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Przywództwo i elity krajóW WNP

kńJś E mN,Ą merzy< siś / rvy7*a,* u,,ao"1 *.pl"oty nn-oo-.j
tr po|iś§,imycb i o drE}t PoĘo.iu|. koo]]ik1osfuy- ,p"ł""k,Ń* 

"ó,Tyn batdzićj, ż odnifuoś.iób etnimym nad.j€ się w nió §&egól_
re fueńel, sąd tlEewą relę M ob€.nyn €tlpi€ ió ltnoju pelDi
€tnopoliryka (rc§, ćrżor'alńł,, es - e,h@polilżx, ni.m. Elhhopolłi*F,
ldóm lącry lfeE n d. i Falryk], w sfeP. n.uri lsm,ćja dwo po<tejśc,a
dopoli§Ll, Aerulż? / Drh de6nlup paamot uał ploole;lonr a_
społ hśryfu|i , kóN6lru|. $ę ro lomiInrm funr.i@;§ elu poli§ L M
ńsrcZrŹnie Pądow€j j §/cn, hóży śtaFją §ię e ną v!łrv!ć GFten
E8llacji, ó.jńujący llry rclm§Mą iN§ńrcj., pios@y, zł}caje
i Eodycj. fu cjm,łą(. l /rbsF §Bu,*ów eh.żDychl Dża'. pG
Ą&i. ńkfoję polirylś Jało pMe§ ,po](a}, w hórrm dosfze&rn}

W perspektywie badań
etnopolitycznych

'l. Komponenty etnopolityki

pścńcaą cchą kraiós wNP i.sl to, ze pf*esy p.ńśNonłó@
wyPżćdż.ją preś} bsr&tóNór*, Po prcklan&jl .pódlegloś.i

k.n-\.fuvqbybld't!.lońe\
łĘpl'ryb.!!lNpdlĄł.@.fuo

ofułNP:A,w6*,.IirfuPDŃJ r k,fulliu b.a Bp.|dąd@4dP*BjąwlMh200€'ś':3'
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ńi€ńMy podżiłł władzy R spolŃzóstwie. §aUę o nią i j.j 8!ł}T na
dysfybucję asobós (rcpr*nlacla Bpólnor €hicaycn w oĘeaob Vła
dży i i.h §?t,Ń ńa żłżądżmie pdóLstw€m, pielęsnacja jężyka, tadycji,
hislorii, dycż.jów i sposbu 

'oia)r,Dążąie, a poten si€nię.i. celów pra podnioty poUtycae pźy
posocy instyfu.ji władży i odpowiednich nom tworł pm6 poliry:-
,}, który w politologii utoż..ńi, śię ż polilyĘ jako kategodą ogólną
hoc€s polityozny to in&źej całokszr.h działdi zins§lujonalizowŃycn
i nidńśłfucjon.lizos ycn podńiotów polilycżóycĘ klói€ Mnają
swoje nDłcje Y slere wladzy i proładźą do io oju bądź dezint€el9cji
śyślmu polirycmego1, Pod iwową ka|egorią poceśu pohyc^ego je,l
isinieni. *lów gropo§Yclr, klór mogą być róMi€ż indFvidDlnymi oe-
lmi lidmw pohD.ay.h, MMdJaqch cele grupotre q |mienlu crup}
Do t łich celów nożc mlereć ciąsnię€i€ syslenu nołfch sloduJ*ów
międzygrupo§Ych lub stoNŃóv grupy ż ińśłlucjani, ż któlymi Zajdu-
je się om y tNalrch vięzlżch, bki.hj'r pnństwo, Z$Tkle jednak proces
pólityćZy b walka o sbtus i zsoby, niepodlćgłość, Podżjrł śhowkk
i funkcji, o kóre kontmją czron}owie g p N jeóej prĘblZni poli-
tycaej (!ństvo, vsŃliób fudówo_Pleni.m, t.irtorialm)l, cdy iślot
nyn elmeni€m pie.su politycm*o jes1 etniczność sańy .to cżFi€nia
z p@eśeń elfuPoiłvn m,

Badmia ebopolłyrj i jej aŁżaia w sMęlrznych prcesrch po.
hfch}!h roruinęĄ §ię q loEch łie*iMzieJ,si)(lL ogmpaJą( &9
często jsdy.ie do agadńjen ogólnych. Najsięlś2 ałlyMość badawcza
dolrc2ąca pólilychej fuli MŃlnot elnicayct pojawila się m obsaze
b, zsRR, ż względu m now€ m.czenie etnicaości v peegch pan-
stwo, i.NdotwÓB4m,

Prży próba.h deinicji etnopoliryki Y prĘtrai poFdżi€ckiej Mlca
się uvn8ę mt kie kw€stiejok:
l ) odpowiedżial.ość pń§M, i iMyćh pódmiótów a Elrcje ze wsŃlno-

2) isprcż.nracja inl€r€ów mpólnot etnicnyot. ich predśtaMciel§rwo
v struktuBob vlddżyi

]) pńłodlw§Mq gwafufują.. mfiój wsŃlnot .tnicznycn, ByFżmie
.tnichóści w żvciu zbiofuEYn i ind}vidualnyn.

wWfuPliĄrry,'MljqlŃ'ś'3'
! %n c, sd< D ful! /Fł9ćąĘ w: D, MhlL c, sbld (ńr), ?!@i9 

' 

dody ,

5 zóh,y lńby, NM Palłfutą @t@laeó i @ij,Łąó eho]ocń <t ) }kżdb.i,]i
fulńj unqlĘn,kbrŻ@, ś,29c. PG

lińcd1.1lav.1@lżh,d|di'Ed!M
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Można ł}odĘbnió trży kmponenty, kon§yluujące ebopoliiykę:
r) du ltz,aść, Ęsz}Tiglnimąpżż vsŃlnoly eliicbe w lolir€ i ży_
cia Epohczny mi 2) óĘa ń i z ny e fuopoli9tzą obejmujące calokształ fom
o€ neji 

'cia 
społ€chego i ioh ins§,tucji poUtycaych, w §n noń

pnqnych ipólirrcły!h, a tsłż ut bhotran)cD ftd?cJa i?ł]c7aJm,
ins§,n cji etio_śpoł@aych;l 3) pfucą, dnoPoliłĘne, nbźjfinjĄce E
p@nrację politycaą wgpólrol €tnicżnych w oĘ@ch vład2y, icb pd
tycy?.c]ę w źruądzaniu p ils§łm i żachołmia polirycżć, .lziałalnoŚć
€inicaycn orgeiz&ji społeczno_politycbrch] pNesy óar.doMljrcć
i językowe, Moźm więc pżyjąć, ż etnopolilyka tó 

'śystem 
E8ul.ćji.

oboviązlją§y w paBtwie (orymidie eńopolitycayn). ob€jnujący lkty
nolmrJiaŁć, inśtylucje! progmy i ahówej! politycae. Możliwia_
jące inó$idulne i zbiorcłe §]tżmie etniczności w polilyce Popź
ĘFeenlaoję VsŃlnot etnicaych w o.gea6h władzy i ich partyc}Tację
w zźądżmiu pŃślw.ń, nmujący sbunki ehicżć hiędży pafufuęm
i wspólnobni .bicayni, ja} rówież niędży śinyhi wsŃlnolani,
a lakże nomująćy iDlirykę jężykowd',

w b.d.nimh ebópolitylri BTkorżystuje się kilka Detod mliży funk,
cjonovgnia etnicbo;ci w życi! polilycznyn, sp.reayn i ekonomicż_
nyn. I l,}, zaadniĘ)m pizedfriód 

^n^liry 
fretoĄ! elńoPoliłczn.j

jesl pańycrpacF wśńlnól ehiaych w slruk.rach włldzy. zlleźóóść
między snukn!ą ebicaą państła bądź r€io.u i etnicżną €pre4nkcją
w uśiavóddY.ąch i łyton wc4.n órgŃ&h 

'|ladz!, 
Elhópolil}cne

poaej!ći. bd.l1Mn,lkożysnlje s\atćą n,oą knńPafąłwnej i ś|s
l€,ovej, klórej zad&im jesi *1łiycie podobieństw niędzy etriacją
wtadży, a w łónśkwmcji ustaląie różnic niędży pdńśŃmi wĘólnóty

. J*o oaad .dO@łDi.4 @kl& torty .ĘoĘ.li ży.]. sFłąznęq óbćJmu+e
ne 9lko o@iej. pańsNołe, 9l. bp! oE@,4_.h{Pi4:a, !ołs6j@ vfu l,!ióv

J,4re./,ą.j !B,dnhi. rśńiei, Te
jen łil czlonłół ir,lu iiGgMh iaĘr4b Nq w@. &§niTy .6ąoł.w

deł w *H ńby.i oĘliihówFnfuory|L
t e okru ly śĘ on di.h Ndź, żi!iz@ d$FDo}n' łlłiĄ shktĘ ryldry i 3bsnłoło
duą smod.i.Lioś.i{ sli' Pjnqę &i ZWaE Ę im!.fuopoliq@es: D podśa
{qlndi6,L t.i4.,ooF,łte
re trą.]ą i "}nNe lNeu ffilimi 4lrĘMni @ł pcĘpówei4 ) FńŃo
]eko ft3eia! rbopolily@y o Ężm nĘN i ia]i, kóFro i]żdń mżi funo\ić
sŃn@ di.zm z ahowĄ sŃtĄ lldoyod€nrĘ ł1@]{y e. beoić ob_

i'ryar pa&kkńl Wj@lirEryi z. w4kd m sa.gó]ne (tyb.lić) frFi sFląn.
i Fli,raą rbołi@jąa ó bjdfuj.i Ńv.j i plmi.mej N. Me iNtyfo§ji Pnq
waj.ImJ: z. s.kokvi.z, fuhdą fufuja

1 

^ 
\łielńi.ri, rhlpólĄk ..b.l1.3 M5
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Niąo<lległycn Pó§lł. Rozpoaaw e zjawisko jest bowieD porówny_
walne, w aśtosom.j n.todżie koópe§Nn€j *rltórżyśtqie 5Ę ujęcc
fuŃcjonalne, @ poryala,a gióge miloię.i€ w istoĘ pońwn}",mych
zjawisk Ujęci. fuŃcjomlne dćtyćą bowień bsrrlziej źeczyYblośoi
poliiycaej, pBktyki działmia, Ponala no uniknięci€ fi)lmlibn i po_
§ieu cnomości, cbdżk€ryślycz,ego dla ujęcia instytwjonolneeą spły,
cóia zibiegów konparat$lycaych i \]lrowrdźenia fahźrvych wnio.

Merod. śr!.ńóva |ńN^l^ Ń ńdaklóvŃie eli|y vładzy jato pod_
sy§lebu śr§t€mu politycbego, m Unożtiwia m.riżę lat v peńpek§vi€
slrukfuBlnej. ja} i fun}cjoillnej. Wyj.śnieni€ bowieD fuŃcjonowui.
dity Vładzy ba ułżmia źdai i cąTnośoi. kóre łłTełnia o@ b€z
strukhfy, jaĘ twoźy nie byloby nożliwe, Amliż syś|.mówa @ożliwi'
\ykorzyslanie ńajńlotnićjsąoh wdońw pożnawczy€n nciod i tchnik
sbsweych n. Brunci€ hiśiońi, scjologii.ą futropologii o@ ich in_
plficnlację do poljtologii, Dotomi€ bldej ś}d.ży snłaż ffię ,a
MeloBymimły i łielo4pęklolT oph i łdafuieni€ czymika enlicme_
8o w lEk€joovaniu eIi.y wl,dży.

