2009
(w mln osób)
Państwo
Armenia
Azerbejdżan
Gruzja

2005 rok
0,319
0,861
0,560

2008 rok
0,558
1,409
1,290

2009 rok
0,575
1,430
1,500

Źródło: SI Instytutu Turystyki, http://www.intur.com.pl, inf. z 28 VIII 2012.

W świetle badań przeprowadzonych w 2010 roku okazało się, że ponad 60 proc. turystów przebywała w Gruzji do 5 dni. Na kilkudniowy dłuższy pobyt (6-10 dni) zdecydowało się kolejne 20 proc. grupy. Maksymalnie
6
7

Zob. Encyklopedia geograficzna świata: Azja, Kraków 1998.
SI portalu Georgian National Tourism Administration, http://www.gnta.ge, „Survey of International
Travellers at National Borders of Georgia”, inf. z 30 VII 2012.
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dwutygodniową obecność zadeklarowało 7 proc. pytanych. Do pierwszej,
największej grupy, zapewne zaliczały się osoby preferujące turystykę biznesową, związaną z przeprowadzaniem różnych szkoleń i konferencji. Osobom
tym zapewniono podstawowy program poznania walorów turystycznych kraju, ograniczając się zapewne do Tbilisi i okolic, co przełożyło się na wynik
odpowiedzi na pytanie – jakie ośrodki turystyczne były miejscem pobytu respondentów. Turyści, chcąc dokładnie zapoznać się z walorami kulturalnymi
Gruzji, decydowali się na dłuższy pobyt, mieszczący się w granicach 6-15
dni. Pozostała grupa, prawdopodobnie poszukująca wrażeń podczas uprawiania turystyki górskiej, musiała zdecydować się na dłuższy pobyt. Preferowany
czas pobytu turystów wpływa na dochód państwa czerpany z turystyki (zob.
Tabela 2).
Analizując przychody z tytułu turystyki przyjazdowej do Gruzji
w latach 2000–2008 zauważa się stopniowy ich wzrost. Jest interesujące, że
w 2000 roku dochód wyniósł 107 mln USD, zaś w 2008 roku widzimy prawie
pięciokrotny wzrost przychodów8. Świadczy to o staraniach rządu gruzińskiego, aby zdecydowanie zwiększyć wpływy do budżetu pochodzące z przemysłu turystycznego, poprzez nasilone działania promocyjne oraz dążenie do
poprawienia infrastruktury hotelowej czy drogowej, np. w Anaklii, Kobuleti,
Mestii. Turystyka bowiem jest jedną z podstaw gospodarki narodowej tego
państwa9.
W przypadku Gruzji istnieją czynniki hamujące wpływy z przemysłu
turystycznego do budżetu. Najpoważniejszym z nich jest niestabilność polityczna w regionie, związana z relacjami gruzińsko-rosyjskimi w odniesieniu
do Abchazji i Osetii Południowej, rodząca obawy u potencjalnych turystów.
Położenie geograficzne Gruzji wpływa na konieczność wyboru środków
transportu, stąd też bardzo duże wykorzystanie portów lotniczych (Tbilisi,
Batumi, Poti) przez turystów z państw nieprzylegających do Gruzji. Transport
samochodowy lub morski najczęściej wykorzystywany jest przez przybyszy
z Turcji, Armenii, Ukrainy lub obcokrajowców odbywających podróże w basenie Morza Czarnego10.

8

9
10

SI Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, http://wtir.awf.krakow.pl, R. Glińska, Analiza
rynku turystycznego Republiki Gruzji, inf. z 20 VIII 2012.
SI portalu Invest in Georgia, http://www.investingeorgia.org, inf. z 20 VIII 2012.
SI Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, http://wtir.awf.krakow.pl, R. Glińska, Analiza
rynku turystycznego Republiki Gruzji, inf. z 20 VIII 2012.
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Tabela 2

Dochód z turystyki w państwach Zakaukazia w latach 2005–2009 (w mld USD)
Kraj
Armenia
Azerbejdżan
Gruzja

2005 rok
0,220
0,078
0,241

2007 rok
0,305
0,178
0,384

2008 rok
0,331
0,190
0,447

2009 rok
0,334
0,353
0,470

Źródło: SI Instytutu Turystyki, http://www.intur.com.pl, inf. z 28 VIII 2012.

Gruzja na tle państw zakaukaskich zdecydowanie przoduje w organizacji przemysłu turystycznego, co przekłada się także na dochody czerpane
z tego tytułu. Południowy sąsiad Gruzji – Armenia odnotowuje zdecydowanie
mniejszą liczbę turystów. Z analizy danych dostępnych dla pierwszej dekady
XXI wieku wynika, że prawie połowa wszystkich odwiedzających Armenię
przybywała w celach rodzinnych. Dominowali w tej grupie przede wszystkim obywatele państw powstałych w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego (głównie Gruzja, Azerbejdżan, Federacja Rosyjska). Należy wspomnieć
również o dość rozwiniętej diasporze ormiańskiej w Europie Zachodniej
i Stanach Zjednoczonych. Jej przedstawiciele decydują się na odwiedziny
ojczyzny swoich ojców i dziadków, stąd też znaczna liczba osób przybywających w celach rodzinnych.
Kolejna dość znaczna grupa, bo niekiedy sięgająca nawet 25 proc.
kierowała się do Armenii w celach biznesowo-konferencyjnych (obywatele
państw Europy Zachodniej). Co ósmy przyjeżdżający do Armenii za cel swojej wizyty określał uprawianie turystyki i wypoczynku. Jako powód przyjazdu
podawano chęć zapoznania się z walorami środowiska naturalnego, specyficznymi uprawami roślin (winnice) oraz z atrakcjami kulturalnymi Armenii11.
Liczba odwiedzających Armenię z roku na rok wzrastała, średnio od 15 do
40 tys. W 2009 roku odnotowano 575 tys. przyjezdnych. Pod tym względem
państwo to wypadało najsłabiej na tle pozostałych państw zakaukaskich. Jakie są przyczyny takiego stanu? Niewątpliwą przeszkodą leżącą na drodze
do zwiększenia napływu turystów jest wspomniana niestabilność polityczna
na tym obszarze. Poza trudnymi relacjami gruzińsko-rosyjskimi istnieją dwa
poważne ogniska zapalne „odstraszające” turystów. Pierwsze z nich – konflikt
11

SI ambsady Armenii w Stanach Zjednocznych, http://www.armeniaemb.org, „Armenia’s tourism development initiative 2001–2003”, inf. z 20 VIII 2012; SI portal Caps.am, http://www.caps.am, „Armenian
international visitor survey september 2006 – august 2007. Report of results”, inf. z 20 VIII 2012; SI
Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, http://wtir.awf.krakow.pl, K. Rydel, Analiza rynku
turystycznego Armenii, Kraków 2010, inf. z 20 VIII 2012.
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ormiańsko-azerski (Górski Karabach) – doprowadził do zminimalizowania
ruchu turystycznego między oboma państwami12. Armenia ponadto posiada
zamkniętą granicę z Turcją, co jest efektem wielowiekowego konfliktu między oboma organizmami politycznymi oraz napiętymi stosunkami z Azerbejdżanem. Negatywnie na atrakcyjność turystyczną Armenii wpływają warunki
sejsmiczne panujące w tym regionie, których przykładem jest trzęsienie ziemi
w ostatnim ćwierćwieczu. Armenia posiada również wciąż słabo rozwiniętą
infrastrukturę turystyczną. Położenie geograficzne tego kraju i skomplikowane stosunki polityczne z sąsiadami czynią go obszarem trudno dostępnym
w ruchu lądowym (za wyjątkiem Gruzji i Iranu). Stąd też ciężar całego ruchu
turystycznego spoczywa na transporcie lotniczym i międzynarodowym porcie
lotniczym Zvartnots pod Erywaniem.
Rząd ormiański w swoich działaniach, analogicznie jak władze Gruzji,
prowadził politykę zmierzającą do rozwoju branży turystycznej. Przekazywał
w miarę możliwości środki finansowe na prowadzenie działań marketingowych, realizację projektów międzynarodowych zmierzających do inwestowania w turystykę w Armenii oraz modernizację (rozbudowa lotniska w Zvartnots) i rozbudowę zaplecza turystycznego. Jedną z poważniejszych inwestycji
było powstanie najdłuższej na świecie kolejki linowej nad kanionem rzeki
Worotan, oddanej do użytku w październiku 2010 roku. Celem tych zabiegów
było dążenie do uatrakcyjnienia aktualnej oferty i zwiększenia wpływów do
budżetu państwa z tej jakże ważnej gałęzi gospodarki. Takie działania nie
przeszły niezauważone przez Światową Organizację Turystyki. Jej sekretarz
przebywał na początku lipca 2011 roku w Erywaniu, gdzie z wyrazami uznania wypowiedział się o zaangażowaniu władz ormiańskich w rozwój turystki
na własnym terytorium13.
Armenia, będąca krajem wyżynno-górskim, nie posiada tak atrakcyjnego klimatu jak Gruzja. Panujący klimat suchy podzwrotnikowy o odmianie
kontynentalnej, powoduje, że aktywność turystyczna ogranicza się do miesięcy wiosenno-letnich. Zimy są surowe i z ujemną temperaturą. Atrakcją
turystyczną Armenii są niewątpliwie jeziora (ok. 100), z największym – jeziorem Sewan. Flora nie jest tak urozmaicona jak w Gruzji. Lasy zajmują
jedynie 10 proc. powierzchni kraju, zaś przewagę ma roślinność stepowa.
12

13

S. Kardaś, Wybrane aspekty prawnomiędzynarodowe sporu wokół Górskiego Karabachu, [w:] Kaukaz
w stosunkach międzynarodowych: Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. P. Olszewski, K. Borkowski, Piotrków Trybunalski 2008, s. 313–325.
SI Partnerstwa Wschodniego, http://eastbook.eu, inf. z 20 VIII 2012.
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Na terenie Armenii działa około kilkudziesięciu operatorów turystycznych
oferujących szeroką gamę produktów. Proponują wycieczki obejmujące okres
od 7 do 17 dni. Ich celem jest ukazanie walorów kulturalnych i środowiskowych Armenii. Operatorzy turystyczni próbują również przyciągnąć turystów
o specjalnych wymaganiach. Pojawiają się więc w ofertach wycieczki po
winnicach ormiańskich, ważnych miejscach kultu religijnego czy też związane z turystyką górską i sportami ekstremalnymi14. Najpopularniejszymi regionami turystycznymi w Armenii są: Aragacotn, Ararat, Gegharkunik, Lori,
Syunik, Vayots Dzor i miasto stołeczne Erywań15.
Porównywalne z Gruzją dochody z turystyki posiada Azerbejdżan.
Podobnie do obu analizowanych państw, zdecydowana większość turystów
odwiedzających Azerbejdżan pochodzi z przestrzeni Wspólnoty Niepodległych Państw. Ponadto, ze względu na specyfikę religijną kraju, znaczna
liczba turystów są to obywatele Turcji i Iranu16. Począwszy od 2007 roku
nastąpił znaczący wzrost liczby przyjezdnych, a co za tym idzie zwiększyły
się wpływy budżetu państwa z tego tytułu (zob. Tabela 2). Nie oznacza to
jednak, że przemysł turystyczny jest znaczącą gałęzią gospodarki. Głównym
źródłem dochodów państwa azerskiego jest sprzedaż ropy naftowej i gazu
ziemnego oraz rolnictwo17.
Azerbejdżan posiada na swoim obszarze około 100 hoteli odnotowanych przez Światową Organizację Turystyki. Skoncentrowane są głównie
w okolicach Baku18. Liczbę tę należy uzupełnić o szereg mniejszych instytucji zapewniających noclegi o niższym standardzie. Tylko w latach 2002–
2011 doszło do potrojenia liczby punktów noclegowych, co przełożyło się
na czterokrotny wzrost liczby oferowanych noclegów. Około 45 proc. osób
zatrzymujących się w tego typu placówkach stanowią turyści zagraniczni19.
Niewątpliwie negatywny wpływ na rozwój turystyki w Azerbejdżanie ma
stan infrastruktury drogowej i kolejowej. Rząd w Baku, w celu poprawienia
sieci drogowo-kolejowej, uzyskał środki finansowe z Europejskiego Banku
14
15
16