2. Etniczność

w polilolo8ii enicmość może byó lraldówM jako jed€n re §Fsobów
idóMlQcji pmsfuni społsaej. J6t to eeen śzcre8ólna charakre_
łstyknj.nnos*i, tlóĘj istoąjesl pocąci€ 

'r4Taleźności 
do okeŚlonej

wśpólnoty ludzriej, sfomow!.ej na podstwie jej jednoŚci gen€tyca.j
i śpół*a€j, pź]awiająca śię w *,}Tiku kontlklów z imymi wsŃlnób_
Di pź€ciwśraviąj€m i §To.tiębnióićn ,J[d' od 

"imy.h.'. 
Możny ją

]) jężyla ojerś.go, w klóryn koeńikują się cżonłowie wspólnoty el_

2) kulfuly. Moźod.J, kulty}oĘnej ZpoLolenio Mpokdfu,ć,
3) sp$obD ż&bow!.ia i lrybu życial ukglaltowbego w dfl}m etnosi€|
.l) jld}Tidulnej i zbio.owej świadoności pżlmleźności do dm€so et_

nou i odpowiad.ją.€8o ńu ebdińu',
Po$}** ćlenenv elnicbdści nnją więc ohanłter społ€Ęno_kulfu_

ń"y! a nic bio8@eiyńy, Pocżątkowo j.dmk we {Ęólnotach rcdowo,

'zóh, V l{\,lł,nąt l/fu,r llńl?hĄ,}qr dfu, łĘPĄM, @4-
ą.lńdli@żlj|ufuąfuE'M§|§a!aŻ,s,27,



plrmimy.h pod,fo*a futrhoscl b\h 9}la.mie sl^ lok]@iefuNs,
co ĘTjk ło ż ich §lulfu§ monoehrcjej Ww k wrc:Ęm poDulaq,
'y!h 

wsńlno'. Pżfu ,.sŻĆaiu s,ę do nowch mi!F. oJqllfu ia q p6a_
ki\miu z.obol, qieżl poke*ieNNd ul.sab ,Jo,nyc,u'' , oolab,d,u.
a W z pNsl!.ieb państwn preśołaiy być pódstavą inl€gDcji jed_
n$c]l Tm bardr iel ,eJ l bylo lo pa,is o poliehlche ] ał 

" 
ięc ;"Pd_

cfsnrc ŃdbEsą półFqlńl$a €h,cbeco są.lenmry socjokllfuwe
U€ryl obJcżJe blt0, mlblo8D im.).anrc b,ósen€tycae, MaJJ one
6lobl. alc^fo. } ł!,u jediosEl i zblololo*i. błre Z Ęclędu nd

zóy3mh7owdy sżel pmce. nial m,ejse fu dblfulej .@ja.
lylk;ej p*sPfll pońd,,ąk]el, lóm peżą*§/y od x\ l V, sbM
la Ję FłDcłre t.yrondm |ednesó PĄitNJ Roł,, , pol€m zśRitł | ł&nldch poliem,. mei p.fufu otrosl ludy cloq ,dskle. Ucmfiol!,e,
fur.ckić i ime h, <kuek Mjem\.h konta*lotr q Fdnym oradlne
ehopol,ry.mym nrib .uol biocmeNchJ cdchlr€r M PR/fucJokul_
ttmtr1'.h el.m6Iów etjicaości, Hisloiia Rosji słryjało prżytdad sro,
k@E4::bcjaizh4 || kó\ń Ńspórnoty eeihe zsDdnie wspólistniały
i spćłpia6w!ły 4 &bą Ni. bBtowało jedn łż. DźykładóR ?r@*/eź Ęo,mu .hrcaćso,, Ala9ca Z (funy e| 6opó||§caych,
nie ty|kó luóoś.l hfulm.|

W pJnśN,e rcĄJ§lim u]omóWoh sepoliebcóa elib Ęałs{ na_
u*óqa ihifur.Lu PodM{! jeifomosmń b\b dwle eŃy. Popi.fu*, p*d§tawicń|e eUt narqjó\ klói€ żost!ły pr.rlącme do Rołj, z i€_
8ó oE7FWąl| p6*J l puya ileje dnollałJł. m.rj§Je8o * /M@2 lóFlnąc wobec wbą]l , \uBc Ję podpoĘ dynfunl Rońfuoscb
pmray@F !o kon.J kj ponóV fula ' w,ele mdo" o§y]lL.h', byb ;b_
ceco pchodają j.rtn,ł z cżśd ulesająo rusyfłmji stlvół się fula-
mi rosyjskini, Nlpbv ob@so elebdtu do bśyjskicn eh nsilił się po
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pźekaatc6iu pŃ§rw. boski€wśkiego N imperimja, Będąc pńśtwfi
polieńjcayn, źądzon}m pźez taką eliĘ, aż do xlx wjeku kiedy ui]+
wmo uczyaić Rośj@ nmdfi prnują.ym (w Ró§ji nić było dominującej
nmdowości)r, PD r'żg'ą NysĘpowd biat aleźnoś.i pomiędzy pGbG
daim ebichym g lwsń społćmrt i kdierą awodową T@ sb
mczy puelJadał się m wietm@dowoś.io"} śkład ni. rylko eliry wła-
dż}. alć taŁe etity mukow.j, tulbFlnej i wojstorei, !źy §m, 2 F$dy_
ni *Tjąlkmi, .toty.ąc}mi np. Żydó\ czy śElknfy ładiy ońcerskićjl6.
Po zdoócaiu podboju Ażji centralnej w drugiej lołowie xD( M.la,
lnpdiW Ros}jstie nie li.z4c plolett!}iaów śrcdkowwjatyctich (eni_
Ftu bu€naki€8o i cheiu cbowań§kj€go) §laIo śię fu kilkndżisiąl lal
pBkrycai. jed)nyn $welmyn oiaeihfi €bopoliiycb}m,

3. organizmy etnopolityczne i kreacja
nomenklatury

Po l@oluji paźjżimikovej, elity Mrodow.. co peBdotsalne ły_
kztałcone w daMrm inperiM inicjoŃały pńby ulw@ffia niepo<tle
giyoh orEE.izDów €tnopolitycaych, J.dnakź. o31,1e@ie Md olbż}tią

I rĘhldaje fuictr iie mido łi*ego mdd, Mfu byró Ękdć sn ź fu
&y: bdiąo (A"k xjs, JusuFq U.fuofuki, UdsN), bb,ąl3L.go (&kowć}
fubfi), gurńśłięo (c,ł!*,dzĄ ,}ó.lidi], miŃ.go (BEbŃ. LŃ),
d.@-b.p (§eką, Effcrńdo4 Ndlldr, eiń.lięó,fub€go (R'ż|fułfu,
kMldo), rihruki.s @md!ke) i dlrać do rcś'3!ą diiy 3póhż9, L.b b
fu $*ib rbbn rl'M]miN§i. sk pó ó§yjllo, Ęejd! Dął pŃgmć Ji! lr
łLeofu§lLn sĘgólii. !i.l. fuów dyj,ii.h, alhbrh w FL,ycą obl!Ądc|
@ue i d@ by}o pabodhir bE*§Mrjuo oPncz aĘ Wj-iooych były b

.Ń bb \ /Ął l6.n Fąra , runa1 Ó,n/
b|rĄd kfu eĄó\| n ląi,hv

( Ż}ei Ęi dFkliiliłłi, podełd lgfuicmón ł qbf4 nĘB anii&
@ MLW&i oE4rMi, *rkl'!MĄ fuby.n żdu q siadói. @d}a w 1!33 i

Ladryofr€erdeByFrbp@hodznńlnc
pf.vemrd. o,§śhly d. endwą jĄ cąś bey óc*ki kb9 Wj§Lryl!
MdiJ,rfuji Wj*Wej { ?deDści od 6dżju Mjlt i nh dyllokacli msą śbNć b-

zda.ą khlid 4linć$ki., płlł RŃii, Mt
słva 1994. 5, 47] 

^. 
d. LlEj (rj,), 

'dćE 
v fuji br,n@ Ęqjń*@|ńG,Ęie|ń, L6dź

2Ńo,1 3,ś.156: Rwb|oJ,l| wjwrh lPŃnij. @óqj] i lbźeri, s NkM,cńńeLł,jffig y 3ŃE iń fuh a|Ńq H8sryh ndnfuń i E'edtjs]dó .i|Ń
rjy i wl'@Ędelón fu:h!ń pfuodlffi k ńN|emW Me]ai! wje|@ ńi,brc



P.sńd,W'e]ryhłŃWsFĘ&Prcbdfudry|ĄhFh

p6EZnią porżdziectą z,pfuow!ł ponównie j€d6 o€Mim pdistwo_
ły _ zsRR, R.publiki eivkow€ §tały się oĘ Żmmi eboPolilrczy_
mi w a,caej częścj sżtucaie wyr@mych n!,odów rrtulmych, @
spźyjalo fomoveiu §ię wł.snycn, nie tyle r€publrańskich, @ efuicz_
nych eln, wbdź adzi€ka, ż jćdn€i stronv mtcżaln etioaość, ż dru_
gi.j żaś, ryłŁ9ca w poąąlkoĘn okr€sie jej §&nowiai! iychodżiła
2 4Ioż€.ia, ż9 popimiejej pźez ninRo§jm będżie nożtiw sledy, gdy
stmjć Się oB im blhka, będui€ pżenaviała ezmi.lrb języ*jfu oilrralh i E!re/enbsJna p|a ,.h pĘed\bw,ciśIl \^ pśn ie o}o]nyn
l.c RPKrb, ż ] §iyc-E laż4 r cż}tńy n,!,,.Dr)ć; prfu} @dżH_
nćj niejsoł')].h komiteów partyjn}ti w Fplbljka.i narodowościo*yćh
i obwod&n do pżyciąg.ięcia m pa.b,jne i pańsMowe stanowi9ka kiłoł-
nicz. lurlżi niej*o*],ó (,, ), Pźyjąć ż Ęe!łę, aby w śkłsd p!€Zytliów
lrónile|ów obwodorych DmdówościoBycn Kc i tak dalej. obovi€kówo
wcnodżilj towarzysze, eleący do nićj$ow.j @dowości lub mją.y
miejscow.języh, wprcwadzić Fs ę, że w lQżd}t podstlwo*]m ód_
dziele komilefu obwódoweao lub irodopoś.iowego Kc kiercM& lub
jego aĘp.a powini.n być pBcoMikifr niejsoNćj re.odovości (,, ),
Pomóc nmdowóśojov}t Kc j konil€ton obwodot n w doboiże od_
rbwiedDich niejsótrfct placoMików w swoich źpaBlrch'.'', slanowitó
to począlelr ło,.,i:dćJi, kón9ruwuej do lat lrzydżieśvcn xx wi€fu,
Polegała om m dop§zcaiu dó wła,lzy w tpublikrcn i plzed§iębiói
stwach pźedsigwicieli .Ńdołoś.i §,tulmycn rąubtik nią2,1rołycn.
Dzpowg.chńianiu języków @dovych w adminislracji]3, śzkolnictwie,
prie, wĘiffii! kulfu i obycźajów €t]icmyćh. Nie omcało to Ey_
3mcji ż obsady 8leowiśk parlyjnych i pństwo§ych Rsjemi i ludno_

n.łnri/DllMeUir,FepsM
ls ałobi., pmżj+ §*rfuilNl rc b,i.ołą deję qbw, iaN; d;ru-
Mb. edłilmgdFe, Rudzi,*i j6,n& ofuaF Ydetm, kńry *bł lmł,
!y do miejeoł].t ó€&j5.ji pMylycb bh cńu]b@ pb,ńo cX rp@ o ń.qi-fuh @ fuł@ 4hfuiał F Wfu],@ |qDg, Fńrth XlI |,ądń left)

L! KGin&ję §znlc ffiiM jrto łlNł.dzije j@ykóv lldhć.i nidwi
w uhwl. ct( i Rxi. o koFirzDji ,e&b Ędzi.ckiego 

" 
ŃĘis.j 

^sm 
Fsbowioio

o 9n veru wĘsdch d.ry]i 6iDifuli Ęubtltófi.j i lokdEj y n.yfuh kini.
5ldn i re6yjśkią Fai!f,&mi. ddMmbji Ęęd.*.] s jęąk riĘisld lublph pr-.łejp.] h,ntofi, Dnu& n4łr kiĘi*Ęo Fz Wędnb iUodNŃi ddini;rni,
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Korehja,ęWińo 8 lfucn g*ćdzi€siątycn )o( wieku, Polityk!
kadJowa * Ępublilraot aiążlro4/cn slełnida z j€d!€j strcny wfuńki
nomimln€j śuwłmoś.i llmdów §tulmych, a z dng'ej z.FMid5
kóntolę cątlm, Doprcłldziła do konŃlid.cji i faldymi€ w]ksful_
cąia €lil nfudowych § ręDblika.h Niążkoqch, Do lri 60. Dbie8łego
sniecia zost ł uliw.lony syst m, w 'mch *óEao ll §kJfuen Fpu-
blkłnśkiej pgńii kóńuiśtyózlej był awśzć Rośjalin bądź slółidin,
klóry 2 reg!ł nie pó.hodźił nawd ż danej republiki. Nió6cjalnjc p€łnn
on rcĘ lotalne8o (Miesliilo,, lxórc8o adei€ó byl! tmlrola mmen_
klanrry. Fuilcję I *kretaży tpublit!ńśki€j paftii konuńiślycZćj p€l
nili prć&ta§iciele ntroóv tyh]lmyc!, syślm dublołóia i konlioli
pżedsbŃcieli naredów §,fulmych spFMiących ff!&cie kidoMicT
pźeż słówian oboviązylvał w hj€srchij par|yjnej i p!ństwow€j aż do

,,Druga koreDizrcja'' z lat seśćdzi€siątych naąwam takż ./4 pa_
|Dńóhiakd| hyl^ NlażAń ż l'litmi N, cbDgc@w! i L B.eżni*a.
?Ey,v,jdcy republik iąz}ołTcn dFpfrowali słxunr{ovo dDźą smo_
dzielnością w ślosu*u do ceDlrun, dopóh dost!rczali poz}t ,nycb bi_
1 $Y aospódłcrych i lłunili fuiej$owy n&jonalin. co iśbbe, ńi€
byli po{tdiwmi ścisłej kontroli en§um, w odróżniąiu od ł,P,źtrji
z lal dndzieśtycb ńie była ona kierowm z Moskvy, lecż rcąlizowM
z inicjlty\ry pźy,vódów ręublik, w rcpublikth ap.€r paityjnó pń
stwóYy, zdominow y przż ludność miejrcową prży j..inoczc§nyn
z.IE§]mniu więzipafumlńcklidtllńych i fudowo_pleni€myci np.
* Azji centFlnej, konsolidował 3ię wókół p4aó<tćy Mleżącćgo dó lej
smej fuorlo§ościa. syńboliamI on żolnośó do r€pEalowia

]! h mjb.,dziej lpłrnryb dd.żd Dimmh8n d xhjw, I &kĘe xc p k
, klÓtylko pfutgołey L fubd8 byt 9bn

ho Biu Polity.a€p rc xrzĄ ! bkb .żo .rm fudy Nłv}&j zse w ohie
ngo EądŃ ńiz*n (ł.a.nj&j.) ftpublibŃlęo ,p'M linyjm.pńl"owego hyb
Mrgóbń łFźi& cheiż xlehowie ii. si$!ę[ re.j fufucji. s?*Ńbe byld
b au9dĘ od ,9?, i, ki.dy b j.go p.ł.! lĘb &kzćnu łzrcm$u &th pdfu_
ńlćfu}oŃw8iuftPo!.y.n't

li 1Ą q&ń6y @blikr§lĘo rc, d. w}daa\
36pfuz. !ł.re j.ł pa.dylh .ięż!ięo, rbi.ea i budmTifu Ęly Drd:r łrerere
,@ R$ja, Ndobii.i* Uu.ay z i&dqrcego punlt vid&nh 9dzirł rgieji i N_
pa@]d, Błdż]ą 

"}tźii 
hyb lld]ar, @bll},fuki.h fukfu źądryó, W 19ó4 i

r3% 3@wisk ! ndżi. ńii"Ńy ajn
@Mie a rb.Żtr. dt j* FnFb ctżb.p, Dlnjfu i budom'N& z. caów



P4ódźlłó i diry k!]ół mP ł FBp*§Tie bM .b@diłmEh

inteFsów iepubl'ki wobec catrLĘ j paFdotsalnie. nino ońcjalnego
p@jstswiania się na.jofulinovi, pożyg/Mie i!Ęv.r fu pNes m
rodotwóŃzy w iepublik&h. w l€n slosób powslał q§tem, ldóry więal
nomen}lafuę ż klientelimem i sżrą slrefą gospodtki. Po.ktiwą lego
systenu było osbŃ. od,funi€. sięBające od tercnoBj/ch o9iw paJtii aż
do Konil€fu col.lh€ao KPZR, Meto{ią Eknlż.jj kieDwńclwa republ!
kóskiej pdii konuistycaej, bęą.ej częścią KPZR, był zaten syślfr
pabonalno_klienblny, klóĘso istoą był zwiąrek z d!żą.yń do łłMży
patónem, Włmimie lokalóych elit pańyinych niżsaeo szczebra fuIe_
żalo do republjkańskieso kicroMicMa pańii, w niektórycb Epublik,ch
niekiedy wPłrv biał, na to llkż€ st Bz}ha plehiema:', w b sposób m
poziomi€ relublikń§łin dopniowo łiystalibwaĘ alążki się s',oł}a,
ćrr, lłóń n niższym szzeblu ór8dizacyjnyt ręlbliki nosila amio_
na po dziŃćx s u be l 

" 
ic z nJ c h blenienny ch, rónowr.h), 4 n o ft c i,, alk}. h

i wspomnianych wcześniE PdrD n a l n o- k l ie k l a 1.7r E :.

4, PźyWództwo i elity W optyce etnopolityki
krajóW WNP

w §fniku deżnle8Bji zsRR ręubliki Fi€kove b$.ty preku bł_
cone s nĘod1.8łi oĘaniny einopohycbe Nowe pailsMa s.ab się
pfus|żenią na klórej odbrła śię ryYllizcja gfup fuićznycn i ldĘa
t€n ich ro64reó, niezadowolonycb żć śwojego statusn pmlno,politycz_
nego i ekonmicżćgój co plowadzi do nobiliącji e§ich.j, Państwo
współcesne powinno iealizówać gelec priorrtcb*Tch żada{ w zakr€śie
€hopoliq]ki. Pi.Mszym z nicb jEśt intćgacja mzys&icn sfup etnicżnycn
w społeczństwie ób}vatelskin. tsztahowanić wańości obywalelśkich.
hbieje kilk! stFlegii fomowmia btiego społ4&ó§iwa, ale a najbf_
dr,el oplymJlnż utrV y el nulhfulfu.olizn Pole8d on t in,egejl
crup etiicżnyćh pz, ąchowmiu pluralimu kuluowego. la. wlasnej
tożfuą{ci etnicżnej, Dfucin vtżn}m zadanien w ż.łtsie €!1opon,

\ h6 fuękj P , KlbnĘh:n i lryb.łzT iąL, bryEnq lalfoa Fll4żrej śfud&ńpąPeł@@b,oł.-RNznikNtro[ty.b}th"2ol'N]'
! Popi.fuy @ *rBna3 eBrnego Kc@R I tkbn(cp,ńii rcpubl*Ńei

z t€Uy óbdł wĘóbruMił,j* i o
F.b&:rl z ni€lwryości, s h&.j !ę mel w}aąo ódu, phni.ij,, cry l pryPd
h fuMw fu: _Dyl.mł eołMi&-y
n lyn, ! !łasjąq Ffu mBi zbndo*{ć $b€ w Ńli ii. tylko {imy i ]pd.sljry,

^. 
M\cak, Nbńwru Pąjćr uuaą abńdĘ

'l.ń4rlłb,ńlryżg]wre.ł9v2003'Ś,13'
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tyki povinno być dązenić do ulż}m i! ńMówra inlffiów ńĘdży
dominDiacą łiększością a mieigośdmi cbicaymi, Utw@eni. odpo,
wi.dnicn ins§luji i łTlowadż@ie rcni€!ń źpobić9ją€ych etnokn
cji więks@ści i nadrnimej poliryzacji ehjcaoś.i mniejszości Tlain
żdmi.n, j€§l lómowmie poli€tni@ycn.lfu polilycńrcb, ekonmicz,
nych, kultuBlnycIl w śkaU ógólnołiajoNej i Eeiofulnej]r,

w państĘch poEdżi€ckich Falźeja zadań 9hopoliiykije§t uwŃn_
kowM nodelm nansfo lcji śyśldowe.j i s|ylen pE}ĄvódżM! poli_

9cm€go, w pzestrdi wNP doninuje autokBlycńy 6od.l prłVódz-
Na, o8@icżmie autonomii ing§leji ijednostek. chaFkeryślycfie dla
wIadzy autokatJĘnej, obejńuje b&ż€ slosulki międzyelnicae, Auto,
krltyń spźyj! wię. ni€ rylko €bnrcji władzy, ale w j€j tŹmch etiiacji
prżrNÓdżlwa, }iżywódcą głową pań§t*a źosla]e z rcguły osobi ręrc-
żotująca doninującą Flirycżnie i nieki.dy dmociBndóie wspólnoĘ
enricaą Tak! bezpośrednia z.leżność pomhdzy autokm§mcm a budo-
wą pńśtwa €boxratycaego §f§tępuje w pfuńśtwacn Aaji cdhlrej -
Uzbekistani€. TurtT@isldie i TŃżylńianie, w pi€Nś4m prłradku
pod§bvą prąryódżtwa mogą byó zaleźności krmowo-t łbndne i pa
tóalnGklientalne',awdrugińterylóri,lnGplfiime,WUzbekistadie
pgń§two i nanj,d sąvi€lkąiodżiną w kórcj wszy*y cż}onkowi. Rfkonu-
ją pżlliśme in obowiązId, ł5nikające ż pźymlcżności .!o niej, cłówą
!.j rcdziny jesl pi€zydqrt. GoloNóść cżłoŃów rcdziny do pracy na *cz
vsŃlnory jćst odbidańa jako patriotym i puynalćbość do m,odu na
c*le ttjEso sloi pEzyd€,l1l, Najniższy sżżbel w hi@rchii ł6!ólnóty
slanowiąrcdzinai,ąłaldl.Re8llowałaonażyciespoledęi€kono_
niozn€ ludDości 6iddlej. l tlkże j€j ł.ie pr}Ąva|ne, ,ł:ldł.la stmowih
hdycyjną f(mę wsŃlnoly sąsiedzki€j", słładającą się 2e spokEMiG
nych ,odzin, wspólnot! są§iedz}a sbta się zalm podsbwą @D?.ł,ś.i
(,żó"ładĄ i ddycji ub€ckiej sTkoąś§Tdą v óńcjalnej ideo]ogji
wł,dży, Je* to obgd powiąań. Dokwićń§lwą ktny noże być ułrrfuy

! 0 §ńBiA §,dodiĄ 
'boplżolosź. 