17
18
19

Zob. SI portalu Welcome Armienia, http://www.welcomearmenia.com, inf. z 20 VIII 2012.
Strona internetowa portalu Armenia Info, http://www.armeniainfo.am, inf. z 20 VIII 2012.
SI Państwowego Komitetu Statystycznego Republiki Azerbejdżanu, http://www.azstat.org, „About the
number of the citisens passed through borders of the Republic of Azerbaijan“, inf. z 20 VIII 2012; SI
Światowej Organizacji Turystyki, http://statistics.unwto.org, „Tourism statistics in Azerbaijan”, inf. z 20
VIII 2012.
Azerbejdżan: Przewodnik dla przedsiębiorców, Warszawa 2006, s. 34–42.
SI OBWE, http://www.osce.org, „Azerbijan Tourism Sector Development Program”, inf. z 20 VIII 2012.
SI Państwowego Komitetu Statystycznego Republiki Azerbejdżanu, Hotels and hotel types of enterprises, http://www.azstat.org, „Hotels and hotel types of enterprises”, inf. z 20 VIII 2012.
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Odnowy i Rozwoju. Dla turystów z innych odległych krajów głównym środkiem transportu do Azerbejdżanu są linie lotnicze. Państwo to posiada trzy
lotniska międzynarodowe. Główny port lotniczy znajduje się w stołecznym
Baku. Dość poważny problem pojawia się w przypadku chęci odwiedzenia
Nachiczewania. Potencjalni turyści, ze względu na konflikt azersko-ormiański, są zmuszeni do korzystania z transportu lotniczego lub do podróży przez
terytorium Iranu.
Turyści najczęściej odwiedzają stołeczną aglomerację i jej okolice.
Dużą popularnością cieszą się także regiony: Lenkoran, Guba–Khachmaz,
Aran, Gandża, Shaki–Zagatala i Shirvan20. Znajduje się w nich wiele zabytków. Z turystycznego punktu widzenia atrakcyjnie przedstawia się przyroda
Azerbejdżanu. Kraj jest zróżnicowany pod względem ukształtowania terenu.
Na północy, zachodzie i południu znajdują się góry, odpowiednio: Kaukaz
(najwyższy szczyt to Bazardjuzi), Góry Karabachskie i Góry Tałyskie. Ostanie dwa pasma górskie porastają gęste lasy. Na Kaukazie i jego północnych
stokach turysta może zetknąć się z łąkami typu alpejskiego oraz lodowcami.
W środkowym Azerbejdżanie występują również formacje stepowe oraz półpustynie. Znajdują się na tym obszarze dwie niziny – Mugańska i Kurańska.
Przez tę ostatnią toczy swój nurt rzeka Kura21. Jedną z atrakcji przyrodniczych
Azerbejdżanu są wulkany błotne. Elementem sprzyjającym rozwojowi turystyki jest klimat występujący na tym obszarze. Upalne lata i ciepłe zimy są
efektem klimatu subtropikalnego wytworzonego dzięki oddziaływaniu Gór
Wielkiego Kaukazu. Ukształtowanie powierzchni wpływa na występowanie
dziewięciu stref klimatycznych na obszarze porównywalnym do terytorium
jednej trzeciej Polski. Przy tak urozmaiconym ukształtowaniu powierzchni
oraz klimacie zdecydowanie wzrasta atrakcyjność turystyczna regionu.
W najbliższej przyszłości przed państwami Zakaukazia pojawia się
szansa uatrakcyjnienia własnej oferty turystycznej. Dzięki konsekwentnemu
rozwojowi odpowiedniej infrastruktury oraz przemyślanym zabiegom marketingowym wszystkie te trzy organizmy polityczne w najbliższej dekadzie są
w stanie zwiększyć wpływy z przemysłu turystycznego do budżetu. Ponadto

20

21

G. Miłosz, A. Miłosz, Kaukaz, Warszawa 1979, s. 283–327; SI Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF
w Krakowie, http://wtir.awf.krakow.pl, R. Glińska, Analiza rynku turystycznego Republiki Gruzji, inf.
z 20 VIII 2012.
Atlas świata…, s. 128–129.

317

Geografia historyczna, polityczna i ekonomiczna Kaukazu ...

doprowadzenie do pełnej stabilizacji politycznej w regionie umożliwi korzystanie z piękna turystycznego tych terenów22.
Trudno nie zgodzić się z opinią Ryszarda Kapuścińskiego, który
zaliczył Zakaukazie do: „obszarów b. ZSRR pełnych egzotyki, konfliktów
i osobliwej, pełnej emocji i sentymentów atmosfery”23. Właśnie owa egzotyka i niesamowita atmosfera już od wielu lat przyciąga setki podróżników
i turystów, w tym z Polski. W 1935 roku Klub Wysokogórski Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zorganizował pierwszą polską wyprawę w góry
Wysokiego Kaukazu. Dziesięcioosobowa ekspedycja miała dwa główne cele
– alpinistyczny i naukowy. Wśród jej uczestników, oprócz alpinistów, znaleźli
się zoolog, leśnik i geomorfolog, którzy mieli za zadanie przeprowadzenie
badań z zakresu swoich dziedzin w słabo wówczas poznanym pod względem
przyrodniczym Kaukazie. Pokłosiem wyprawy były liczne artykuły naukowe
i popularne w ówczesnej prasie polskiej, a także wspomnieniowa książka
Romana Wojtusiaka, zoologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego24.
Zakaukazie po II wojnie światowej, będące częścią Związku Radzieckiego, przyciągało rzesze turystów radzieckich, a także mieszkańców tzw.
krajów demokracji ludowej. Prawdopodobnie z myślą o turystach w 1979
roku na polskim rynku księgarskim ukazała się publikacja Grażyny i Andrzeja Miłoszów Kaukaz25. Wraz z zamieszczoną w niej mapą służyła w latach
osiemdziesiątych XX wieku jako przewodnik turystyczny dla osób wybierających się w tę część ówczesnego Związku Radzieckiego. Zainteresowanie Zakaukaziem jako destynacją turystyczną osłabło wśród Polaków po rozpadzie
Związku Radzieckiego, nadal jest zaś aktualne wśród ludności państw strefy
postradzieckiej. Niestabilna sytuacja polityczna w regionie, która zaowocowała konfliktami zbrojnymi, skutecznie zniechęcała do wyjazdów na teren
Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii. W ostatnich latach Polacy ponownie zaczęli
wybierać Kaukaz Południowy jako cel swoich wycieczek i podróży. Dlatego
22

23
24
25

W dalszej części opracowania zaprezentowano subiektywny przegląd atrakcji turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków architektury i sztuki Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu, sporządzony
w oparciu o literaturę przedmiotu oraz programy wycieczek turystycznych po Zakaukaziu, znajdujących
się w ofertach polskich biur podróży. Nie było celem autora pisanie kolejnego przewodnika turystycznego, ale ukazanie bogactwa i zróżnicowania zakaukaskich zabytków oraz innych walorów tego regionu.
Nazwy miejscowe podano według wytycznych Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych Poza Granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju. Nazewnictwo geograficzne świata, z. 5: Azja Środkowa
i Zakaukazie, oprac. I. Nowicka, Warszawa 2005
R. Kapuściński, Imperium, Warszawa 1993, s. 7.
Zob. R. Wojtusiak, W sercu Kaukazu, Lwów–Warszawa 1937.
Zob. G. Miłosz, A. Miłosz, op. cit., Warszawa 1979.
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też wzbogacił się również rynek wydawnictw poświęconych trzem wspomnianym państwom. Do najpopularniejszych przewodników turystycznych należy
opracowanie wydawnictwa „Bezdroża”26, które choć nie imponuje rozmiarami, zawiera informacje o całym Zakaukaziu. Dwóch obszernych opracowań
turystycznych doczekała się Armenia. Godny polecenia jest również bardzo
szczegółowy przewodnik pióra Dominiki Izdebskiej-Długosz27, która spędziła
w Armenii trzy lata jako nauczycielka języka polskiego.
Zaskakuje sytuacja, że na polskim rynku wydawniczym nie pojawił
się dotychczas żaden duży przewodnik turystyczny poświęcony wyłącznie
Gruzji – najpopularniejszej destynacji wśród wybierających się na Zakaukazie turystów z Polski. W 2011 roku opublikowano natomiast trudną do
jednoznacznego zaklasyfikowania książkę Anny Dziewit-Meller i Marcina
Mellera28. Największym atutem tej reportażowo-wspomnieniowej publikacji
jest bogaty materiał ilustracyjny.
Wiele informacji o Zakaukaziu potencjalny turysta może odnaleźć
w książkach reportażowych. Z tych ostatnich wymienić trzeba klasyczne
publikacje nieżyjącego już mistrza gatunku – Ryszarda Kapuścińskiego.
Znajdujący się w kilkukrotnie wznawianym zbiorze Kirgiz schodzi z konia,
rozdział poświęcony Gruzji został wydany osobno w ramach popularnej
niegdyś serii „Globus”29. W tym samym cyklu, w 1985 roku, opublikowano
również reportaż Edwarda Karłowicza o gruzińskiej Abchazji. Sytuację na
Kaukazie i Zakaukaziu po rozpadzie ZSRR opisał w jednej ze swych książek
Wojciech Jagielski, znany reportażysta „Gazety Wyborczej”30. Autorem reportaży poświęconych Kaukazowi Północnemu i Południowemu jest również
Wojciech Górecki, który w latach 2002–2007 był pracownikiem Ambasady
RP w Baku31.
Spośród wydawnictw zagranicznych, najpopularniejszym jest przewodnik wydawnictwa „Lonely Planet” poświęcony wszystkim trzem krajom Zakaukazia, kilkakrotnie wznawiany w języku angielskim32. Odrębne
przewodniki angielskojęzyczne posiadają również poszczególne państwa
26

27
28
29
30
31
32

Zob. K. Kamiński, K. Iskrzycka, P. Stefaniuk, Gruzja i Armenia oraz Azerbejdżan: Magiczne Zakaukazie, Kraków 2009.
Zob. D. Izdebska-Długosz, Armenia: Przewodnik turystyczny, Łódź 2008.
Zob. A. Dziewit-Meller, M. Meller, Gaumardżos! Opowieści z Gruzji, Warszawa 2011.
W. Kubicki, Syberia – słodkie morze Bajkał, Warszawa 1983.
W. Jagielski, Dobre miejsce do umierania, Warszawa 1994.
W. Górecki, Planeta Kaukaz, Warszawa–Poznań 2002; idem, Toast za przodków, Wołowiec 2007.
J. Noble, M. Kohn, Georgia, Armenia and Azerbaijan, [b.m.w.] 2008.
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regionu33. Wyrazem coraz większej popularności Zakaukazia, jako destynacji
turystycznej jest coraz lepiej rozwijający się portal internetowy „kaukaz.pl”.
Na chwilę obecną najwięcej informacji na jego stronach poświęcono Gruzji
jako najpopularniejszemu kaukaskiemu kierunkowi wśród polskich turystów.
O popularności tego portalu świadczy między innymi 2 tys. użytkowników
zarejestrowanych do końca marca 2012 roku na działającym forum internetowym34. Forum kaukaskie jest jednocześnie ogniwem łączącym kaukaz.pl z innym portalem – kaukaz.net – ludzie, kultura, nauka. Ten ostatni poświęcony
jest nie tylko Gruzji, Armenii i Azerbejdżanowi, ale również Kaukazowi Północnemu. Powoli zaczynają przenikać do mediów wiadomości o Zakaukaziu
i Kaukazie Północnym, o charakterze innym niż polityczny. W internetowym
serwisie publicystyczno-informacyjnym Radia WNet można wysłuchać Audycji kaukaskiej. Dostępne są również nagrania archiwalne35.
Zainteresowanie budzi również współczesna sztuka krajów Kaukazu
Południowego. Od 2004 roku organizowany jest Festiwal Kultury Kaukazu
Południowego – Transkaukazja. Ostatnia dotychczas, piąta edycja festiwalu,
była realizowana w siedmiu krajach. Oprócz Polski i trzech państw zakaukaskich w projekt zaangażowały się Niemcy, Republika Czeska i Austria.
Jak napisali organizatorzy: „Festiwal organizowany jest raz na dwa lata i ma
charakter interdyscyplinarny, prezentuje wydarzenia z pogranicza gatunków;
sztuki wizualne, muzykę, akcje site-specific”36.
Na temat Zakaukazia pojawia się w internecie wiele nowych szczegółowych informacji. Niedosyt pozostawia nadal tradycyjna literatura przedmiotu. Najwięcej informacji zarówno w serwisach internetowych, jak i w przewodnikach turystycznych znaleźć można o Gruzji oraz w mniejszym stopniu
o Armenii. Azerbejdżan chociaż nie ustępuje atrakcyjnością pozostałym krajom Zakaukazia, to wciąż pozostaje najmniej znanym i najsłabiej opisanym
w literaturze turystycznej spośród trzech wspomnianych państw.

33

34
35
36

W 1999 roku ukazało się pierwsze wydanie wznawianego później przewodnika autorstwa Marka Elliotta
Azerbaijan with Excursions to Georgia, które było przeznaczone przede wszystkim dla mieszkających
w Baku cudzoziemców. W. Górecki, Toast za przodków…, s. 169.
SI portalu Kaukaz.pl, http://www.kaukaz.pl, inf. z 31 VII 2012.
SI Radia Wnet, http://www.radiownet.pl, inf. z 31 VII 2012.
SI portalu Transkaukazja, http://transkaukazja.eu, inf. z 31 III 2012.
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2. 	Gruzja
W książce Kirgiz schodzi z konia, tak z emfazą pisał o Gruzji Ryszard
Kapuściński: „Gruzja jest rówieśniczką Grecji i starszą siostrą Rzymu. Jest ona
tak stara jak Biblia. Pieśni, które tu śpiewają, mają wiek Akropolu, może nawet
wiek Babilonu. [...] Historia jest tu zawsze obecna, jest elementem krajobrazu,
solą gruzińskiej gleby. Język Gruzji jest jednym z najstarszych języków świata,
a alfabet gruziński ma już szesnaście wieków”37. Gruzja jest najchętniej odwiedzanym przez polskich turystów krajem Zakaukazia, a zainteresowanie nią
wciąż rośnie. Jeszcze przed dwoma laty pojechało tam 7 tys. Polaków, a rok
później liczba ta niemalże się podwoiła38.
W Gruzji, pomimo wielu burz dziejowych, zachowały się rozliczne
zabytki ze wszystkich epok, począwszy od starożytności, a skończywszy na
okresie radzieckim. Oprócz pereł architektury, magnesem przyciągającym turystów są również wspaniałe góry i dzika przyroda. Zwłaszcza ten ostatni
atut uwypukliła Marika Pirveli w swoim artykule o potencjalnych walorach
turystycznych Gruzji39. W gruzińskiej architekturze sakralnej dominują świątynie zbudowane na planie krzyża z centralnie posadowioną kopułą. Częste są
również bazyliki nawiązujące do wzorców bizantyjskich, z których najstarsze
powstały na przestrzeni IV–VI wieku. We wnętrzach wielu gruzińskich kościołów zachowały się dawne freski malowane w miejscowym stylu inspirowanym
sztuką Bizancjum. Najpiękniejsze z nich można oglądać w świątyniach swaneckich, kompleksie klasztornym Dawid Gredża, a także w Ateni, Kintswisi,
Timtesubani czy skalnym mieście Wardzia. Z architektury świeckiej niezwykłe wrażenie wywierają dawne twierdze i wieże obronne budowane przede
wszystkim w regionach górskich, takich jak Chewsuretia czy Swanetia40.
Gruzja jest podzielona na dziewięć regionów administracyjnych i 2
republiki autonomiczne – Adżaria i Abchazja, ta ostatnia, podobnie jak Południowa Osetia, od wielu lat znajduje się poza kontrolą rządu w Tbilisi41. Podział administracyjny tylko częściowo pokrywa się z historycznymi regionami
państwa. Wyraźne podziały etnograficzne charakteryzują zwłaszcza trudno
dostępne górskie regiony w północno-wschodniej części Gruzji42. Z uwagi na
37
38
39
40
41
42

R. Kapuściński, Kirgiz schodzi z konia. Chrystus z karabinem na ramieniu, Warszawa 1990, s. 9.
M. Miłosz, Przelot turystyczny, „Uważam Rze”, 2012, nr 17/18 (64/65), s. 91.
M. Pirveli, op. cit., s. 7–8.
K. Kamiński, K. Iskrzycka, P. Stefaniuk, op. cit., s. 52–53.
Atlas świata…, s. 245–246; SI portalu Kaukaz.pl, http://www.kaukaz.pl, inf. z 4 V 2012.
SI portalu Kaukaz.pl, http://www.kaukaz.pl, inf. z 4 V 2012.
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ryzyko i trudności, jakie wiążą się z wyjazdami na teren Abchazji oraz Osetii
Południowej, w naszych rozważaniach pominiemy analizę atrakcji turystycznych znajdujących się na obszarze tych dwóch separatystycznych republik43.
Region Dolna Kartlia (gruz. KwemoKartli), z uwagi na znajdującą się
w nim gruzińską stolicę, zamieszkuje ponad 20 proc. ludności całego państwa.
Tbilisi jest zaliczane do najstarszych miast świata. Stolica stanowi obowiązkowy punkt chyba wszystkich programów wycieczek do Gruzji oferowanych
przez polskie biura podróży. Tbilisi jest stolicą Gruzji już od 1500 lat. Okres
ten obfitował w liczne najazdy, które wielokrotnie pustoszyły miasto. Rządy
Dawida Budowniczego w XII wieku przyniosły rozwój Tbilisi. Wówczas gruzińska stolica stała się jednym z najważniejszych kulturalnych i handlowych
ośrodków regionu44. Ostatecznie jednak na stan zachowania tbiliskich zabytków wpłynął najazd perski z 1795 roku. Wówczas wojska Agi Mohammada
zamordowały tysiące mieszkańców gruzińskiej stolicy, a samo miasto niemal
doszczętnie spłonęło – spośród zachowanych budynków niewiele zachowało
swój pierwotny wygląd45.
Kolejnym obowiązkowym punktem zwiedzania tbiliskiej starówki jest
katedra Sioni, w której znajduje się krzyż św. Nino, największa relikwia Kościoła gruzińskiego. Świątynia ta została wybudowana najprawdopodobniej
na przełomie XI i XII wieku na miejscu starszej. Katedra Sioni, wielokrotnie rujnowana, odbudowywana i przebudowywana, nosi ślady wielu epok.
Wnętrze ozdobione jest freskami namalowanymi w latach 1850–1860 przez
rosyjskiego artystę Grigorija Gagarina, który wykorzystał również fragmenty
oryginalnych fresków starogruzińskich. W latach pięćdziesiątych XIX wieku
powstał również współczesny ikonostas katedry Sioni46.
Nad tbiliską starówką góruje dawna twierdza Narikała. Jej początki
sięgają IV wieku i wiążą się z perską dominacją nad tymi terenami. Jednakże większość zachowanych murów twierdzy, a także wieże pochodzą z VIII
wieku, z okresu, gdy Tbilisi było siedzibą arabskiego emira. Twierdza popadła
w ruinę w 1827 roku, w wyniku eksplozji amunicji składowanej przez Rosjan
w Narikale47.