MosrT 200J. ś.6ó
- z ofi.}lny.h dofu{e Ęb,3Ę ffi.k p@*fu Uzbekifu 

' 
fu].r.

pźy*idqdĄłeęod"b,dry*Ęóbiy@aMlski.joóekiśóskie]), a Efuig

\ \ ].Ą6-vDnLą iu|aąi inl.!"Fą, l?,!.ł. L.trĄ VośĄ]@
aPl4Dusazsię'żid,l,dbykoóid

ł,ńcół o eżpFh do ok iloryh y{óhd.hi@rh i 
".dłĘ !.d.nzd]! EnońalĘd

lgEŁ Mdsklg rON, s l73



ża pźeśt@i wśŃlnoty etni@ej (nmdow€j), władza dąży do stwoE_
ni. a pońeą u arul,/i wihld.n śolidmćgó śpółecz9iśMą jednolitego

w prĄTadla tr*meńskim mmy do cz}niąia z l,ahen jednostki.
kóry prZkł,rta się n, hegenonim lErybialnó plmieMy osżyd)'.
we współcćsnyn Tuknoislanie aR$ś Zwodołf. pDliłźy jesl
urrudniony dla oŃb spoa ,]ralr.Ł bądź tyoh kóizy lie przyjbą ich ję_

zrya, stąn, óby.Ajów ild, Ah.nkkż doninują ńad pomśałńi klrn@i
ni€ iylko ponlycaic. ale i ekonobicnie, z lekcoważaiem odnogąc 3ię
do Turkmenów z imych pldion gćgeńonjm plemiemy ,,{łał€łe ni.ł
w alożqiach Dieijącćgo ptzy.tenb sapamMia Nijdo9a ealiówóć
dwa *le: pi€Nszy odno§ił sip do preN ndodotwórcreao - stwĘ-
ni. narcdu i pństwa .Jlosach Turtnenóv.', kórych rdćoiem niaIo być
Aharek iĄ,!gi lozdchó*Ńń włłdży peżydólnj'.

Spoiw€m klanów gdżyckich są źĘzywist bcź 6kcyjne więzi pokF_
wieńStwa, N! ioh czel€ Slała znfkle prcmi.ąha j9dnoślka. warto dodaj.
,ć 8dy daly krm opanonje §takfury władzy, §tanosista są obgdźre
nie lyle pftz ludzi z Egio.! tluu, lsz z najbliższego oloczmia lideF
kldu, ze vzględn ńa mićjśćć [ódźńia c2, żmieśżkmia, więżi lókalńć
hyŁ, bardźiej źtóźdió. w najbliż§ąn pokeMeńsiwie, ,rzyjaźni czy
zl.żności p.ronal.ej niż v p6hódaju ćhićź}d ćży prłmleźnośd
jęzrkowej, Tak byłó w pżr?,dku prcżydmtós Rachnona Nabij.wa, czy
rćż Eńón.li Rrcnnóowa (Renmona),

Aun]katym noż się łączyć lakż z f'gdosyni d.ldmćjmi bu,
da,y poliehjaneao 

"amdu Poljóć:,ćg, (R$ją Kaehsr.l\ KiĘisbn],
żinie8rcweego na po.tst wi€ obyTatelslwa, leĘ4oiuń, hiśoni, Ni@ń_
cj!]nic 2ś popźez dżi.łalnoić innyob ins§lucji pólilycayc} (!dl,mąt)
i apoafu vładzy w§pi@ny jesl eho6ty2n. a n.wet żależności Ębalne
(Ke.h.teĄ KjĘisIe, EDubliki mdowe w Rosji),

w p isiwacn zal(a @ia Am@ji i Aabejdrmie że wżględu M
óminrcję d€mosr6€ZĘ narcdów iytulmycn elokm§m, skonstido_
N&y wókół klmów rądzą.ych łączy się z €hocen|ryznem, mobiIie
Neym ni. wobec ,6grcżń" YeMętrzy.h (ńniej9ości etnicae), lńz
żeqęM} ch w óbU prrypa.kdch ,eq lo nlm/sPy8!l.§ l pP4lą8Alą-
cy się kónniki o Gó6Łi,K&óach, Na UkFini€, w Mołdowig i cruzjil0
Dńby Ęrowgd@i! dmokBtyćdego pr4!ódżtw.. śilne NlMża

' 2^6 T.BnJio, PąńeŃ l di, PoliĘ@e,* LBrdiocti'furfu,dń Hbfu
&.'4,,!i,. P,łłł,, wilEM 2m5. s, $6
- ś x!dF\,,N€ź' lftz n i.snn bbli. lnĄfuńdii, ełśPkl' gld
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m peą&u pMy.ienturv W JugczeŃo na uaxiói€ i M. sa.ła§ ili
v croji łą!zą sję równi.ż z €tóo*.lrynem, skonslidowan}n wób€ć
ocźekiweao zr8iożeńia ze strony Rosji (Uknim, Guja) oE R!nu_
nii (Mo]dawia), szTgólnym pr4padldem ależności pobiędżt śtyl€ń
pż}nództwa a no.telfu eboDolirki iest Białofuś obsMowM w łF_
ja.h WNP etniaja pń§rwa Ęi§ule się w pmoranę pr@6ów e|rlopoli,
rycznych n, irm obsM,

5. strategie etnopolityczne i ich implikacje
dla struktur Wiadzy

Rołiązfui. ZsłR spEyja}o akty,viżcjj pM6ówetnopo]itycaych
m obśee poladzi4łin. lsloąp@egjv ehopolity@ych są dyamicz_
n€ i Vaj.mić powiążlne re sobądźiałdi! mpólnot ebicaych ! sfer
polityki. celen q/ch dżiahó jesl koNekwEnire oryiąz}Mi. poble_
mós społeMo_lolilycznych, a w lievgej kolejności tych mivmych
ź do§tępem do wrłdży politycagj i wśpljłżądz€nio póslwń. PEgjał],
i charaldą rcnoju procćśóv ebopolilycaych żal€ą w durm sn]pniu
od prcgmu i pńkyn poltycagj rządzą.ej eli§/ Władzy oE lk§vnG
ści poliqcmej wśpólńol etnicaych, P,ocćś etnopo]itycny jeś kśztałG
]my pżez systen poIity.Ty] klltuĘ polity.hą społecż.ńseą pożion
'or.@cfl.br4ęj, nmdovel ńóbille|id,cheJ J Dłże 4wenle
ładycji w żryciu spdecan,

Pióby pże2łyciężmia ra.tżi*kołośyjskej spuściay polirycaej
1 kultwwej vyeoają rmy dla pMesów eliopolĘć4ych w prz_
sFZni Fńdzi€ckje]- cha.!\l€ryaj ą się óne E\|_ sl/aleeią wahadłNą,
czyli osią8fii€m m pimim odniemeao położe.ia, Poleg!ło lo m E
alizcji dw@h piżeiwsttwDycd sliategii. Pi€Mzy cykr qab ja, pźy,
padający na li€Nsą Arowę lat 90, xx wi.ku. pu ejawial się w dążdiu
dó budoŃy pństw. elnokaty.aggo, podni€simia statu9u politycmso
.bóśów §lulmychł pailsnvoNórćżrcb. uslanowioi, dońin&ji ich
kultury, a jędlocz€śni. ódptywn lu.lnoś.i rośyjskiej, Ustanawimi! e|nc
ln\jl EnJĄ,dh ?ohva, p.hr?a\i, pol.BaJfl m in, m ebponoMfuu
w pólity€ s}ajbóliki ei caej, 

'.<lnyn 
z necninihów .€alizrcji stiale_

gii .tnokn§.cb.j bylo uśavodamtwo językowe. ucnwabne u shyIk!
jstiienia zsRR i po{tlosącc śbn6 języków naro<tów q,tulamych dó €._
gi jężykóv pósrwo*?ch, W piĄtĘ€ni poradzi*kiej zehowała się bó_

dFł'fuuoosUŻń!FMoĘ8obh'lllfinrarro
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Pra*ód*o i dity LĄół WNP w p6FL§N. b,dró .bFtitsay.i

wi mcząca póżycj! języt. i rałUry rośyjskĘ, pe}niący.h Dlę śrcdkl
ńe8reji i kobuil.cji ńiędzyerniczn ilj.

Drugi ćykl staiegii wahadłów.j w dru8iej połowje l5! 90, chaBk|e,
ryzowat się dążenim .lo budoły nulljkultuaIimtr w sporeczeńsMxch
po8rtziekicn, Toważygył! mu attywiźcjż ludlości rcsyjsk'ej. w tym
cżaić, pó nasil€ńu w piw9ej połoM€ &iesię.iót*ja odpł}T iej lld
ności ż byłych .epublik żsRR miejszył się, ! vi.I. pŃsM dokonló
I@rjentlcji €hokarym! na recz polilyki muhikultuBlimu, Pólirył! ta
jesl jednak r.lizowM niek@ekwątli., żmiŃt slrzyjć óźnd.dóó-
ści kultuowej, śtaje się aó{iłfi lronników. Wynilr. to ż kill! przyczyn,
Po pżaJź4 ni.ko.§tTencjo v i€alŁ&ji §rrrtgii mutLikrlfuatińu
Ęłry. B doamia psychólógicz.e wspólnol etnichyćh, ktjrych §1.lu6
spolecfiGpolitycay ules. co jakiś cżś ajlnon, Po dżR'€. lrobleny
ekonomi%e oBfuiczĄ Vielkoś śrcdkóv na Bliaję kótftftych
pio8lffół re oju nulliknMnau. Po ż€.ż, jak w*fuo wcże_
śniej, mułikulfuńlia bn.lował ż idćąjedności narcdowej. kórej pod_
śttwą są t8.lycyjne w.noŚci ńlodu §fulmćgó

Et€nenteń pDcesu pafuMotwórć4go w kajach wNPjest wspomia_
n! wcześni€j ebiżaćjd. w prcesi. §n pń§Moj6t pPedsbwian€ jako
,Mó.Ńć" okeś6.j w§Ńlnoty elnicaej. stwomne pżez nią i iylkó
dla ńejrr, Zjawisko to pobsa nn *ylrórżr§łVmiu dmimcji denogra_
ncfuej. a bkż€ jężylź i Lalfuy nmdu p.futwoŃórczego do 8bovi§
njajego hegeńonii politycóei j elononicbei w paóśtwie,

Z powyższych rcNaż.ń s,yaika, ż€ eżża.J, odnosi się do:
l) systcbu pńM€gó pĘwno_kós§fu.yjneBopnoł,tetov.solrałlo

Mnia m,odu pdisnvorwórcźego, polegając€ na prżyaMiu nu więk_
q^ch pń| v nŃnłU do b)ch d,odo\o§cl q pai5N,.,

2) ton€p.ji ffiodu klótgo więzią integrojącąjeśl pochodz€nie elaicbe

3) syslenu whdży, sllnawifiia ebokej] w polityce lźdrowej, polćcd,
jącej m rcłfllacjj elit poliq€nych i pracovników adminislr ji pu_
blicmej spośród nłiodoBóści 91ulmej j