43
44
45
46
47

SI portalu Kaukaz.pl, http://www.kaukaz.pl, inf. z 7 IV 2012.
K. Kamiński, K. Iskrzycka, P. Stefaniuk, op. cit., s. 68.
J. Noble, M. Kohn, op. cit., s. 49.
K. Kamiński, K. Iskrzycka, P. Stefaniuk, op. cit., s. 72–73.
J. Noble, M. Kohn, op. cit., s. 55; G. Miłosz, A. Miłosz, op. cit., s. 173.
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U podnóża twierdzy znajduje się jeden z najważniejszych zabytków
gruzińskiej stolicy – Świątynia Matki Bożej Metechskiej. Budowla ta została wzniesiona na miejscu starszej w końcu XIII wieku i, co najważniejsze,
przetrwała do naszych czasów, zachowując swój pierwotny wygląd48. Kościół
Metechi, nie tylko ze względu na swoją metrykę, ale głównie z powodu malowniczego położenia na skalistej skarpie górującej nad doliną rzeki Mtkwari,
stała się jednym z symboli Tbilisi. Przez wiele lat świątynia była zamieniona
na więzienie, a następnie urządzono w niej teatr. Dopiero pod koniec XX wieku zwrócono ją gruzińskiemu Kościołowi prawosławnemu49.
W gruzińskiej stolicy, pomimo antyreligijnych działań z lat trzydziestych wymierzonych przeciwko budowlom sakralnym, zachował się jeden meczet. Obecnie owa budowla z 1895 roku służy nielicznej miejscowej
wspólnocie muzułmańskiej50. Tbilisi było czwartym miastem ZSRR (po Moskwie, Leningradzie i Kijowie), w którym wybudowano metro. Poruszanie
się po gruzińskiej stolicy ułatwiają dwie linie podziemnej kolei, a trzecia jest
w trakcie konstrukcji51. Znaczną część rozległego regionu Kartli Wewnętrznej (SzidaKartli) zajmuje separatystyczna Osetia Południowa. Historyczną
stolicą regionu jest Gori – miasto, w którym urodził się Josif Dżugaszwili
(Stalin)52. Do 2010 roku w centrum miasta stał pomnik Stalina. Już wcześniej,
w 1953 i 1988 roku próbowano zburzyć ów monument, ale nie pozwolili na
to mieszkańcy miasta. Choć ostatecznie udało się usunąć pomnik, to wciąż
jedną z atrakcji miasta pozostaje muzeum Stalina. Cztery lata temu ekspozycję
wzbogacono o wystawę poświęconą represjom stalinowskim, a także wojnie
rosyjsko-gruzińskiej z 2008 roku. Na miejscu pomnika jest planowane ustawienie monumentu, który upamiętniałby ofiary stalinizmu i ostatniej wojny na
Zakaukaziu53.
W pobliżu Gori znajduje się jedno z najstarszych miast gruzińskich
– Uplisciche, czyli „Pańska Twierdza”. Znajdujący się w nim kompleks zabytków stanowi pozostałość największego skalnego miasta na terenie państwa.
Ślady osadnictwa na skalistym brzegu Mtkwari sięgają paleolitu, a pozostałości zabudowań Uplisciche obejmują okres od V wieku przed naszą erą aż
do późnego średniowiecza. W czasie dominacji arabskiej opisywane miasto
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było głównym ośrodkiem politycznym i kulturalnym wschodniej Gruzji54. Po
najazdach mongolskich nastąpił upadek znaczenia Uplisciche. W XIX wieku
znaczna część kompleksu była ukryta pod warstwą ziemi, a widoczne były
jedynie fragmenty najwyższych zabudowań. W 1957 roku rozpoczęto prace
restauracyjne mające na celu udostępnienie i zabezpieczenie pozostałości po
dawnym Uplisciche55.
Ozdobą górzystej Swanetii są pochodzące z XII–XIII wieku wieże
obronne. Jak pisał Aleksander Kuzniecow: „Z daleka swaneckie osiedla wyglądają jak las wież”. Budowle te używane były w trakcie wojen. W Swanetii
jeszcze do niedawna praktykowano zemstę rodową – licwri. Bywało, że przez
kilka lat mężczyźni byli zmuszeni do ukrywania się przed wendetą w połączonych z domami wieżach56. Region Górnej Swanetii w 1996 roku, z uwagi
na zachowaną zabudowę historyczną, został wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Jest to jeden z trzech znajdujących się na niej obiektów gruzińskich (obok monasteru Gelati oraz zabudowy Mcchety)57.
Swanetia, nazywana najbardziej gruzińską częścią Gruzji, jeszcze do
niedawna należała do najniebezpieczniejszych dla turystów regionów kraju.
Wybierając się do Swanetii, należało liczyć się z ryzykiem napadu rabunkowego. Dopiero kilka lat temu prezydent Saakaszwili wysłał do niej siły specjalne,
które aresztowały 25 członków rodziny Arpaszydze, która kierowała bandyckimi napadami w Swanetii58. Wciąż jednak najlepiej jest zwiedzać ten region
w towarzystwie Swana (np. kierowcy wynajętego samochodu). Zwiększa to
bezpieczeństwo podróży, a także ułatwia dostęp do swaneckich wież i cerkwi.
Najbardziej znaną z tutejszych miejscowości jest Uszguli, gdzie oprócz 30
wież obronnych znajduje się pochodząca z XI–XII wieku cerkiew Lamaria59.
„Oparta” o wybrzeże Morza Czarnego i granicę z Turcją Adżaria,
ze swoimi nadmorskimi kurortami, przyciąga co roku tysiące spragnionych
wypoczynku turystów. Stolicą Autonomicznej Republiki Adżarii jest portowe
Batumi, które należy do największych miast kraju, a wielu Polakom wciąż
kojarzy się z piosenką niegdyś znanego zespołu Alibabki60. W trakcie rządów
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G. Miłosz, A. Miłosz, op. cit., s. 209–210; SI portalu Kaukaz.pl, http://www.kaukaz.pl, inf. z 3 VI 2012.
K. Kamiński, K. Iskrzycka, P. Stefaniuk, op. cit., s. 119.
A. Kuzniecow, A w dole Swanecja, Warszawa 1976, s. 20–21.
SI UNESCO, http://whc.unesco.org, inf. z 5 V 2012.
G. Miłosz, A. Miłosz, op. cit., s. 197–198; A. Dziewitt-Meller, M. Meller, op. cit., s. 214.
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Eduarda Szewardnadzego ten nadmorski region zarządzany przez Asłana Abaszydze praktycznie uniezależnił się od władz centralnych. Po „rewolucji róż”
i wyborze na prezydenta Micheila Saakaszwilego, Abaszydze został obalony,
a Adżaria na nowo uznała zwierzchnictwo Tbilisi61.
W maju 2010 roku jednej z głównych nadmorskich ulic Batumi nadano imię Lecha i Marii Kaczyńskich62. Najciekawsze zabytki Adżarii znajdują
się jednak poza granicami stolicy regionu. W pobliżu Batumi jest miasteczko Gonio. Niegdyś istniało na tym terenie, założone jeszcze przez starożytnych Greków, miasto Apsaruntos. Znajdują się w Gonio ruiny wybudowanej
w I wieku dawnej rzymskiej twierdzy. Twierdza była użytkowana przez wiele
wieków. W okresie dominacji osmańskiej stacjonował w niej turecki garnizon.
Do naszych czasów zachowały się dawne mury oraz fragmenty wież, których
niegdyś było aż osiemnaście63. Ogólnie jednak Adżaria jest niedoceniana przez
przybywających do Gruzji turystów, którzy odwiedzają przede wszystkim stolicę regionu – Batumi, a także korzystają z pobliskich plaż i letnisk64.
Na wschód od Adżarii, również przy południowej granicy Gruzji,
znajduje się region Samcche–Dżwachetia. Kraina ta godna jest odwiedzenia
nie tylko z powodu wspaniałych zabytków – między innymi skalnego miasta
Wardzia oraz mającej niemal 2 tys. lat twierdzy Chertwisi, ale również z uwagi
na jeden z największych w Europie parków narodowych – Park Narodowy
Borżomi–Karagauli, który obejmuje obszar przeszło 86 tys. ha65.
Wspomniane skalne miasto w miejscowości Wardzia pamięta czasy
gruzińskiej królowej Tamary. Ten wielki zespół klasztorny powstawał przez
cztery dekady. W pokładach tufu wulkanicznego wykuto setki komnat, w których urządzono cele dla mnichów, kaplice, biblioteki, a także magazyny oraz
pomieszczenia gospodarcze i wiele innych. Pomimo tego, że Wardzia została
ograbiona i zdewastowana w czasie licznych najazdów, wciąż przyciąga rzesze
turystów66. Z dawnego założenia zachowało się przeszło ćwierć tysiąca komnat położonych na trzynastu poziomach. Oprócz nich wciąż można podziwiać
pozostałości korytarzy, tuneli, a nawet systemu wodno-kanalizacyjnego. Na
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współczesny wygląd skalnego miasta wpływ miało trzęsienie ziemi, które jeszcze w XIII wieku odsłoniło wcześniej zamaskowane pomieszczenia. Z uwagi
na setki kanciastych otworów wydrążonych w skale, Wardzia obecnie nazywana jest niekiedy „plastrem miodu”. Gdy Gruzja odzyskała niepodległość,
w kompleksie znowu pojawili się mnisi. Jednakże oprócz niewielkiej części
skalnego miasta wydzielonej dla celów sakralnych, Wardzia pozostaje licznie
odwiedzanym przez turystów muzeum-rezerwatem67.
W okolicy Wardzi, nieopodal miasta Aspindza, znajdują się ruiny
twierdzy Chertwisi. Leżą one u zbiegu dwóch rzek: Kura Dżawachacka i Kura
Artaauska. Najstarsze fragmenty twierdzy pochodzą z XII wieku z okresu rządów królowej Tamary. W XIII wieku budowla padła ofiarą najazdu Mongołów,
po dwóch stuleciach odzyskała swoją świetność, aby w XVI wieku zostać
zdobytą przez Turków. Służyła następnie wojskom gruzińskim, zaś w XIX
wieku stała się twierdzą rosyjską68.
Kolejny region zachodniej Gruzji to Imeretia, której stolica – Kutaisi
jest drugim pod względem wielkości (ok. 230 tys. mieszkańców)69 miastem
tego kraju. Kilkanaście kilometrów od Kutaisi znajduje się słynny monastyr
Gelati założony jeszcze na początku XII wieku, należący do najważniejszych
centrów kulturalnych średniowiecznej Gruzji. Zabytkowy kompleks składa
się z trzech kościołów, klasztoru i ruin akademii. Część zabytków (katedra)
została wzniesiona przez Dawida Budowniczego. Jej wnętrza zdobią wspaniałe
freski i mozaiki. Od 1996 roku cały tutejszy kompleks architektoniczny z trzema kościołami został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO70.
Stolicą administracyjnego regionu Mccheta–Mtianeti jest Mccheta,
jedno z najważniejszych i najpiękniejszych miast gruzińskich, a jednocześnie
pierwsza stolica państwa. Tutejsza zabytkowa zabudowa została wpisana na
listę UNESCO. Nad Mcchetą, leżącą u ujścia Aragwy do Kury, góruje najstarsza zachowana gruzińska budowla sakralna – pochodzący jeszcze z końca VI
wieku Monastyr Dżwari. Jego nazwa w tłumaczeniu na język polski oznacza
krzyż71. Świątynię tę wybudowano właśnie na planie krzyża. Jej dach zwieńczony jest kopułą wspartą na ośmiobocznym bębnie. Świątynia Dżwari, choć
nie posiada imponujących rozmiarów, uważana jest za jedno z największych
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osiągnięć gruzińskiej architektury. Nic dziwnego, że właśnie ta budowla stała
się wzorem dla wielu późniejszych obiektów72.
Region administracyjny Mccheta–Mtianeti obejmuje kilka historycznych krain dawnej Gruzji. Na terenie Chewi, Mtiuletii, Chewsuretii i Pszawetii
znajduje się wiele baszt obronnych i innych fortyfikacji, istnieje na tym obszarze także możliwość uprawiania turystyki górskiej73. Główną miejscowością
Chewsuretii jest Szatili – położona nad rzeką Argun wioska-twierdza z XII
wieku74. Jak już wspomniano, region ten obfituje w zabytki tradycyjnej architektury. Trzeba jednak zaznaczyć, że tylko w jednej miejscowości – Chachabo,
Chewsurzy wciąż zamieszkują niektóre dawne wieże z kamienia75.
Przez region Mccheta–Mtianeti przebiega słynna Gruzińska Droga
Wojenna, łącząca Tbilisi z Władykaukazem, a tym samym Zakaukazie z Kaukazem Północnym. Długość tej malowniczej trasy wynosi 208 km. Choć
obecną nazwę szlak ten zyskał dopiero po zajęciu Gruzji przez Rosjan na
początku XIX wieku, znany jest już od wielu wieków. Najwyższym punktem
Gruzińskiej Drogi Wojennej jest położona na 2385 m n.p.m. Przełęcz Krzyżowa76. Najczęściej odwiedzanym miastem na szlaku jest Kazbegi (od 2007
roku oficjalna nazwa – Stepancminda), dogodne miejsce rozpoczęcia górskich
wędrówek. Warto wspomnieć, że Gruzińska Droga Wojenna została przebudowana w II połowie XIX wieku, według pomysłu i pod kierunkiem Polaka,
Bolesława Statkowskiego77.
Największym regionem administracyjnym Gruzji jest położona na
wschodzie państwa Kachetia ze stolicą w Telawi. W mieście tym, w obrębie
średniowiecznej twierdzy, znajduje się pałac królewski władców Kachetii.
Nieopodal, w Ikałto, stoi klasztor z VI wieku, w którym pięć stuleci później
przebywał sławny gruziński filozof Arseniusz Ikałtoeli. Bezcenny zabytek architektury gruzińskiej znajdujący się w tym rejonie stanowi katedra Aławerdi.
Zbudowana na początku XI wieku, świątynia krzyżowo-kopułowa, należała
w średniowieczu do najwyższych budynków na świecie78. Obszar Kachetii
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słynie przede wszystkim z winiarstwa. Na tym terenie powstają jedne z najbardziej znanych gatunków gruzińskiego wina – Saperawi, Kindzmarauli i Tsinandali79. Kachetia jest również regionem obfitującym w zabytki o bogatej historii.
Wśród nich wymienić trzeba jeden z najcenniejszych zabytków architektury
gruzińskiej – średniowieczny kompleks klasztorny Dawid Garedża, który
w XII wieku był jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych wschodniej
Gruzji80. Zespół ten obejmuje kilkanaście monasterów, wiele kościołów, a także setki wykutych w skale pomieszczeń i kaplic. Niektóre obiekty znajdują się
po azerskiej stronie i dlatego też od kilkunastu lat Gruzja prowadzi rozmowy
z Azerbejdżanem w sprawie delimitacji granicy81.
Obok wszystkich atrakcji historycznych, krajobrazowych i przyrodniczych Gruzja słynie ze znakomitych win, wykwintnej kuchni i tradycji
wspólnego biesiadowania, o których koniecznie należy wspomnieć przy okazji
planowania podróży do Gruzji. Tradycyjna gruzińska biesiada supra powoli zaczyna zajmować miejsce w programach wycieczek oferowanych przez
polskie biura podróży. Tym samym tradycyjne biesiadowanie, a także słynne
toasty wygłaszane przez specjalnego mówcę – tamadę stały się produktem
turystycznym.
Dzięki wykopaliskom archeologicznym wiadomo, że wino wytwarzano na terenach Gruzji już w VI tysiącleciu przed naszą erą. Najwięcej winnic
znajduje się w Kartlii i Kachetii. Jak już wspomniano, zwłaszcza ten ostatni
region słynie z wytwarzanych win. Spośród około 40 odmian winorośli uprawianych w Gruzji, wymienić trzeba jako najbardziej popularne: saperawi –
dające głębokie wina czerwone, mtswane oraz rkatsiteli – oba dające wino
białe82.
Atrakcyjność kuchni gruzińskiej już przed laty dostrzegli autorzy
książki kucharskiej, z której uczyło się gotować kilka pokoleń Polek. W wielokrotnie wznawianej Kuchni polskiej możemy znaleźć kilka przepisów wywodzących się wprost z Zakaukazia83. O atrakcyjności kuchni gruzińskiej
świadczy również powodzenie sieci restauracji „Gruzińskie Chaczapuri”, która
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prowadzi cztery lokale w Krakowie i jeden we Wrocławiu. Do dań serwowane
są wyśmienite wina importowane z Gruzji84.