4) poli9ki jęąkoYej, polc8ającej m *TrNadzmiu języka ojcźyśt€go

Io'Ndipd4lqANFdeił6JdiXą4kńyNy.ko''lmdanź@b|.
ry} Ę/o,j NąŃbiĘł 200r, §, 3?7

} Nkjdniajłe 3Ę FfuMą mi.]saść fuiń, i żM.ha ojqł. fu srbeft
a, Mj\bBo&k@ R BNbak irr'@ląabfuŁj sfufuĘ unnaw l h,alh @-
dow !rcW,,/Dp€, w ałą rJłó* D93,3,65 Ł 8nóarg oófij ls& ebiŹl.ji e
pd v losfunrycmr.h. xłdimlj. jąT3B (@q Mry uvaĄ t mryltiPi,M
eliżq' fub a fuq ,, rdioPlśiĘ fu, u Nlbn.hu]dB ? a łltal dd ó| lhe
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ntrodóvości 
'yniamej 

jako jedrIego jęłł! piósNweso v admr
n,)br|l, edulłl|. a,erh di^ gsgrs6!h)th, lwg,n,Il4M ll
iM\ch |ę,ftó* nai§lo$.h, be/ Wrgledflfuu śfu\1ury eh,żeJ,
a ałaszcza dyf@n jeji €tóicaej Fsionów;

5) tultury, {TDwadżm'u śystemu fuóŚci .mdu §tulm.8o.jako obo,
wiązująccso wszyslkicn ob}rylteli|

o hislońi, nnob8iacji własn€j |fuszlości i bdĘinąliz&ji PP€glości
imych fuod,rv n. derm t€r}tońbj

ż) ajspodall, q.pi.Tnlo roAó|U gcpode4co ipoaom łci' lr@
Eżl,Zqa pmlMa DBr&fuli^|. n,e nllo meD4ni.oLżnś, dle

klże ]uMolc tyT,ma ło*s hFJ Mj\,I ej\a tr Ą,ii ce!E.Ine|,
a b]?e 0ł /alautŁlu, \ł pzy?adla. g,ly podsEwą oumryfu]mu §ą
subeblcae § e/i todowcpl@leUe. słóĘie wsrcd ludlo§d o Eadycji
kezoMic2ej w Ażji ceif.lnej (x&rchoBią Kirgiż i Todmeni) oi&
VĘólnotow.. etnoter}torialne (Uzbecy, Tadży€y) pnk§,caić §Yklucź
ona viększość społe4ństwa nie ty&o ż paltycyrąacjj polilycbej, ale\ ogóe / ĄL,a §po]*bo_poh§cbeco iel,óómica€8o Kaah|Zcrż,
kfg,ejŁ fu*neniaIa'., ubetźcIa ! 4 Edryk]/4ja jeq dóronrMo
v inimiu narcdów §rulamycb, .le pizż *Ąski. €lily ćńicn . lróryoh
*oftnk *Mą w nmen].hĘe pŃ, Lomńbncaeir, M,no mgĘ|n,_
xac|l }iebóści lud!o*| ł{|9me] ludnóx ll.łnlĘo odb,ć,a zdcio_
dracę prce(y ja}o fu@c|ę,.o podŃella Jómd Na,TaĄ M pr4 kLdaę[Mc\!bsłn " Ludnoq nie§tlJm k}cbodż ho;,m 7 ża]oże ążś

ryful.mi Ńdyó,o{ ó d D q hdł r! Ńl ń t(rbL ż oh. osp rcd! d.rn..Flno'!łlqrcdveDEF!d6{'Pod,b.
5 oóqo+h tr.

GrT!'@afu'z.b1

,żx'?achsfułkŃu|.dzi*i!.e§iąlychŃP!6MniJin!l'łfuijąo'Śe

l'hąohdĄ"fud'v\'4u\d-ą!ł'

''d@l.,łńk]{ą 
Kd;; fuMm oot

bdy.lsJK'4bó!,&fu ,Ffufudhtr,fu l,o4c,fr .frF",.dr;JŁ,ł
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Mwd łrvłaecżeni pohycai. i ekononicai€ KM.howi€ korzyshją
z ke&hiaoji języlfrej]', w jstoci€ po§5&je koilik między bdnoś.ą
ryulamą i nie§tulmą.hłakhys|ychy nade wsżyslko dla Kuehlh,

w euopć]skjch !eist*&h wNP (Rosją Ul@iną Mołdówa) ebiż&j5
również dołmj€ sĘ, ale w tagodnjejsłm !9mi@. J6t o@ SZZ8óI,
nie śilna i ł}nźna w poliryoe języiówej, kultD@, fomowhiu r,oźgno_

l',,mli5ce hrercryme|, Jeśli.hod, /b o sy,kn pEM),lonc.Fje
na!d!, J.m sl!Ća !4 Bó§Podłkę ub Ie w)re, *}men,onych
pańśM 4 /d4ydowm,e ehialącvch !śje$ dbku)inć wedłUg 4d_
nicżych loiłiów urj,a.Ji katćgorycae stwi.rdhią Z puylila(lowo
putinoMka Rosja .diaj€ się nie j6t noźliwe, sóź a) etniJii Rosja_
n. ne m|ą pńMołobryrucj,D€8o sEfo§u Modu paNNoNm^go
Um|ćk§ prĄe,a ,m l!k].Eo \EŃ a Rcn ,ało pfusN a nonóm
dowego poJrMły s|e q lab(b looo )oos, ó,ś zosEb |ędJEł /ralizo$a_
n4; b) w ftrs*an€j pź9 wladze kórc.wii b§łskasó fufudu więiĄ
i.t*rującąjćst ob}Mtelstwo, zmieszkiw i€ m le§tonM Fedda.]i
Ro,yj§tie|. , nie pocboJhle elb|.Ae, che,, lieutr,ględMń,e hhlo_
r}cje€o, dmog'lhca.3ó l poli§ca.Bo /n&*ni, ehch\.h Rocj
dla p6ń§M@ości rcsyjsldej v,},daje się nimóżliwej c) w rcplblikaNkich
sinrknreh władzy .!mid!ją.orcdy §rulm€ danej rpubliki, ninó ćzF
sto dćńograncbćj !,rp!8i l!&Ńci nie§lulmej (R6jfu); d) języtowi
Ęyjstifru pEyzfuó s4zsólny st!fus, al. jęąti ntrodóv t}tulanych
r.rublik mino pbblemów z jch rczpo\ó@hnieićn nie uira.ił slarN
jężyków pfugtwo§}ch w §,chż9 rcpublilach| e) M pożiomie f€de.alnh
donnłe kul.l-E nmdu losj|słE8ó: n hEbn" R;!ji,eJ pPedśbń_
n!j6ło histdi. ndodu i pań§two rosyj§kiego. beż uwzglęóidia hisbrjj
imych nli§dów Rcji i icb orgdimów etnopolirycardj d ndoówg

.łiło !Ę aa*iśko .bi4ji bfuici msyj,
srr.], /,/oeaJn oódłl*łi. vddo) dńh.i ńMńOśd d@; 6@a ilubfu-
Jd €biąE, ifulą,) Dd ółrltr ssJNsnikji ludłości, kdńFN]@j J,bość pló..4. Ęólq F.-JrE foAl.s ńne, b,,! ?§ hBm44,1 \rY. ,,5 {,€k,Pe!! V,łdp.d@l|. vk.r!@n,af ą.Fffif, e P).mĘ,!ż r, n-Dtdr!tbfre *M&ire.yi.fuq ne]ą rc
$ Llrń plMg@ l {s qq]fu! fi}rm.m fuĘo lJ eoDsE o. b}lulmDPjD.,

3ii.lsldąlbjz.jinnp,y!{ł ie prM fu§je bftgo db si.bi. pndygmrB lbli4go
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podńioty f€deBcji śą vlpiefue elrónómicaic pźez cenlrum pizykła_
dowo % budżeló{ In3uu tii, cHznii. Dagestlnu. Tut7. Ałbju do-
Eią dot cje bu&efu f€derglngeo. ZólGówmi€ podobnych krn€nóv do
L tń,ny cĄ voldos] m\foź foe upźwnio dojeóoaraego "Nie,-d2 ia, że są t} Płiśtwa i}Tlbie efiiające śię, T. Kuió zalicz wspo-
mi ep ńLsrwa.!o pluElidtyćhie]ib€ialnycn - ni.uslabilżoB ych de
ńokacji podlaeślrjąc, że gwtują one pFW nsrcdont nieiynlmrm
popżz en]lomię.arcdfro t€r)tonahą!. InlćrćśująĄt ptżypa.ikien
jes Białófuś, kóń fżklycaje je pŃ8twen zd*tnimw yn, jeślj śię
pźyjnie, Ł .tniacja j€st prccden ,rlwłasrcani!" p st*ó piżeż m-
ód §tul@y, T' x@io okFśla Birłóruś jato peistBo etnimw.ne pmz

PaóLstw! €rni^jącc się BIiają dyskryńindcyj.Ą §futćgię ńopolity-
ki, k|óĘ jest pźsiwieńśfu€n ińlćcfu] i i nultikuhnalimu. a jej k6*_
kwencjąjeśl śvóiśla śeere8eja gtóica. ob}ryateli, na pm.lslavicieli ol
nosu §tulm€go, pai6twotwórcZgo, dyspo.ując€go pełnią pńw i nóżli-
wó{cj dodępU do },elu poĄcJ, ąpo]Mych, pźelt5awrcrcl, mei%&,
ehicżnych, pożbawionych takich pFĘ bądż q@iczonyct w doś|qjie
do t1,3br Najb&Iżiej poMehlym €l€menten etnia.jj j€śt eblokacją
klm dóly. /y F Jrr}.hi. \ 9y{tł . l. pdqlq W\ P /eowno na połome
canlralnn ini i EAionalnyn,

4, Etnokratyżm a elitokracja

Pójęcie 
"ehokńtyh" 

na dwa podśla§ówe żacżenia. w piw8żym,
Je,M 1dĘ", obejnujc pź.dslaMony wyż.j proces ehżacji -'uwłag_
cz ia" paNtM prżez doninują.ą wsŃlnoĘ eltlicaą kórcgo jedr,rT
ż elmenlów jesl ehokr.cja w pólilrc. ładswej, w dngiń. J?fu/ Jrfr
lo. dotyczy lt.zpośiednio systemu wladzy i ieImlacji €lil poliryomyoh
i Pń.oMikóv admjnjst!.ji publicmćj śpośńd .drodo*oścj DłDlmej.
w nimsyj§tich byłych ięublirach ńdźielict władżę w pelni pżjęły

'zńJ,Mi.,,Ndb@lbiĘ-fu-.!l'ł {lpnwdzi. w ó.iddy.h dobdMh ukŁn sir, ł poM!ą póseowj.i bidG
rohej ]d Ó.leśr4ź 

'dga, 
róĘ hblrj.s.!ś*iMmińn byfu doo birhlr.regqłgo

&ie!ziŃ. hhbry.aąo i w]]d, bMoei sńdoĘ i l.mi.hŃi ,ód.ł gń.§.brb,
Fa&bi.ii3bgcńgo,i&i$płilbjójłp.&bw@jldl*oi,lkloiłdr.i.hlńlh

łr łhdz uld.nnłofri. śĘ bnlżił ł shĘ *§órn j d]a Bi dfuiDóq kje i lłJŃi.ów
tldrji łschodnidslołiósU.], łi@j{.j e dźidi.sibfuĘpń*ó,PńM§hnąd
zab os@ł 

'ko]ąi 
blą6,r,go gąfus
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cLN ndodN N-ulam} ! l., dom iIu|,. w ,fuĘe poli§ c/nej ekononn ac],\poł(/t ikllfumwą wvlor4!ru,J. demokn\ali; r)\i! pol ycl_
neao L (h\lla i.I.|.nid ISRR, ModJ rytul,ne ŻóbrqJtv pżsagl
w h\lyfuiach poliDca\ch i gospoddcĄch lfrleao pfufua T\ d,flo
to dogódne wmnti dla dso$ie§zcji i jednocżeśnie podainy gfut dla
Poh^za.]l ?ńtęhosĄw \nkreJe M,odos .r,-!|mycb \ pfuJ*&bnF
pod]eeb(b, $lrorĄstyaJie emo6Ędu " p,oŃJ. ndodo_ , p?n_
ssolqólvuyn ńa żrcMo pó/łryMe , negżDĘe ro6.rTe;9e
/ Jen..svón), poaal, ns mocnifli.l "bh,hacic pól,etn,cdęo :po_
lechistwĄ żacbovmie nieąleżloś.l i zagwafu bwic seo{tzi;h;go
rcaóju ElnoedĘn y pozytyvnyn aacrcniu, rdmimy jako od
wobvaić się do tndycji rodo§}€h np. ĄJ.e,lyrŁ moż€ §taj się
porl§awą id.ólogii panstsowej, z dngiej, se'ź niebeżPiąaiśhvo
izolacji neodu i mpięó w stośurhch niędzyetnicaYćhł,

FJokńDm jeJ kóNelvmc|ą Pt,a ?łltrł,, pou§bJe |aI(o pPejlw
Ńl,iyżq, cblrc/Tii w Fąe§ie fomow ia si. .o/\mo*i etnrcai
Pe^ci. nĘylulebd(, oo u,dsre8o ehoqu l nŁelllM*iMe 3o inn}m
móż przybżj cieakl.r wańościując, wt dy tó fomuje się R'),obi.żenie
o \ł}ż§aści włŃ€o elnosu fud im}m1, wpba M negąryMy slosunek
do iMyó spolnol frrca}ch ń4a łiald! /e el:E€f^hcdl. W) Loźy_
\foJcc} etiefrFyzT do fu/pol ja s$ni mędĄebnznyc'l, \bw, ie
wł nej qlpoldól) furcae] ponad tr]mi oóe|n e rcae d2ied,|iv(^/eaolM ,olę ehoenĘum peł! v poliN(e prłbigrj-c lomę .no
rłaoji J6t ofu nożliNa w paisMrcn pólietricayćh, v l(lórych z !e8uły
ishićje konrarcncja ńiędży wśpólóotomi ehicayni o dos|ęp i *Tbv m
włatlzę, E|rjoka.j6 nóże zosiać uslmówjona jal@ foma źądóq cb,rat
leryają€a s'ę dónimcjąw śhrlllleh vładzy potityća€i prżed§tawici.li
jedn.go €hosu, Alć badziej vyrarsąj€j fórnąjesl koNtlkcii pńśtĘą
w kóryn .ióĘinująca póIjty.aic sśpólnota elnićaa lloż9mia się z pań
śtw€m, znytając imym gfupon dosĘp dó vładzy i mimożliwidjąc in
uc}śhi(fuo w presie p&isMo l 0dodoNorżfm' , Dominuią., po_
litycznie gNpą etricaąFst z rcguły Dw. el.c rdb.y, Ffueotw&cży,
Łagodniejsą odmilną ehołĘ.ji jesl deńałJuja dnim, 

'ą.ąca 
d.-

mokń!,Ję / in\ryfu.|ónali&J4dom lnehrchn l iedne, śfunydmo
lrEDca. @dsu,} usro,u g\ ffiOld pęln iś pmw óbW alehbch l pol,_
lycbychpmdstawićielommiej9oście§icźych,drusiej itóhinująca

'ddą|h@ląap,\ó4nąr.eńćD.

" 0 śrbiryi,ł. ssddhio,n @ołbtodd,.&m,,s $.
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grupa ebicba żapeMia sobie ulrłryilejoĘne poło-nie, ogriniczając
Mi€js@ścion do§Ęp do wladzy. Pńswo j€st wóFcz6 oj§zyaĄjed}Tie
dla eho§u pan§tNotwórczego, a nie mzyslkicn ob}nvat€li, D}§lcynino_
w6e miejgości nic sykmją P€hej loj,lńości vobĘ p!ńslM. zańw
nó 8!pż dominująca, jat i miejszości ży,vią do siebie ni€ufność, rśn}ą
denokacji eticńej jesi koDnjkt niędzy denokloją fomalną ńsno_
kiąjiec onią- redną ni€równością

P@ifr efirokFoji możm bada: za po'JMą,śŃłL4ńhika Pfudu-
"ła.a, horj w.Ę^Je pozm ńFfeżents.ji d ej nmdoso\i $ org!_
neh vhdzy i żarządznia, showi 6 ilofi pMenioBego udżiafu we
wta(izy i Udżiału w populd.ii ogólen cdy wartość wsŃlczymita ieś
óM! .,l" oa za lo, ż€ relrealacj! dd€j narodowości w orgsrcń
władł j dddinistlcJi odpowiad. icn udżiałowi w c,łej populacji, wd
10śó wĘółcżynnjkż Pr@uskag > r ozNzą źe dma niiodowość j€śl
nldtpPentowea v or8erch wladźy i adnjńisfu.ji w stGuira do jej
udźi5}u w cakj populeji współcz}nnik PE,Nknśa < l oTacż, ż
d.m .mdovość jeśr niedotp@. ovea v oĘamch wl.dży i adni_
niśn&jill, Iłzyldadfi pńśtw .hó*mlyayćh śą r§Bdzieckie padsrwa
Azji cmfulnej. * klóry.h oĘmy wbdzy Btawod.wcćj, łrkonawęej
i sądoMicżej opeowme są pżćz p@dllawicieli e§Dsów FaństwoMóts
cżychł, wyklucu lo z łcia społ4ao_ponrycaego ludność nie§tulanĘ,
Ehokm.ja dóty.zy b}ż Dsyjskici relublik mrodowóśćiosy.h, gdzie
oĘsto mrcdy §lulme, showiąo nnnjgoŚĆ p.!ul6.ji żd*ydowmie
doninu]ą w śtllkfuacn władzy

W R.pubn* T.iarsran.jedrym z podnionjw F.dmcji Ró§yjśłiej, wla
d* ,PBMJe uBhl,a el b poh.y! h, lomov ,n! V żsRF l spmqj{ca
nm@tóiczĄ kontiolę md ins$ucjmi władży, co u nj€tltl6kich Di6z-
kń.ów republiki w}vołdjć pEkononie o Ealibweiu prż.ż władżć
konoeFji ndodu elnicreso, Życiory3 polityczny prczyd€nta TakŃanu
Minlinm ŚajĘieva! gktrnie wĘi.ńjący ideę nańdu htaBlańs*iegą
potwierdza j€8o prżyńaląhoŚĆ do daMej, tomlnistym€j noneiuafu-
ry partyjnej6, T.rasłn eliia p@adziecka zap€Mił. sobie ewalą porycję
( sm*lrfrh lladży rpubhkl, Na po&Bwie Ulhdu o D:nałt-"łlł
p.lnohdhićfu nid2, o,Eanani |la&r pańsfudej FR i orEanani łla-
dzy pal§tvołei Rl',wpl*aazóao §:lftóe majomości języków paóśtwó

. N xJsdĄ Pdrefu o,DPbsź, Mosłs:005, ś ,ełNtEntmliA,vldb(b..'@d4ł,...dzs'
|j Byl m ii. ńńDeo nd]@cji i 8olpodłki łodd.j, Tdleg ASRĄ ó DsĘpni.

Hą i plz.*odliq|F nł nbifóq l p,,.d bźł!d@ z§Rł @slał źlo.jd.m Kc
ubr /q ol,od4

bwh ńóNlĘ,4} V Ś!,nFw N
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vych r€publiki (taiaBkiego i r6i6kjego) dl! kmdyddów m prczyd.nla
r€lubliki, FattycmG raz biorąc j6t to ońcjalie pży^ólóje n! etDo_
katycaą a naw€r iybalną domimcję Tatoiów Poóowia się bowi.ń
pńwa ubjegmia się ó urżĄd ptżydmb óieTrleó*, kó.zy 2 rc3uly ni.
aająjęzyka lalaBtiąo, jak ńMi.ż niebał.j cżęści tych Trr.ró{ klóży
lie mją języka ojozys|€go. W recłVistości, chorlziło o rcprodŃćję.
a nić vynianę dolychcż$w€j, lójaln€j !óbe c@tuń ćLity lataBld€ló,
w oĘmch władzy w Tarostani. opnkż €tlokatyfru obecn)' j.§t la}ź€.
chdakteryslycmy db pr6E4.i eu@j.tyckiej, kliątelimfi 4?,

cćchąpolityż&ji ehi@ności w Bóżto GĘniejesl q ż ko.krencja
niędży wladżmi republiki a opożycją m w żMdżie cna6krei ćtnopóli
lyczny, cłównrm r}aalen wkdzy nie są nrcjonaliści bagtiŃy, tórycn
hasła w dużej ńiePe pźejńują €tnok ei postkomui§tycai, ląz siloy.
iftdd§€ry€mo{Ętr.lystyczny talaĘki ruh einopo ryay{, MM_

pofużi.cnd! .hociżĘ ł łji fuhhcj
t,+wgr.d/r'&DuŹMloĘniMpMpN.p.p]ll!'or".})Dx
ję4k ołryly, ogiujca 6 pnłtv,nle połołi. poplllcji mżlihść l}śb*idu ybgo

" fułq b,ąnldom łl.dry uswod.ł*j okęli \rbotz q6t łlfuczrt,
,by ap.wić &.ldujo 8los qh.rcon wi.jskin, kó,? Bbidrą połNę d.pub§,ny.h
p&lm.Ń fudy P.óMłe],.bo.id bdnoći mi.jsb sfuwi Ł Fpubc]itplblk. Dht.
go ia łięlcaść d.pulowrh sfuo{ią aws& T&4 N,jMi.jg ]Bl j.dn* ić ld.
M dka płlm.nfu, .le Ę.rnorć d€luloveFb, Rdaj płl8lmoźynów laiNą
€p,furci lokdn ] mm.rbfury (kli .i] ?rlehi od s{oi.h łeński.hPfuóq key
, roh nlh śudnhp.h!ó\ v Mn l.

l| ŹddL olsoiifr! bhltcbsżrińki.lo nd.4 dosakił!ć sĘ w pdli9* Noó.
yolci@lj bolsdinŃ, Pó pNluóiu w DD i TlhŁ.] AsRł rua. Ń*ty z@6zi,.
Ę IIe ł&r shpnla hd!.ś.i lb§ld€j pżyhpżom do pNsbł.j ór su*niej B§&.
!&i!j AsR, J.dŃu*Di. źfufu ósźł}, Ęds sbĄbłęki§ri.n kofu{ilt i oEfiiNa
vh.mo do hny.Ę itŃ&qch jfusbk dndirhyd (gMi8 fubu6Lą rmfuk
l in ) b.z Pneń m tMórui Mq.air fu.aćj ltźby Tibń" v §kH Bd*lnłiej
ASni i Fk3ełcon ń ł mĘj# d@ M !ftń emyd trybfu sbło 9ę
źródlen isbEjsąo do d.ś D+(cń nld+
:ej] Fddam Tafuóv w ldi§r*j §M Mżbryalq ćd vyvd}rydoq ni.?.dĄ+

e ósu Ęsve pdd fu BagtiĘh.j A§RR
mzeni, Eryimfią domalą. 3ję prMir 

'eń 
mtfuy.h prżż lńość bhĘ

To aś ryoł}io Dlerclót Bdń\ Ł6rtb Żll'{ż ąśq ry 9n ld8rcF
w Płcji D ąfui T,Ń żć4b vrź.kłĆ .]r trmu ].!. ,Eligii lfubej", *ihjąć
uz,dnjć Ędfu& h!t!y bfubE ó ,.&.pow' hliĘ teaMcxl', w bfuh
90 xx ł efrLt o@fuije fuFLtrfu v B, ió!b,. dmgał 5n PĘc?@a
-knsió!bŃb"&T!Muipl@ ia j.ąłóyibdim sMs j!ryLa ońq ,
Ęsoł Epóne zob,A, Kqd{, s, ĆąŃ,fuu} NBkb eruą Rąstt tblt1b?