3. Armenia
Armenia jest najmniejszym państwem na Zakaukaziu. Jej powierzchnia
jest zbliżona do obszaru województwa wielkopolskiego. Jednakże, jak podkreśliła autorka jednego z przewodników turystycznych po tym kraju, w Armenii
jest tak wiele wspaniałych zabytków, że na ich poznanie „potrzeba nie tygodni
i miesięcy, ale lat”85. Moskiewska dziennikarka Julia Kiriłłowa słusznie zatytułowała swoją książkę poświęconą atrakcjom wówczas jednej z radzieckich
republik – Apмения – отқрьітьій музей86. Rzeczywiście Armenia wydaje
się być jednym wielkim muzeum na świeżym powietrzu. Pomimo licznych
najazdów, jakie przez wieki ją niszczyły, przetrwało w niej wiele świątyń wybudowanych w oryginalnym stylu, a także liczne budowle obronne. Wśród
budowli sakralnych do najważniejszych należą zespoły klasztorne w Geghard,
Norawank i Tatev oraz obiekty znajdujące się w Eczmiadzynie, nazywanym
„ormiańskim Watykanem”, gdyż w tym mieście rezyduje katolikos – głowa
Kościoła ormiańskiego87.
Kościoły ormiańskie budowano z tufu w różnych odcieniach: żółtym,
czerwonym lub szarym. Najstarsze z nich konstruowano w typie jednonawowych bazylik ze sklepieniem bezpośrednio opartym na ścianach. Świątynie
te nigdy nie posiadały transeptu. Począwszy od IV wieku zaczęto budować
kościoły trójnawowe. Tak, w świetle wykopalisk archeologicznych, miała
wyglądać pierwsza katedra w Eczmiadzynie88. W VI–VII wieku zaczęto budować świątynie na planie krzyża z centralną kopułą. Najbardziej typowym
przykładem takiej budowli jest kościół św. Hripsime w Eczmiadzynie z 618
roku, który uważa się za jeden z najważniejszych i najpiękniejszych zabytków
Armenii89.
W XIII–XIV wieku dominowały budowle sakralne oparte na konstrukcji krzyżowo-kopułowej o słabo rozwiniętych ramionach krzyża. Najbardziej
znanym przykładem takiego rozwiązania kompozycyjnego jest położony 40
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km od stolicy klasztor Geghard90. Architektura ormiańska rozwijała się początkowo pod wpływem wzorców bizantyjskich. Z czasem jednak wielkim
uznaniem zaczęli cieszyć się architekci pochodzący z Armenii. Dlatego też,
po zniszczeniu słynnej Hagia Sophia w wyniku trzęsienia ziemi w 989 roku,
jednemu z nich, Trdatowi, zlecono prace przy jej odbudowie91. Ormiańscy
architekci, którym często zlecano prace na terenie Turcji, wywarli wpływ na
tamtejsze budownictwo92.
Architekturę ormiańską stanowią nie tylko budowle sakralne, ale również budynki świeckie. Już w epoce Bagratydów (IX–X wiek) na szczególnie
wysokim poziomie stała sztuka budowy urządzeń doprowadzających wodę.
Zaskakuje ich trwałość, gdyż wiele z nich, pomimo upływu wielu wieków,
zachowało się w dobrym stanie93.
Obowiązkowym punktem każdej wycieczki do Armenii powinna być
wieś Noratus (ok. 30 km od miasta Sewan), gdzie na miejscowym cmentarzu
znajduje się największe w Armenii skupisko chaczkarów. Spośród przeszło
900 kamieni krzyżowych najstarszy datowany jest na 996 rok94. Chaczkary,
czyli rzeźbione krzyże nagrobne bądź wotywne, stanowią też jedno z piękniejszych i oryginalniejszych osiągnięć sztuki ormiańskiej. Jest ważne, że spośród
tysięcy najstarszych tego typu rzeźb każda jest inna – wykuty w krzyżu wzór
nigdy się nie powtarza95.
Republika Armenii podzielona jest na jedenaście prowincji, a Erywań
– stolica państwa, stanowi specjalną, oddzielną prowincję96. Armeńska stolica kojarzy się Polakom przede wszystkim z popularnymi niegdyś dowcipami o fikcyjnym „Radiu Erewań”. Większość zabudowy Erywania stanowią
obiekty powstałe w okresie Związku Radzieckiego. Czyni to stolicę Armenii
umiarkowanie atrakcyjną dla turystów97. Za datę powstania Erywania przyjmuje się 782 rok przed naszą erą, gdy urartyjski władca Argiszti założył w miejscu dzisiejszej stolicy twierdzę Erebuni. Metryka ta czyni Erywań jednym
z najstarszych miast świata98. W stolicy można obejrzeć pozostałości dawnej
twierdzy z niestety nieudolnie zrekonstruowanymi świątyniami i fragmenta90
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mi murów. Na terenie dawnego Erebuni wciąż prowadzone są wykopaliska
archeologiczne, których efekty można poznać w znajdującym się w pobliżu
muzeum99.
Najstarszą zachowaną świątynią Erywania jest wybudowany w XIII
wieku Kościół p.w. św. Katogike. Niewielka budowla otoczona jest blokami
z okresu ZSRR100. W Erywaniu ma swoją siedzibę Matenadaran, czyli Muzeum
i Instytut Starych Rękopisów – jedna z najbardziej znanych i najważniejszych
instytucji Armenii. Jego nazwa w języku staroormiańskim oznacza „skarbiec
rękopisów” i rzeczywiście w Matenadaranie przechowywany jest jeden z największych na świecie zbiorów średniowiecznych rękopisów i książek. Monumentalna siedziba instytutu została wybudowana w latach 1945–1957. Przed
wejściem ustawiono pomnik Mesropa Masztoca, twórcy alfabetu ormiańskiego101. W zbiorach Matenadaranu znajduje się najcenniejszy z przechowywanych niegdyś w Eczmiadzynie manuskryptów – Eczmiadzyńska Ewangelia
z 989 roku102. Niestety turyści mogą oglądać zaledwie mały wycinek z kolekcji 17 tys. antycznych i średniowiecznych manuskryptów. Ekspozycja mieści
się w zaledwie jednej sali103. Na stronie internetowej instytutu możliwa jest
wirtualna wycieczka po jego zbiorach. Niestety strona jest prawie wyłącznie
w języku ormiańskim104.
Wśród zabudowy Erywania na uwagę zasługują jeszcze: gmach
muzeum oraz Teatru Opery i Baletu. Muzeum Historii Erywania mieści się
w byłym meczecie perskim z XVIII wieku. Teatr Opery i Baletu powstał w II
połowie lat trzydziestych XX wieku. Bryła architektoniczna, dzieła Aleksandra
Tamaniana, otrzymała złoty medal na wystawie w Paryżu w 1937 roku105.
Erywań jest otoczony przez prowincję Ararat. Jej nazwa pochodzi
od góry, która jest symbolem Armenii, a obecnie znajduje się na terytorium
północno-wschodniej Turcji. Jeden z głównych zabytków prowincji stanowi
klasztor Chor Wirap, będący miejscem nie tylko licznych wycieczek, ale także pielgrzymek Ormian z całego świata. Klasztor powstał na terenie dawnej
stolicy Armenii – Artaszatu, w miejscu, gdzie król Tyridates III miał więzić
99

100
101
102
103
104
105

SI portalu Ciekawe Miejsca, http://www.ciekawe-miejsca.net, E. Perlińska, Pocztówka z Erywania z widokiem na Ararat, „Ciekawe Miejsca. Internetowy Przewodnik Turystyczny”, 2008, nr 1(10), s. 5, inf.
z 31 V 2012.
E. Perlińska, op. cit., s. 6.
D. Izdebska-Długosz, op. cit., s. 127.
K. Kamiński, K. Iskrzycka, P. Stefaniuk, op. cit., s. 241.
E. Perlińska, op. cit., s. 5.
SI portalu Matenadaran.am, http://www.matenadaran.am, inf. z 31 V 2012.
G. Miłosz, A. Miłosz, op. cit., s. 251.

331

Geografia historyczna, polityczna i ekonomiczna Kaukazu ...

św. Grzegorza, pierwszego katolikosa Kościoła ormiańskiego. Oprócz znaczenia religijnego i historycznego dodatkowym czynnikiem zachęcającym do
odwiedzenia Chor Wirap jest wspaniały widok na górę Ararat106.
W centralnej Armenii, również niedaleko od stolicy, znajduje się prowincja Kotajk, gdzie zlokalizowanych jest kilka najważniejszych i najbardziej
znanych armeńskich zabytków. Wśród nich w pierwszym rzędzie należy wymienić pozostałości hellenistycznej twierdzy Garni (ok. 30 km na wschód od
Erywania). Pomiędzy III wiekiem przed naszą erą a IV wiekiem naszej ery
rezydowali w niej królowie Armenii. Najważniejszym obiektem, który można podziwiać w Garni jest znakomicie odrestaurowana 40 lat temu świątynia
zwana Świątynią Słońca lub Świątynią Mitry, która powstała w I wieku przed
naszą erą107.
Zaledwie 7 km od Garni położony jest klasztor Geghard (Gehard). Zachowane zabudowania pochodzą z XIII wieku. Powstały w miejscu, gdzie od
IV wieku funkcjonował inny klasztor (Ajriwank), zniszczony przez Arabów.
Część z nich została wykuta w skałach, co podnosi atrakcyjność całego kompleksu108. W 2000 roku klasztor został wpisany na listę UNESCO. Geghard
wciąż pozostaje ważnym miejscem kultu religijnego, licznie odwiedzanym
przez ormiańskich pielgrzymów109.
Na południowo-zachodnim krańcu Armenii jest położona prowincja
Armawir, której największą atrakcją jest ormiańskie święte miasto – Eczmiadzyn (do IV wieku Wagarszapat). Znajduje się w nim najstarsza chrześcijańska świątynia Armenii – miejscowa katedra, która została wybudowana w latach 301–303 z inicjatywy założyciela Kościoła ormiańskiego – św.
Grzegorza Oświeciciela110 i została przebudowana już w V wieku przez ks.
Wardana Mamikoniana, otrzymując plan krzyża. Przez kolejne stulecia była
modernizowana i stopniowo kształtował się cały kompleks klasztorny. Od
1720 roku na ścianach świątyni zaczęły pojawiać się freski będące dziełem
Nagasza Owanatniana, które przetrwały do naszych czasów dzięki zabiegom
konserwatorów111. W kompleksie klasztornym znajduje się także łuk triumfalny, zwany Wrotami Tirydatesa – pozostałość po zabudowie z przełomu XVII
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i XVIII wieku. Na uwagę zasługuje także kościół Ripsime, pochodzący z VII
stulecia112.
Tereny wokół Aragacu (najwyższego szczytu współczesnej Armenii,
4090 m n.p.m.) obejmuje prowincja Aragacotn. Jej nazwa po ormiańsku oznacza „podnóże Aragacu”, a wspinaczka na ową górę stanowi jedną z głównych
atrakcji wymienionej prowincji 113. Stolicą tej ostatniej jest niespełna trzydziestotysięczny Asztarak. W mieście tym na niewielkiej powierzchni znajduje się
wiele cennych zabytków. Oprócz historycznych świątyń warto zwrócić uwagę
na siedemnastowieczny most zbudowany z tufu wulkanicznego. Asztarak jest
również dobrym punktem wypadowym do zwiedzania kościołów położonych
w dolinie niewielkiej rzeki Kasach, na północ i południe od stolicy prowincji
Aragacotn114.
W północno-zachodniej części Armenii jest położona prowincja Szirak,
która wciąż kojarzy się przede wszystkim z trzęsieniem ziemi w 1988 roku. Teren ten należy do najrzadziej odwiedzanych przez turystów115. Stolicą regionu
jest Giumri, drugie pod względem wielkości miasto Armenii, gdzie wciąż widoczne są ślady po kataklizmie sprzed przeszło 20 lat116. Na terenie prowincji
Lorri, graniczącej z Szirak, znajdowało się epicentrum wspomnianego trzęsienia. Główną atrakcją tej części Armenii jest wybudowany w VI wieku Kościół
p.w. Matki Bożej (arm. surp Astwacacin) w miejscowości Odzun. Świątynia ta
jest uważana za jedną z najważniejszych i najpiękniejszych ormiańskich bazylik. Obok niej znajduje się znaczne skupisko chaczkarów i przede wszystkim
współczesny kościołowi, bogato zdobiony pomnik grobowy117.
Na terenie prowincji Tawusz położonej w północno-wschodniej Armenii znajduje się jeden z najbardziej znanych w całym kraju rezerwatów
przyrody – Rezerwat Dilidżan. Z uwagi na walory krajobrazowe obszar ten
nazywany jest „Szwajcarią Armenii”118. Na terenie rezerwatu jest położony
jeden z najchętniej odwiedzanych klasztorów ormiańskich – klasztor Hargharcin. Większość z zachowanych do naszych czasów zabudowań powstała na
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przestrzeni XII i XIII wieku. Najstarszym obiektem całego kompleksu jest
jednak kościół św. Grzegorza datowany na X–XI wiek119.
Prowincja Gegharkunik słynie z jeziora Sewan, które jest nazywane
„Perłą Armenii”. Sewan jest nie tylko wspaniałą atrakcją przyrodniczą i miejscem wypoczynku tysięcy turystów, ale też symbolem historycznym. Na terenie dawnej Armenii znajdowały się trzy wielkie jeziora. Obecnie jezioro
Wan leży w granicach Turcji, a jezioro Urmia jest położone w Iranie120, na
wysokości ok. 2000 m n.p.m. Sewan należy do największych wysokogórskich
jezior na świecie121.
Ozdobą prowincji Wajoc Dzor w południowej Armenii jest słynny
klasztor Norawank. Usytuowany na skalnej półce zespół klasztorny stanowił
w XIII i XIV wieku centrum religijne i kulturalne kraju. Najstarsze spośród
zachowanych zabudowań Norawank stanowi ruina Kościoła p.w. św. Karapet
z IX-X wieku122. Z uwagi na stosunkowo bliskie położenie względem stolicy, Norawank jest częstym miejscem wycieczek organizowanych z Erywania
obejmujących zwiedzanie monastyru Chor Wirap, a także wizytę w winiarni123.
Sjunik – najbardziej na południe wysunięta prowincja Armenii – również może
poszczycić się słynnym zespołem klasztornym. Monastyr Tatew jest największym tego typu obiektem w całej Armenii. Najważniejszym spośród zachowanych obiektów jest wybudowany na przełomie IX i X wieku Kościół p.w. św.
św. Piotra i Pawła124.
W prowincji Gegharkunik znajduje się wiele kościołów i klasztorów
z IX–X wieku. Wśród nich należy wyróżnić chyba najbardziej znany zabytek
całej Armenii – klasztor Sewanawank. Do momentu obniżenia się poziomu
wód jeziora Sewan, klasztor znajdował się na wyspie. W latach trzydziestych
ubiegłego wieku wyspa stała się półwyspem i od tamtej pory istnieje możliwość dojścia do zabytku od strony miasta Sewan. Budowę kompleksu klasztornego rozpoczęto w latach 871–874. Dawna wyspa została otoczona murem,
w obrębie którego powstały trzy kościoły, cele mnichów oraz zabudowania
gospodarcze. Obecnie zachowały się dwie świątynie, z których tylko jedna dostępna jest dla wiernych – kościół surp Arakeloc (p.w. św. Apostołów). Większy od niego, kościół Matki Bożej, został zamknięty z powodu uszkodzenia
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konstrukcji w trakcie trzęsienia ziemi w 1988 roku. Klasztor Sewanawank
słynął niegdyś jako ośrodek wiedzy medycznej, a obecnie mieści się w nim
jedno z niewielu ormiańskich seminariów duchownych125.
Popularyzacja walorów turystycznych Armenii odbywa się także niekonwencjonalną drogą. W 2005 roku ukazała się w Polsce publikacja Armenia od kuchni. Próbuje ona pokazać polskiemu czytelnikowi arkana sztuki
kulinarnej126.