',!,ll2 ' 

lri v Avioutlii, trif4u 
',. 

ru/rcJą
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ź fuhimov lodobnie jar M. Śgjniev wywodz4oy sĘ ż dłm€j nonen_
Łafuiy ndzi€clrićjl! §Ńorżył ebołńtycay i w du4d slopniu tybalny
śrśtćm władzy, opańy M kliąt€lihią kóry pla nieśztańców Epu_
b|iki jeś odbieldy jako pńoryl€lowe traklomi€ ndfudu baśżkirsLićgo:
,,od po.żątku l 90, ubi€głeao stuleia podstołą polilyli kadov€j wla_
.r\., AadvpoksEnsNJ.L mohNd, żomko§Nn prĄ cłm no}
vążiejk nie ą wiodża, Miojębości i żdolnóś.i człovielo, ale jego
nmówo*, e|ońo*Je,yt, bsżh^k,ego, oabńie odd ie sso]du
patbnoM, w okesie suw€r€nności ufomowak się elD@lil,. źajóując.
więksbść naj*!ższych śhowisk w o€!ńach wradzy rpńliki.'s, Mająo
popmi€ centlm f.dą]nego zł,yciężał § kol€inych *rybó€ch.

Zaśadliczą c*hą e|.okncjj { niektórych państłach wNP (Ązja cen_
tialną z,łautMie, epubliki rui9Ide) jesl jej dmw}timwośó, Pi€N_
9y t}mi.r to dobin&ja p@rlst wicieli n9rod! §łulam€co, aś dru8i

niązmy z lrybalinm - ó4rcza donimćję w elit4.h łładzy nai
bar,lziej slbTow.gó plenienia, ro.lu ozy grupy ehoteDaoriah.j fuodu
Ęfulm€o, Poliryia t dio*a prewadzDa w Ku hś,nie i Kirgist ni€,
nie uwżględni.jąćd polielicźej shuktury obu kEjów je j.dnrm z mi
isbnrigj§żych preblmów e§Dpotilyłil] Ehokałm, a t!kż! Ębalim
i klientelim, ó}Rślm. ńMj€ż jalo potlzialy m.jopolityme, są łfto_
źyślyvane jeko poapnMe lqlena Ftrufuji eln włodz i ptMMików

5. Specyf ika podzialóW socjopolitycznych,
przywództwa i elity Wladzy

Nsiląie śtosunków klmowo_Ębalnycn s pż6frcni pondziścłi€j
naślą)jto w tońcu lat 30, )ax wieku W ż §aost€n lożśmóści n$.dd
wej r@dów ZSRR. Przy ryb ód&dzenie Ębalinu n.l€ży wiążać prcde

dy N!]*}&i a *ićki.] ŃR.

l Pqde r'\ĘchsfuN Nlzńifl
njiifuI FnsNMj odFłi.&$uirrĘdni.ful hqu ,sądZdo, *łlaóewi*ź#
Ęędół v ].-rju zebi. ob&dz.i, x6ci,mi, b.ź ł4ldu n. id Mińrej. Tl pogdó,
asąwnci9 się b. rwdził. w fujtrfuń.ji pd!i'.Ęj qzfu, !źdd;;nb
ó4 ime{oici, * lyi R6j iesbrcłią2l};,eim.!,!!dołDś.i l@o dFvirdablugj

aihsltfuRiphd4]ś'iĘd
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b^ódfuo i diiy kąóy WP { p*FL§!j. b,fu eĘ@diq.nth

vszystliĘ z klyzysem ekóohica}łr! klóy omca' konićcbość na_
8ó o pmNeie. Aw ta}ich Rarunłacn więzi iodowo_klafuw€ omcż,
ją nożliwość oczełiwia ponocy ifuycn członków rodu, plmićnia cł
llfru, Dl, okjslhu nNo* lńEbudu]4§\o|ap §NoVo*lsftm
q lid4 fupóG'!wle w,e' plenlfur.h b.da(ż tlhenski §ohFl tGdy
ros vTrcwndr,l M9 ,PDle,ż.ĘNn eln, ż"ż] cechą spd{hsM
eln,cje8ó olemifuego\ |e{ wajeme pĘmikfu,e,,§ dqóch plai\_
śLvnJśh hrtencJi: dążenh do łPePĘh -nnloaska P!"nl?nEj lŃG
Pmić loi.dft.Jl plmJonl , spolecań\No fricae chmll€ryfuJe.Ę
silną lojalno&:ią wćMąEzplmińną i siośukopo śłab}Ti Męzimi nię_
dzyTlmon}mi., W hlim Ęoleed.NF Lon}urenclJ ębrcepolegi\ VFks/ym opniu M rrTlllzcl międż}plemimo_cfuorialnej nil
hiędzy sąsi..lnimj ńaiodowości i, spdŃćństwó ehicbe śkłlda śię
ż ptmion, a v okresie nodemi@j i zi.h*^b! plehiennychś,

Vi§d,ayplm,mro kofuncJd le{ korń iko8m! WotĘ)ie!fullol,
mocJ, społą ai$wa erli! a.8o * mi§lówe chdałl.D. tyce JŃ tż.łńŁrli! poliPlniczha. ż l{ho*e,en hlfuhii plmeme] \ Bmch
nmdowości,łTow€j dlałoeoMicłchndodówcen§arnoa<jalycki.h,
żd€żność t! jesl uNid@aion. pżykŁdóvo w poslaci p}&n wśód Ka_
żchów: ż jałi€go .?]m p@hodżisż, a z jaki.Eó plemi€n]Ń ę ż1,]/ lĄ,,
ł]ł]lg 1Ą pohtycć §prcwadż śĘ b do podk §ld,d q len Ę6ób.,plrł
d/lwe etr,lc e3o" pocho&en,, tr poroqmlu / konlfuenm (hodzl
ó §ytuei€, źe ni€ jB. on nie tylkó .,cysl.j rfui' (@cb€m cł Ńtsgih, al€ lł nić |ego wla&iw€go żm czy plmi iaj klj'mu Ml€ł
lięplwvęnsfuos \dI.eoqlatt ę HielMhlas§unlós rodó*o.ple_
DEm}chdelfmiN|e pd ś bldos} pąi. Notr ość, Pml* hn@rycm
otonIfusol bmhłelFdfubf .7nnlfuempfu.ę§upoliD(aeso,
\L lpolłnń,fuk ,ht-Ąu uluń,, .ię d.ążmi. do peoq;n|o jednyTh
pl.mion fud imn| R.ilnie u(u u|muJr oic & oe spoJ*ansNh,.
l@ \sŃllokml, rb,e sohnl KŃyrow ni,-r\a mdaĘi plęńloit .
cn$akeryają się one lubiyr!ryhm, tórcgo ko%ni€ !lo,ą w pa_

§ Ś furb\ rĘd,. &c/,;6, s Eśfuą,IĄbą]§n"ąń,!dĘid@ ęDWą ci.o1fu; lhe.eaIKn+
- \! pP/],ó l dfu ilbĘJUr! Ń ,§Dhn kF$
9 Nu{!h Mei0 e.eĘślą ż eiw!@ Dfurcą kbe zai.Mli laj.fue

lFlyłrj*r, J! kahołi. byb: ,J,ł sĘ ni*a wfiE bydłdłqb|,, N M4.trol, &-



timhalnej,odzinie wielo&i.bej. mónmbiaćń, pBldzljąc}m §ię
w d€spolym .ą 'p@rcty pohcowe",

3Poł@1,!w .lhićżfu fi^.htd|16 hldycyjn, ! podśaPą tBdycj j

podzi!łół i ukIadow rcdowo,ptnimycn w Azji cótńln j, jak słusai.
ausaża TłdNBodió je{ żró,lłł, kór},Enoql mech nrc^oJu
polity.aego konłlmcji ł wal@ o władzę, Próby zd€finioY!.ia lEgo
dawfuka, prówrdą do jeco h.Ąh łrmbów
. poliiyczne8o, 8dżie oećża pueniksie aĘmizowycn €np sfor,

bóWych wedfug pźynależności ródówGpleńiemej dó śysleń!
Rł.dzy pfuń.twowćj i tym smyn tTbTającycn m polnyk m póżio_
nje państso§}m i r€8iondn)m śtósmki nybalistycae chesl1ery,
nją §ię Ąm, że srupy rcdowo_plebi.ms nić śą *iążńć odpowj€-
dzialnościąpred p6ńśŃd;

. his|orycznGkullurow.eo, edżić trybaIin oaea Zchowmie tiady,
cyjny.h inśl}1!cji, stwofuycn M po{slaBie potlżidłu rcdovęgo;

! lpolec/neso s klórrm Ębdlim oro.A ns§fuc]ę pomo.y lzjm-
fuj, śMozoną n podsbwie Nięzi genęalogicayoh dla udzielfiia po_
mocy cż]ónkom rcdull.
Tiybanm politycay fuleł tlktowŃ jako j.dm ż §,ymiaów ry_

waliżacji politycaej, Fowiązmy ż podżiałańi scjopolitycznynj, rsbą
podzialu s@jopoljty.aego w spoi*zósiwi. .hli@rn jś§t i6rniójś
g!ł jnte€su - rodów. plemió i grup ehoteł,torialnych, łmlżUjących
o doslęp do vładzy, Po.lział mcjopólilychy pżejawi. się .a dwóch pG
żjoń&b: l ) enpirycTlm (Ńnienie grupy. spojonej więżimi pokiewió-
siwa i p@hodzną; 2) n()lMt Mym GysleD wartości, koN§fujących
pocruie odĘbóóćci i śpąjający 8rupę)l',

Do zLgd ĘbaIrnl naleą 1) pokEwieńśtwo. ołJ€śla]ąće did źy_
cia dm€j wspólnoty, jej or86iżeję i hiffNhi€ Elrcji międży czlonła_
mid; 2) esoift gfupoł],, knjrego Ęrumjes dążćnie do domin.cji nad

\ zab L BdĘ, &bó rJ!ąry jął, nąh@bń FliŃ |m pżŃcazi. łńfu kjł
catąkej),v a,Kam{*IEd\ ebIo1 Płrń J, w'nRa 2005, s, ] 

'5, 
Mńl sp.