4. 	Azerbejdżan
Azerbejdżan słusznie jest nazywany najbardziej nieznanym krajem Zakaukazia. Wciąż przyjeżdża do niego stosunkowo niewielu turystów, chociaż,
jak wspomniano, zauważalny jest wzrost ich liczby z każdym rokiem. Niektóre
biura podróży oferują wycieczki do tego kraju oddzielnie lub w pakiecie z Gruzją i Armenią, co świadczy o znacznym zainteresowaniu tym obszarem127.
Powierzchnia Azerbejdżanu wynosi 86 tys. km. kw., a mieszka w nim
przeszło 8 mln tureckojęzycznych Azerów128. Jest to największy i najludniejszy
kraj Kaukazu Południowego, jednakże, z uwagi na konflikt karabachski, wciąż
istnieją utrudnienia i ograniczenia w podróżowaniu po jego zachodnich krańcach. Chodzi mianowicie o tereny kontrolowane przez Ormian, które stanowią
około 20 proc. powierzchni państwa (Górski Karabach wraz z okolicznymi
rejonami: Agdam, Chodżabend, Dżebraił, Fizuli, Gubadły, Kelbadżar, Laczyn
i Zangilan). Odwiedzenie tych miejsc jest możliwe po przekroczeniu granicy
z Armenią, ale to może utrudnić wjazd na właściwe terytorium azerskie. Jeśli
zaś chodzi o wjazd do azerskiej esklawy – Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej – to należy go dokonać przez Iran lub od strony Turcji129. Azerbejdżan jest podzielony na 66 rejonów administracyjnych, z których siedem znajduje się w azerskiej eksklawie – Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej.
Dwanaście największych ośrodków posiada status miast wydzielonych130.
Ryszard Kapuściński nazwał Azerbejdżan „przedpolem Azji Środkowej”. O ile Gruzja i Armenia utrzymywały kontakty z Europą i już w początkach IV wieku przyjęły chrześcijaństwo, o tyle na terenie Azerbejdżanu
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wpływy europejskie były słabe. Za wyjątkiem okresu lat 1918–1920 nie było
scentralizowanego państwa, jakim mogli cieszyć się Gruzini i Ormianie131.
Obszar dzisiejszego Azerbejdżanu długo znajdował się w orbicie wpływów
perskich. Między IX a X wiekiem przybyli na ten teren Turcy, którzy z czasem zdominowali i wchłonęli rdzennych mieszkańców. Język turecki wyewoluował w azerbejdżański, jednakże przez wiele lat językiem nauki i religii był
arabski, a poezję tworzono po persku132.
Wybierając się do Azerbejdżanu, nie można pominąć jego stolicy –
Baku. Najstarsza dzielnica miasta – Iczeri-Szeher, czyli Miasto Wewnętrzne,
w 2000 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Wśród najciekawszych zabytków bakijskiej starówki wymienić trzeba Pałac
Szirwanszachów. Kompleks pałacowy został wzniesiony w XV wieku, gdy
szach Kalilulach postanowił przenieść swoją rezydencję z Samahi do Baku,
które było wówczas największym portem Morza Kaspijskiego i jednocześnie
jedną z najlepiej ufortyfikowanych twierdz w państwie. W XIX wieku planowano wybudowanie soboru p.w. Aleksandra Newskiego, na szczęście dla
zabytku nie znaleziono miejsca, do którego mogłoby się przenieść wojsko,
które wówczas stacjonowało w dawnym pałacu. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku obiekt przeszedł gruntowne prace restauracyjne133. Na
terenie Miasta Wewnętrznego znajduje się również Wieża Dziewicza będąca
jednym z symboli stolicy. Jej początki sięgają XII wieku. Przez długi czas
dwudziestoośmiometrowa wieża była najwyższą budowlą w okolicy. Grubość
jej ścian dochodzi nawet do pięciu metrów, a w środku znajdowała się spiżarnia i studnia. W trakcie oblężenia budowla mogła pomieścić 200 osób134.
Klimat bakijskiej starówki bardzo dobrze oddał Ryszard Kapuściński
w cytowanej już książce: „Najstarsze Baku jest najmniejsze. [...] Jeżeli stanąć
tu na środku ulicy i rozłożyć ramiona, to można jedną ręką pogłaskać dziecko
śpiące w kołysce w mieszkaniu na lewo. Chodzi się tu gęsiego, bo jak idzie
para, to już stwarza tłok. W dodatku ta bakijska Starówka nie ma żadnego
planu, a może ma plan, ale tak surrealistyczny, że go normalna głowa nie
pojmie”135. Współczesne dzielnice azerbejdżańskiej stolicy pełne są nowoczesnych budynków. W ostatnich latach wyremontowano i otoczono stałą
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opieką również bakijską starówkę, co w połączeniu z nowoczesną zabudową
pozostałych części miasta, zdaniem niektórych, pozbawiło azerbejdżańską
stolicę duszy.
Wśród bakijskich meczetów do najciekawszych należy Taza Pir, wybudowany w latach 1905–1914. Monumentalna budowla przyciąga wzrok
swoją trzyczęściową fasadą oraz dwoma bliźniaczymi minaretami. Godnym
odwiedzenia jest Narodowe Muzeum Dywanów i Sztuki Użytkowej, które
powstało w 1967 roku jako pierwsza tego typu placówka na świecie. Zgromadzono eksponaty z całego kraju, a oprócz dywanów w zbiorach muzeum znalazły się również różnego rodzaju wyroby ze szkła, metali szlachetnych oraz
tkaniny. W monumentalnym budynku, w którym w trzynastu salach prezentowane są wspomniane eksponaty, mieściło się wcześniej muzeum Lenina136.
Muzeum posiada stronę internetową, gdzie można zapoznać się z wirtualną
prezentacją jego zbiorów (oprócz azerbejdżańskiego również w języku rosyjskim i angielskim)137.
Zwiedzając stolicę Azerbejdżanu, warto pamiętać, że na kształt jej
zabudowy w XIX i XX wieku silny wpływ mieli polscy architekci. W gronie
najbardziej cenionych w Baku znajdowali się Józef Gosławski, Józef Płoszko,
Eugeniusz Skibiński i Kazimierz Skórewicz138. Dzięki nim powstało wiele
z zachowanych monumentalnych budynków, reprezentujących bakijską secesję. Trzeba jednak pamiętać, że owe nowe budowle neogotyckie czy secesyjne
zastąpiły dawną zabudowę azerbejdżańską139.
Baku znajduje się na Półwyspie Apszeron, który charakteryzuje się
bardzo gorącym i suchym klimatem. Temperatura latem osiąga przeszło 40°C.
Półwysep Apszeroński jest również dobrym miejscem dla amatorów nadmorskiego wypoczynku. Godne polecenia są plaże w Amburan i Bilgäh, położone
ok. 30 km na północ od Baku140. W pobliżu miasta Surachany (azer. Suraxani)
na Półwyspie Apszerońskim znajduje się również jeden z najbardziej znanych
zabytków Azerbejdżanu – świątynia ognia Ateszgiach. Budowla ta powstała
w XVIII wieku na miejscu dawnej świątyni zoroastrian. Na tym terenie od
wieków z ziemi ulatnia się gaz, który ustawicznie płonie141. Znajduje się na
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tym terenie również obiekt architektury obronnej z przełomu XIII i XIV wieku – zamek w Mardakjanach142.
O ile Armenia i Gruzja są pierwszymi na świecie krajami, które przyjmowały chrześcijaństwo jako religię panującą, o tyle ziemie Azerbejdżanu
znajdowały się przez wieki pod wpływem Islamu, między innymi dlatego też
obecnie około 93 proc. mieszkańców stanowią muzułmanie143. W położonym
135 km na zachód od stolicy mieście Samahi (azer. Şamaxi) znajduje się
jeden z najstarszych meczetów na Kaukazie. Meczet Dżuma został wybudowany najprawdopodobniej w 744 roku. W wyniku wielokrotnych zniszczeń
i rekonstrukcji utracił swój pierwotny wygląd144. Dla turystyki kulturowej ciekawym miejscem w Azerbejdżanie są piry, czyli święte miejsca, których w całym kraju znajduje się kilkaset. Niektóre z nich mają postać gigantycznych
mauzoleów, do który pielgrzymi ściągają z daleka. Inne piry są niewielkich
rozmiarów, a ich sława nie wykracza poza granicę powiatu czy nawet jednej
miejscowości. Niektóre święte miejsca posiadają specjalizację – pielgrzymowanie do nich pomaga np. w problemach zdrowotnych. Jeden z najstarszych
pirów stanowi znana już w czasach przedislamskich pieczara Aschab-i-kahf
w Nachiczewanie. Zwyczaje związane z wieloma z tych miejsc daleko odbiegają od kanonicznego islamu145. Znanym pirem jest również mogiła Rahimy,
siostry siódmego imama Musy Kazima. Nad tą mogiłą wybudowano największy meczet w Azerbejdżanie – w miejscowości Nardaran na półwyspie
Apszeron146.
Spośród atrakcji znajdujących się w pobliżu stolicy warto wymienić, położone w głębi Morza Kaspijskiego około 100 km od Baku, Naftowe
Kamienie. Miasto z uwagi na swoje położenie jest nazywane „nawodnym”.
Wcześniej obszar ten nazywano Czarnymi Kamieniami od skał sterczących
z Morza Kaspijskiego. Swoje miano zawdzięczały ropie naftowej, która, wydobywając się z dna morskiego, nadawała im charakterystyczną barwę147. Po
II wojnie światowej rozpoczęto w tym rejonie wydobycie cennego surowca. W 1949 roku powstały pierwsze zabudowania na skałach. Z czasem na
specjalnych platformach wybudowano hotele i stołówki robotnicze, łącznie
300 km estakad, którymi przewożono pracowników na platformy wiertnicze.
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W okresie największej eksploatacji wydobywano 20 tys. ton ropy naftowej
dziennie148. W Naftowych Kamieniach mieszka kilka tysięcy ludzi, a na stalowych palach wbitych w morskie dno urządzono nawet niewielki skwer.
Kontakt ze stałym lądem zapewniają jedynie statki i helikoptery149. Warto
wspomnieć o dużym wkładzie Polaków w opracowanie technologii wydobycia ropy naftowej z dna morskiego. Chodzi przede wszystkim o Witolda
Zglenickiego oraz Pawła Potockiego. Ten ostatni kazał nawet pochować się
nad Morzem Kaspijskim na polu naftowym, którego był twórcą150. Witold
Zglenicki, z uwagi na swoje dokonania w naftownictwie, nazywany jest niekiedy „polskim Noblem”151.
Za sprawą miejsc, gdzie można zaobserwować wydobywający się
spod ziemi płonący gaz, Azerbejdżan nazywany jest czasem „krainą ognia”.
Warto wybrać się do położonej zaledwie 7 km od stolicy miejscowości Mammadali – w miejscu zwanym Płonące Skały (Janar Dah) ziemia płonie już od
kilku wieków152. Oprócz słynnego rezerwatu archeologicznego atrakcją Gobustanu są wspomniane wulkany błotne, których jest w tym miejscu najwięcej
na świecie153.
Jednym z obowiązkowych punktów programów wycieczek do Azerbejdżanu oferowanych przez biura podróży jest Kuba (azer. Quba), nazywana
jednym z najpiękniejszych miast azerbejdżańskich154. Krasnoj Slobodoj, lewobrzeżna część Kuby, w XIX wieku nazywana była „Jerozolimą Kaukaską”
(azer. Jeruszalimde Kawkazi)155. Dzielnicę tę od XIII wieku zamieszkiwała
liczna społeczność żydowska, która obecnie liczy kilka tysięcy osób. Większość z istniejących na tym terenie (do 1920 roku) synagog, których było
przeszło dwadzieścia, zostało zburzonych w czasach radzieckich. Do dziś
zachowało się kilka żydowskich domów modlitwy156.
Niespełna 400 km na zachód od Baku znajduje się drugie pod względem wielkości miasto Azerbejdżanu – Gandża (Gäncä). Jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych jest pochodzące z XIV wieku mauzoleum szejka
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Ibrahima, które stanowi cel licznych pielgrzymek. Oprócz samego mauzoleum
kompleks składa się z kilku meczetów, karawanseraju i starego cmentarza157.
Azerbejdżan, pomimo wielu zachowanych zabytków z różnych epok oraz
wspaniałej kultury, zupełnie odmiennej od gruzińskiej i ormiańskiej, wciąż
pozostaje najmniej znanym krajem Zakaukazia. Zapewne wraz ze wzrostem
zainteresowania turystów pozostałymi państwami Kaukazu Południowego,
zwiększy się liczba przyjeżdżających do Azerbejdżanu. Zadziwia sytuacja,
że w tak bogatym w cenne zabytki regionie zaledwie kilka obiektów zostało
wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trudno oprzeć się
wrażeniu, że na tę sytuację mogła wpłynąć niewielka promocja i znajomość
atrakcji krajów Kaukazu Południowego na świecie. Z roku na rok jednak
coraz więcej ludzi decyduje się na wyjazd turystyczny do Gruzji, Armenii
i Azerbejdżanu. Również z tego powodu Zakaukazie ulega ustawicznym
przemianom. Niestety im więcej przyjeżdża turystów, tym szybciej przemija
słynna kaukaska gościnność. Jak słusznie stwierdził Wojciech Górecki, pisząc
o Hinalugu, jednym z najpiękniejszych miejsc Azerbejdżanu: „turystów było
niewielu, może stu rocznie, ale wystarczyło paru nieliczących się z groszem,
aby wywrócić do góry nogami pojęcie gościnności”158.
Państwa Zakaukazia stanowią atrakcyjny region dla uprawiania turystyki. Mieszkające na tym terenie narody przez wiele wieków ukształtowały
niepowtarzalne kultury. Owocem ich istnienia są pozostałości wielu zabytków
architektury i sztuki. Rządy państw zakaukaskich mają niepowtarzalną szansę
uatrakcyjnienia swojej oferty turystycznej i przyciągnięcia przybyszy z całego
świata, co bardziej pozytywnie wpłynie na poziom życia mieszkańców i ich
rozwoju.
*****
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Summaries
Paweł Olszewski
The historical circumstances and the modern history of the region with the
reference to Europe
The main subject of the chapter is the presentation of the modern
history of the South Caucasus and historical backgrounds of many present
processes and occurrences which exist in the region. The chapter was focused
on the period of history of the South Caucasus from the half of 18th century
till the end of May, 1918. Russia was fighting with Turkey and Persia for the
control of the South Caucasus at the end of 18th century and in the first half
of 19th century. The Russian conquest of the region facilitated the political
division of the South Caucasus and the permanent military conflicts between
the South Caucasian states.
The pro-Caucasian politics of the duke M.Woroncow (1845–1854)
– the administrator of the Caucasus – gained the elites of the South Caucasus
for the Russian rule over the South Caucasus and enabled Russia to integrate
the region with it. The South Caucasus was turned into the important mineral
and industrial region of Russia in the second half of 19th century because
of the great oil pool which was discovered in the Azerbaijan. The very fast
development of the oil industry changed the economical and social relation
in the South Caucasian region and caused the animation of the political life
in Georgia, Armenia and Azerbaijan. The consequence of the Revolution
(1905–1907) in Russia was the emergence of the political parties among the
Georgians, the Armenians and the Azerbaijanis and the emergence of the
national consciousness among the South Caucasian nations. Moreover, the
ethnical armed war between the Azerbaijanis and the Armenians exploded in
the years of the Revolution (1905–1907) owing to the religious and cultural
differences and the economical quarrel between Armenians-oil factories owners and Azerbaijanis-oil factories workers.
The political, socio-economical situation of the South Caucasian
region rapidly changed the First World War, the February Revolution and
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the October Revolution in Russia in 1917. The South Caucasian politicians
wanted that the region to be the part of the democratic Russia but the change
of the geopolitical situation of the South Caucasus after the signature of the
Treaty of Brest-Litovsk in March, 1918 and the pressure of Turkey caused
the proclamation of the independence of the Democratic Federative Republic of the South Caucasus (22nd of April, 1918) and Georgia, Armenia and
Azerbaijan at the end of May, 1918. The national, economical and political
transformations in the South Caucasus in 19th century made it possible to create the states.
Wojciech Materski
The Twentieth Century. Independence and Sovietisation
The Decline of the Tsarist Empire created an opportunity to proclaim the independence by the Azerbaijanis, the Georgians and the Armenians; though without any perspectives of political stabilisation in the region.
In April, 1918, a federal state was created but already the next month it split
into three separate republics, none of which was supported by the Entente
political powers. Thus, all three were soon defeated by the Red Army and
the so called revkoms, Moscow-created make-believe national administration
authorities were created. In December, 1922, Transcaucasia was forced to join
the Soviet Union and for decades it lost its independence and fair chances for
development.
The Soviet Armenia, Georgia and Azerbaijan together with other
republics (nations) enslaved by the Bolsheviks became the playground of the
cruel political experiments of the Russians. They all went through severe civilisational regress, suffered decline of national cultures and the basic human
rights of their inhabitants were violated. Azerbaijani Georgian and Armenian
émigrés dispersed all over the world were few weak and unable to help their
countrymen anyhow, so the nations suffered silently for decades. In the 1980s
in all three republics independence-oriented organisations emerged and the
coming to power of Mikhail Gorbachev did not hinder their development as
his loudly advertised plans of political reforms turned out to be pure fiction.
Agnieszka Legucka
From communist transformation in the region to the European cooperation
The analysis of the internal transformation in South Caucasus’s
countries: Armenia, Azerbaijan and Georgia due to European dimension of
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their foreign and security policy is made. After the collapse of the Soviet
Union these countries constituted the most unstable region in the post-Soviet
area, with political, economical problems and conflicts. Numerous ethnic
conflicts led to the creation of quasi-states: Abkhazia, South Ossetia and Nagorno-Karabakh. These conflicts determined the country’s internal situation,
influenced the political system and the relations between the countries and the
rest of the world. Armenia, Azerbaijan and Georgia searched for a stronger
player to resolve their regional problems, especially the “frozen conflicts”.
The authorities of Armenia have good relations with Russia, the authorities of
Georgia look for the help from the United States of America and the European
Union. The authorities of Azerbaijan have special ties with Turkey.
The geostrategic location between the Caspian and Black Seas
makes the region the place of the rivalry between the great powers. In 1990s
Russia was the most important player in the region but in 21stcentury the
United States of America and the European Union started to have a bigger
influence in the region. Following the Rose Revolution in 2003, a series of
reforms were launched to strengthen the country’s military and economic
capabilities. The new government’s efforts to reassert Georgian authority in
Abkhazia and South Ossetia led to the August war with Russia in 2008. After
that war only one organization (the European Union) is monitoring the situation in the country. The EU launched the Eastern Partnership in May, 2009
with the aim of establishing a political association and economic integration
with Armenia, Azerbaijan and Georgia. In spite of the growth of the political
and institutional cooperation, the reforms were limited. In most of the cases,
the political elites are interested in preserving the status quo rather than undertaking costly reforms, while civil society is too week undertake the reforms.
Tomasz Pasierbiak
Political regimes - between authoritarianism and democracy
This paper contains the reflections about the political systems of
the South Caucasus states. In the first part there are some comments on the
similarities of the conditions of evolutions of the political systems of Georgia,
Azerbaijan and Armenia. The second part refers to the evolution of the political system of Armenia and its contemporary shape and the main parts. The
third and the fourth parts relate to the similar issues in relation to Azerbaijan
and Armenia. In the last part the author focuses on the similarities of the
political systems of the states in the region.
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Dariusz Tarasiuk
Nation-building processes, nations and the problems of nationality in the
region
Secular demographic processes shaped a complex demographic
structure in the South Caucasus. This small area, from a global perspective,
is inhabited by many nations, separated by the ethnic background, the past,
religion, the language and the culture. This distinction was the cause of mutual hostility and prejudices throughout the centuries. After the collapse of
USRR, the armed conflict arose again out of these reasons, with many victims
on both sides and mass resettlements of hundreds of thousands of people.
Georgia and Azerbaijan, which lost the control over the part of their
de iure territory, are still distrustful towards national minorities, fearing the
possibility of potential separatist movements. However, with time passing,
observing minorities’ laws it seems to be more and more visible. Armenia
is the exception to the abovementioned states where there are practically no
national minorities.
Alicja Curanović
Religions, churches and confessional disputes in the region
In the Caucasus region different religions were coexisting for hundreds of years, among them: Zarathustrianism, Christianity, Islam, Judaism,
Jediism. In the beginning of 21st century Christianity and Islam had the biggest number of the believers which are gathered in the main religious institutions, i.e. the Russian Orthodox Church, The Armenian Apostolic Church, the
Georgian Orthodox Church, The Caucasus Muslim Council, the Coordination
Centre of the Muslims of the North Caucasus and the national muftiates of
the North Caucasian republic of the Russian Federation. The fall of the Soviet
Union put an end to brutal discrimination of religion and the policy of forced
atheisation. Moreover, facing the crisis of the national identity elites of the
post-Soviet republics turned to the religious institutions which are perceived
as repositories of national culture and tradition. The noticeable rise of social
and political importance of the main religious organisations is the consequence of four factors: the aforementioned crisis of the identity, the phenomenon of renaissance of religiosity, the state authorities’ support and the high
level of social trust. These institutions that are classified as representatives of
“traditional” religions cooperate in order to achieve particular goals, i.e. to
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preserve their privileged positions (“spiritual monopoly”), to limit the activity
of non-traditional religious groups and to regain real estate property lost after
1917.
Taking into account the role of the religious factor in the break-out
of conflicts in the region of the Caucasus after the fall of the Soviet Union,
one can distinguish three types of conflict situations: the conflicts between
religious institutions, the conflicts motivated by religious views, the clash of
nationalism strengthened by religion. Furthermore, there are three ways in
which states use religion in their politics in Caucasus: “religious sabotage”,
“religious-PR” and “religious diplomacy”.
Paweł Frankowski
Regional security, conflicts and international cooperation in the region
The article analyses briefly the international situation in the South
Caucasus from perspective of regional and global security interests, priorities and expectations. It focuses on regional security and regional conflicts,
regional cooperation, and relations on the global and regional level and discusses the elements of continuity and the change in the region after 2001.
Finally, in the last part, it explores the opportunities and the challenges for
the South Caucasus common agenda in light of the changes in the region.
Marcin Kaczmarski
Geopolitical location and the importance of the region in international
relations
The geopolitical situation in the South Caucasus remains complicated because of the incompatibility of a legal situation in three states – Armenia,
Azerbaijan and Georgia and a political situation comprising additionally three
quasi-states – Abkhazia, Nagorny Karabakh and South Ossetia. Furthermore,
since 2008 the Russian Federation became directly involved in the region. All
South Caucasus states are unable to guarantee their security on their own and,
thus, they are forced to look for external allies among great powers. It results
in external actors having a dominant role in shaping the geopolitical situation
in the Caucasus.
The geopolitical situation in the region evolved over time. The first
period covers the years 1991–1994 during which the South Caucasus states
attempted to shape their borders. The dominant role was played by the Russian Federation which actively participated in the armed conflicts. The sec-
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ond period (1994–2008) was the period of the so-called frozen conflicts. The
South Caucasus states diversified their foreign policies and external actors
built their own political and economic influence. The third period, after 2008,
was marked by the new geopolitical status quo, strengthened political and
military position of the Russian Federation and fundamental differences over
statehood of Abkhazia and South Ossetia.
Joanna Sanecka-Tyczyńska
Political, historical and economic geography of the South Caucasus
This article refers to the three independent states of the South Caucasus: Azerbaijan, Georgia and Armenia. This article aims to show the territorial transformation of these states and their political development with the
administrative divisions and overview the economic situation. The changes
were discussed against the background of political history of the region.
The Caucasus is a geopolitical region at the border of Europe and
Asia, and situated between the Black and the Caspian Seas. Politically, the
Caucasus region is separated between the northern and the southern parts.
The northern portion of the Caucasus is known as the Ciscaucasus and the
southern portion as the Transcaucasus. The Transcaucasus is bordered on the
north by Russia, on the west by the Black Sea and Turkey, on the east by the
Caspian Sea, and on the south by Iran. It includes the Caucasus Mountains
and surrounding lowlands. All of Armenia, Azerbaijan (excluding the northern