*ć]t3żEnóo smi.lrybalżfu Ębb4 
'.ia 

codzim.go, hd4 ple& d dą,

p,4i4'Mo!Łv,,005.34,i473'
' iJfujneEskj Ęklaj.je*,.MEeiWitpodzi.l,.ws.]op.lit.ńyd

- 4@ałlł, bry Fj.łń się ł uM0żii! !ón!i, opiaji, Epdlidjsj gllpr..o
je ch.n[!,].9ż.dksoł.EóŃ.Eońsbch żó,^Aib *ćłi,,łjr,tłqrb
cji P]!@j w wqery, a.ąqlą94@1&49!Ł.ł, witl.* 1997, i ]!

o E s.ift zv@ó uY*, b isbqĘbdinuj§l nh ,yk mn połr.*ićń!§,, 6 &no,
sh.j. zm]mósi pR §fuuil(r !.tfinfuM od każduo l('ehe czy fug;l dżbfr_
m arjoności sryojqj eMlogii (fu, ż4 b) zń.E.s.łńą W cl@ PdrŃ 71Ę
Pow q ,Bl@a" k Xa,ńltfu @ń fuFż./. §anle ,nd hdon żM ! 27-13
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rź}łódfu jel ylajd!łNPłlmFL§nnbldó. Fli.ycaFh

:*r l,p",1.*,,l, ."p"." n. śpr,rając) ebo*&lu bŻsmolclleeonjlducĄ plfulm,a i pżclw.Ia.ł.ją.J ,oft*e.,uw mychv+obóbch. 4) eom36nóLh, oslrbiaF.) d}ł hrrl pmceloq fure_@Nfr4ch l.pai§NoMór4.hd / kolej K3ńleen cilh§ §,yrca,J\ meh sm,Ill.y ĘMlnej 14 elfimry, l l eliry ĘbaIne 2, 0omy:.r cżofuo}r 3Lllru1 ż.ónien.ll Ębalnyrh,,ojJ, plmiebid,le;l
::lY:e€ §eoó" cwtrlo*e fu*łc|, ekónom,caych i be/Ęnr,jono}a. \Doł*aje, , czlo owi. §i{lośfuJl >Ęl4lmae, \,elomnlnypr.,Jms(]lĘna §połdło, styd]
Je$ podslasą loialooni bvbaIne

kĘej ĄbŃn inkĘ.;ilrc ;bbfoJe L@Ę po,ir}Zc]| .hl.Jo&,w_l3oĄfuqfuĘ.p,:Acl,ż po n*] iel|U ogfu,ue1 | dmonśfuq&,ue,llho&,.tfovrei , otF Bd2iąfueco, M c^le lomlją.ych śię ru_.rcu fuopol,rych)ó ,@nl P@dsbwl.iele lnlella.lc|iMoeJ l M,
::::,:_:T*. poli6/r defućm*i nE ógm.4łaśie dopo;ónuog-lmD@do§ego, Pznilo§la q Blab rmdu bdzycŁego. bordże] nV,mym 1mdó$rylulm).h Ą,|i cffmIne], dlego u,Ni pź.r,fu|c!_

dlo). fugafow poh rycay! h w ,fijer lUv§pord beilrcbJch Dofutrad-Io b /MiaJ Mfrn,Fnl& jedno\j
]::]ój:.o:_ii ry"", * TrcDZ 8rwj, l par.dołslnE pol,rya]a

każata >k §żIod,s, da hJo,c, nżrodJ
@dĄ cki.rod

L^_U§anx 
os EfuopohDcd. nE §pr4,,ia rdfuł ó(,asnĘc|u pęłncj

]:biolld.:l, Trcdoq! 
q emMrh A/ cenm,nq c4 repub, ,ch r

1]§1.3ó Kluł Pćńąmgo, ci€le łW! Bl pm,ęc m<'yNjne, órsa_n,al ehóPo]ltyćae| jęj.mrhĘ ,odoso_plmiemł (a[owłe pże
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fulłnych pżbi€sająnie tylko w.nłuB,odó{ pl€mion czy }iązków pl.
mim}cn, le l.kż ł€dhlg Fgionów cży łódowisła Żmiekmi., l tali
prż}*łado§o vśr& xac}ół, a 9cź8ólnie ł,yEź.ie Yśnjd KĘżów
istohy j.st podzial n! ludnąść tylulamą z Ńłn6y i pohr.lnii

PodobniejakwAąiicm|raln€j,łiężilrybalńe( h€tnica€)achowa-
ły się i momiły m Myjskin K.ukgie Pćńocnyn, ch6iaż e4ryiś.i€
ich podstawlj6t odnimo, PBkyomie v kdżd€j repubtice reknta.ja elit
§ładzy odb}Ya śię na lćj podślaNie: ,,w€ wśłs&ich Epublikacb Ka ła
n PółnM.eo kimMi.rc stonoMska P uźęd.ch pań§twołach §ą ż-
jęte pzą osoby poviĄzane wężłańi pókrćwi€ńśtwa, smowol. oĘmów
w]adży w}toł!j. apnlię wśód -rcm€j części lu.hości'', Najbardżiej
chaBki€ty§lycbyn przyt]adm eńalińu klulżskiego je& camia
od 2002 r w tej republicć realizowa@ j6l eecrenizaćja. kj pievol-
nyn żałóż€dieb niał. Ęć leediżlcja proffiyj*icn włldz ceaii
i prrkumie im odpoNiedzialności za b€zlisreństwo N lej republicefi,
w Ęzurtacie jedna} cze@izacja dópbwadźiła do śwoią prrT.t}ż_
cji pń8rwowóści @aiski€j w tmeh FR, wladzę w Fpublice p@jął
prorcsyjskj klm kdrrcvą kóry umomił się ałr*zż w óki€śie rżą-
dów ób*n.go preżtdenb Raruma Kadrmva. śym byłeao prezyd€nta
Anbda Kadyrova, tl,i,ry w 2005 r zost ł prmierem EpubUki, Pń*ś
,Ąwł§Tanił' creckjii pęą kld Kad}Tova okeśla śię ja*o lMa-
nizftiólŃ kabrcfurcid$.

Nlemle] śkomlhloq eplGsj ehopohtyęneAhodżą w innćj,e
publice kułla Pohocnego poli€tnjca}m D6sst6nią kióĘEo u§liój
można okre§ió miem ,,fed€reji w f€dĘcjf'?, w tej repbIic. lTc|ia

ł,,,Mosrowkij xoń§mok " 1606ml
@jsk| @l gdć|JŃ Ną@rxF? wblul
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Wvi.ndzhlv m ]c]i, lljryó ąplem q zwlmi.y jep kl u, a ewd *łon*ovi. rp
Ei,, wfu d.drć, ż ł§ótl czezó* brnżo silm pmsb]. lo].lmić cdow§Lleoyl
Li.zbę j.di6kk fudowGrrlio{,},.h (?ł) oLfślł się r poi.n 100, Mdu ca,flów.ód
ubamir sie b.dnj Z soin kń., iił .6rn eodd .azfukłn t lliość rcdoN}
k eN. uhdnii §t §n}t kffiolid&ję i.ód*ł i p.ósNoq sląd plłYódcy B§eń-
9v].k ip, Dbcht h&j* e] fuh! Md,ddq lbĘ zj.i!ćłi D,ćd ł oblica zgc
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P4ófuo diry LĄjó* §aP ! prykylr b,d! f mPolł@rł

ebicru nałłlda się .a wię' Ęoł.cae o cbaĘkte@ fybarn}n, za najMż_
ni.jśż 2,ddić..k6ztałhrjąc€o się w €publi* syśtebu Vładzy panseó*ej
byio zDnowie parrl€tu niędży ndDdani i ich klMm] ó@ dzi!łm]e na
Ęcz ach@mb ównomgi v ląljaji jnleFsów posególnyct rc
dówa. w lóńću lil 80. xx Wieku w repubnćć u}szt!łlował się par}td,
4o.tnie z kółt n!*cję pieNsrego s*reldża konilelu republikański€_
go pańii Fłrn Awfu. pż.łodricżącego Rady Najir}żM.j DargjócąŁ
a prewodnjcą.ćgo Rady Minisfióv Da8eslańskiej ASRR Kmyk,

w b!a.n 90. w noĘych uwaruŃowa.i&n pohycżnych] mając no
uwadże skonplikoweą stnrld!Ę etnićźą §konslruowo kólegiatny
o€an władzy paislwowej Radę ?ństwową bęą.ą Iśolegialną głową
pafuMa, rźrgnując !t s@yn z pźyczyn etnopoliłcaych z ut !o_
wienia urżędu pEzyd.nlaÓ', inda Prfutwa śkładała się z l4 ośób _ pojed
nyn pzedsb*icielu spośód 14 rdzmycn nłodówóśći. Pldid}smo
iot cyjn€ przewodniclwo lćgo ór$nu! co dw5 lata, koIejno pż.ż ftpB
ahta pogczeBÓlnycn nmdowoś.i, Ićnnałż pieMsą p!rcvo.inicżą_
cy Drrgińcżyk Magońedlli Magom€dov prbż l3 lal utzrTlnvał się
u władzył, Na podsrwie Uślavy ż 2004 NL! ZgreDadzóie Narodowe
Dag€sblu w 2006 roku łYbialo m pEżydób zgłószonego pź€z w Pu_
tina Awm _ MUćhu Alievą dotychczdowego p@odnicżącćgo zero_
mldznia N&odoweao Republilri. k!r.y &ślał }iwsłm prczydenlfr
D!gs&nu. M, Aliev miał 3wMtow.ó konsolidację Drodu Dag€st nu,
bołier ńTó, iż ies, Ąsltm, uluno go4lMdyd!ts [oTp|onbowe
3o dl. wszystldci .eodowości. Dolyćh.żse} pćZydenl M, Ma8ome_
dov zagweabMłjedn k silną pozycję dla śwoF8o kleu, gdyżjego syb
M2gmedśalmMagóńedov zostsłpźewŃniczącyn pelmentu'L.

rdcBująco n. t m więźi §Poł€cńych na Kaukei€ !ć,ln@n}t *,),_

'owiedział 
się przydent Kabardyno_Bałkrii ABen KMokov: ,,co się
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i ieśli uw5ż!j icn a kkn, !o nie bpdę niał n, kiń się oDż€d'l.
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w paistwlch \łNP w pmc€śie elniacji władzy pojawił się preblm
parry.rTrji miej:/on| eniaycb V 

^źąrmu 
paMem. a s nF_

kórych z nich (Azj, cendróą rośiśkię Epubliki K6ula Pótnocn€-
go) óMież odzwiNi.dl€ni€ seul:tŃ rodowo_plcnimych i tleovych,
Etnołnlym, Eybalizń i ldifltćlid V s§utlfub włodzy to c.ynitj
pozpigM€ wpływ,ją@ na rckĄbcję i frobilnoŚĆ elity vhdży polilycż_
nej óldż nBĘm!2cjr hldncfl nEt}łulm.], MaĘDll,żic]a miej%icI
€bicżnych w strukfuń.h wlldzy polilycaej osłabia jcn więź oĘValel.
ską i tożmość paistwową Trybaliń i gbołicję * fiu}tM.h władży
należy takowć jako zjawisk obrome, Ren6 s lrybalim B ok€gie
nĘodb8loś.i jesl uwMko*any s},rucją malenahą gdzie lojalność
rcdwo-plemi€m i klanom sMMa gmse m pźż*lci€die liudno-
ści. Ernobeja zaj ma pź}Mócić .,spńRiedliwŃó dżi.jo$,ą'' i Ęzynió
narody§tulmć.€ośpo&@i"swojchoiczya,
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