parts) and Georgia (excluding the northern parts) are in South Caucasus.
Located on the peripheries of Turkey, Iran and Russia, the region
was an arena for political, military, religious, and cultural rivalries and expansionism for centuries. However, throughout history the Caucasus was usually incorporated in political entities belonging to the Iranian world, at the
beginning of 19th century Russia took it, along with the Transcaucasus, from
the Qajars (1779–1924), severing those historical ties. In the first quarter of
19th century, after two Russo–Persian wars, the region was conquered by the
Russian Empire.
The region was unified as a single political entity twice – during the
Russian Civil War (Transcaucasian Democratic Federative Republic) from
9 April, 1918 to 26 May, 1918, and under the Soviet rule (Transcaucasian
SFSR) from 12 March, 1922 to 5 December, 1936. The collapse of the Soviet
Union brought a fundamental change in the political map of the South Caucasus and its position in world politics. Transcaucasian republics gained the
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independence again. Currently a major problem in the region are separatist
armed conflicts: in Georgia, these are the conflicts in Abkhazia and South
Ossetia, in Azerbaijan – the conflict with Armenia over Nagorno-Karabakh.
Krzysztof Latawiec
Architecture, art and tourism in the region
In the area of Armenia, Azerbaijan and Georgia there are a lot of
architecture and art relics. They are a rich cultural heritage caused by the diversity of nations, states, religions and societies that lived there for ages. The
Trans-Caucasus territory is also well-known because of the unique climatic
conditions. All of these things make this area a new centre of tourism. Many
of tourists are curious by the mysterious and magnificent art of the region.
After 90 years a lot of them visited this area, especially those from Western
Europe, the United States of America and the Commonwealth of Independent
States. Tourism is now one of the most important parts of the economy in the
region. Nevertheless, there are still some factors that have a disadvantageous
influence on it, for example the conflicts between the states or the miserable
development of the infrastructure. However, the governments still make efforts to improve the situation by the implementation of modern investments
or advertise cultural and geographic values of the region.
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Павел Ольшевски
Исторические условия и новая история региона на европейском фоне
Цель этой главы – представить новую историю Южного Кавказа и исторический фон процессов, происходящих в настоящее время
в регионе. Эти территории были предметом соперничества Турции, Ирана и России. Завоевание Южного Кавказа Россией стало возможным,
благодаря использованию ею политического раздробления и династических конфликтов в регионе. Во второй половине XIX в. значение этих
территорий возросло и, прежде всего, из-за находящихся там богатых
природных месторождений. Быстрое развитие нефтепромышленности
привело к тому, что Южный Кавказ стал одним из важных промышленных центров России, но также территорией, на которой произошли серьезные изменения обществнно-экономических отношений. В нач. ХХ в.
начались национальные конфликты между армянми и азерами, армянами
и грузинами, а также между представителями названных наций и русским населением. После Октябрьской революции, также из-за угрозы
со стороны Турции, образовалось независимое государство Закавказская
Федеративная Демократическая Республика.
Войцех Матэрски
ХХ век – независимость и советизация. Государственные традиции и создание в регионе суверенных государств
Падение царизма стало для азеров, грузинов и армян шансом
приобрести независимость. В апреле 1918 года образовалось одно федеративное государство, объединяющее эти три народа, но вскоре оно
распалось на три отдельных государственных организма, и ни один из
них не поддерживался Антантой. Через некоторое время эти государства
были заняты Красной Армией и включены в состав Советского Союза.
На десятилетия Армения, Азербайджан и Грузия лишились независимости. В рамках коммунистического государства эти народы отметили
значительный цивилизационный застой. Разбросанные по всему миру
армянская, азерская и грузинская диаспоры, были не в состоянии помочь
своим соотечественникам, остававшися под советской властью. В 80-е гг
ХХ в., во всех трех республиках появились национально-освободительные движения.
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Агнешка Легуцка
От коммунистических преобразований в регионе по участие в европейском сотрудничестве
Цель статьи – анализ внутренних перемен во всех трех государствах Южного Кавказа, т.е., в Армении, Азербайджане и Грузии. После
распада Советского Союза этот регион стал наименее стабильной территорией на постсоветском пространстве. Многочисленные этнические
конфликты привели к возникновению таких квази-государств, как Абхазия, Южная Осетия или Нагорный Карабах. Эти конфликты в значительной степенни предопределяют внутреннюю ситуацию в отдельных
государствах, а также взаимоотношения между ними. У Армении хорошие отношения с Россией, Грузия усматривает союзников в США и Евросоюзе, Азебайджан же предпринимал попытки связаться с Турцией.
Очень важную роль в данном случае играет геостратегическое положение региона. Находясь между Каспийским и Черным морями, территории этих государств являются местом противостояния многочисленных
влияний. В ХХI веке отмечается все большее влияние в этом регионе
Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.
Томаш Пасербяк
Политические системы в государствах Южного Кавказа
Данная глава заостряет внимание на политическом устройстве
Армении, Азербайджана и Грузии. Изменения в системах политического
устройства государств Южного Кавкваза в 90-х гг ХХ и в начале ХХI
вв показывали многие сходства. Сходства эти вытекали, прежде всего,
из географической близости и общности исторических судеб трех государств – все они находились в оно время в составе Советского Союза.
Кроме того, на эволюцию политических систем этих государств оказали влияние конфликты этнического и политического характера. Среди
сходств между государствами Южного Кавказа следует отметить демократические традиции межвоенного периода. Армения, Азербайджан
и Грузия пережили после Первой мировой войны короткий период государственной независимости. Это и давало потом обществу возможность
объединиться вокруг одной идеи.
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Дариуш Тарасюк
Процессы народообразования, народы и национально-этнические проблемы региона
Южный Кавказ это территория, где за многие века исторических
преобразований и исторических процессов образовалась очень сложная
общественно-демографическая структура. Проживающие в этом регионе
народы разделяют прошлое, культура, язык, происхождение и вероисповедание. Эта дифференциация в течение многих веков привела к эскалации взаимной неприязни и вражды. Очередные попытки объединить
народы Кавказа не увенчались успехом. Закавказская Федеративная Демократическая Республика, возникшая в 1918 году, существовала лишь
3 месяца. Распад Советского Союза вызвал рост этнических конфликтов
в каждом из государств. Образовались три квази-государства, угрожающие территориальной целостности Грузии и Азербайджана. Следует отметить все более заметное соблюдение прав национальных меньшинств
в этих государствах. В Армении многие из названных проблем проявляются в меньшей степени из-за отсутствия в этом государстве значащих
национальных меньшинств.
Алиция Цуранович
Религии, церкви и межконфессиональные конфликты в кавказском
регионе
Кавказ – регион, отличающийся огромным структуральным
разнообразием конфессий. На протяжении веков сосуществовали здесь
исповедующие христианство, ислам, зороастризм, иудаизм и иезидизм.
В жизни местных обществ религия играет важную роль, так как является
фактором, поддерживающим национальную идентичность, тождественность. Интерес к духовному вырос там после распада Советского Союза.
В Советском Союзе общество подвергалось официальной атеизации. После получения независимости кавказскими государствами религиозные
организации стали играть очень важную роль в государственной политической жизни. Наблюдается их огромное значение во время межконфессиональных конфликтов. Причиной напряжения очень часто выступают споры между этими религиозными учреждениями, возникающие
как результат, нерешенных после распада СССР вопросов. Религиозный
фактор оказывает также значительное влияние на положение и в данной
стране, и на международные отношения в регионе.
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Павел Франковски
Региональная безопасность, конфликты и международное сотрудничество в Южно-Кавказском регионе
В данной главе был проведен анализ международного положения на Южном Кавказе с точки зрения интересов, приоритетов и ожиданий региональной и глобальной безопасности. Автор обратил внимание на вопросы безопасности в регионе, региональные конфликты,
сотрудничество и отношения на региональном и глобальном уровнях.
Для Южного Кавказа характерны отсутствие учреждений регионального
сотрудничества, крепких союзов и экономической взаимозависимости.
В этом смысле регион не подлежит ни положительным, ни отрицательным оценкам, так как государства Южного Кавказа не объединяются ни
общим врагом, ни общей угрозой. Отличны также приоритеты внешней
политики отдельных государств этого региона. Во многих случаях именно экономия, не политика детерминитрует условия межгосударственного
сотрудничества.
Марцин Качмарски
Южный Кавказ. Геополитическое положение и значение региона в международных отношениях
Геополитическое положение в регионе Южного Кавказа остается очень и очень сложным. Это результат, напр., статуса трех квази-государств, конституировавшихся на этой территории. Речь идет о Нагорном
Карабахе, Абхазии и Южной Осетии. С 2008 года и Российская Федерация участвует в принятии решений по вопросам положения региона.
Все три государства Южного Кавказа не в состоянии самостоятельно
обеспечить свою безопасность и поэтому сосредотачиваются на поисках
союзников среди более сильных государств. В итоге, внешние игроки начинают играть все большую роль в регионе. Геополитическое положение
на Южном Кавказе менялось с годами. В начале, в годы 1991 – 1994, доминировала в регионе Россия. Затем, до 2008 года, продолжались т. наз.
«замороженные» конфликты. Период после 2008 года характеризовался
заметным военным и политическим присутствием Российской Федерации и фундаментальными различиями в подходе к Абхазии и Южной
Осетии.
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Иоанна Санэцка-Тычиньска
Историческая, политическая и экономическая география Южного
Кавказа
Основной отличительной чертой Южного Кавказа является его
стратегическое геополитическое положение. Это территория, находящаяся между Европой и Азией, между Черным и Каспийским морями.
Южный Кавказ это часть кавказского региона, состоящего также из Северного Кавказа и кавказских гор. Кроме того, Южный Кавказ расположен на пересечении важных коммуникационных и торговых путей.
Раньше через эту территорию проходил «Шелковый путь» из Европы
в Китай. В настоящее время Южный Кавказ разделен на территории
трех государств: Армении, Азербайждана и Грузии. Настоящая статья
представляет территориальные изменения, политическое развитие, административное деление и экономическое положение в каждом из трех
государств. Все эти перемены рассматриваются на фоне политической
истории региона. В статье не затрагиваются вопросы анализа перемен,
происходящих в государственном строе, этнических, конфессиональных
и культурных изменений, а также происхождение и ход событий в региональных конфликтах.
Кшиштоф Лятавец
Архитектура, искусство и туризм в Закавказье
Территории Армении, Азербайджана и Грузии богаты многими разнообразными историческими памятниками, архитектурными
и художественными достопримечательностями. Богатство культурного
наследия в этих странах является результатом огромного разнообразия
народов, конфессий, языков и традиций, которые сосуществовали там
многие века. Южный Кавказ известен своими уникальными климатическими условиями, способствующими развитию туризма. Именно туризм является сейчас одной из важнейших отраслей экономик Армении,
Азербайждана и Грузии. Существует однако целый ряд факторов, которые делают невозможным полное развитие этой отрасли. Сюда следует
отнести, прежде всего, недостаток инфраструктуры и постоянное напряжение в межэтнических отношениях. Правительства названных выше
государств все стремятся к обеспечению роста значения туризма путем
поддержки инвестиций и промоушн культурных и географических ценностей региона.
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