
PRZEGL D ORIENTALISTYCZNY NR 1 – 2, 2016

PAULINA NIECHCIA
Uniwersytet Jagiello ski

TO SAMO  NARODOWA PO TAD YCKU 
– ODTWARZANIE KONCEPCJI NARODU I JEGO HISTORII 

W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ REPUBLIKI TAD YKISTANU*

ABSTRACT: The article is focused on the constructing of national identity by the authori-

ties of the Republic of Tajikistan by using such elements located in the public space of 

Tajik cities as monuments or billboards. Referring to certain values and historic symbols, 

they serve to build a specific vision of the Tajik nation and its history. For example, 

one of the key characters of national narration is the Iranian ruler Isma’il Samani 

(9th/10th century), today promoted as the “father” of the Tajik nation. Of course, some 

of these concepts appeared as early as the Soviet era or directly after the collapse of 

the USSR, but now they are of specific nature, connected with the social and political 

situation of the country. Using Manuel Castells’ terms, the analysed national identity may 

be referred to as legitimising – serving to consolidate the current power and domination.
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WPROWADZENIE

W ród j zykoznawców do dzi  nie ma ostatecznej zgody co do etymologii etnonimu 

Tad ycy1. W znaczeniu powszechnie u ywanym wspó cze nie – na okre lenie jednego 

z narodów Azji Centralnej, pos uguj cego si  nale cym do grupy ira skiej j zykiem 

tad yckim – funkcjonuje on stosunkowo od niedawna. Krótka jest te  historia polityczna 

pa stwa Tad yków, si gaj ca podzia u Azji Centralnej dokonanego przez w adze radziec-

kie – w 1924 r., w ramach Uzbeckiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, powsta a 

Tad ycka Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka. W 1929 r. przekszta cono j  

w odr bn  republik  zwi zkow , w której obr bie znalaz  si  spory obszar zamieszkany 

przez ludy pamirskie, poza granicami pozosta y natomiast zwi zane z kultur  perskoj -

zyczn  o rodki miejskie – Samarkanda i Buchara2. Powo anie do ycia takiej struktury 

* Artyku  na podstawie referatu wyg oszonego podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Orien-

talistycznej „Pami  historyczna w kulturach krajów Azji i Afryki” zorganizowanej przez Polskie 

Towarzystwo Orientalistyczne i Wydzia  Orientalistyczny UW w dniach 18–19 kwietnia 2016 r. na 

Uniwersytecie Warszawskim.

Materia y badawcze zosta y zebrane podczas sta u naukowego Biura Uznawalno ci Wykszta cenia 

i Wymiany Mi dzynarodowej na Akademii Nauk Republiki Tad ykistanu w Duszanbe w 2012 r. 

oraz dwóch wyjazdów badawczych do Tad ykistanu odbytych podczas realizacji projektu badaw-

czego nr 2013/09/D/HS2/00973, zatytu owanego Kulturowe strategie wojny i pojednania. Analiza 

na przyk adzie wojny domowej w Republice Tad ykistanu (1992–1997), finansowanego ze rodków 

Narodowego Centrum Nauki.
1 John Perry, Tajik: I. The Ethnonym: Origins and Application, w: Ehsan Yarshater (red.), Ency-

clopaedia Iranica Online, 2009, http://www.iranicaonline.org/articles/tajik-i-the-ethnonym-origins-

and-application [28.03.2016].
2 Zob. np.  Shirin Akiner, Tajikistan: Disintegration or Reconciliation?, Royal Institute of Inter-

national Affairs, London 2001, s. 13–15.
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politycznej wymaga o dzia a  s u cych wyra nemu okre leniu, czym jest zamieszkuj cy 

j  naród, i zaszczepieniu w mieszka cach poczucia przynale no ci do niego. Podob-

ne kwestie zyska y szczególn  aktualno  ponad 60 lat pó niej, kiedy upad  Zwi zek 

Socjalistycznych Republik Radzieckich i we wrze niu 1991 r. Tad ykistan – stosunkowo 

nieoczekiwanie dla jego mieszka ców – uzyska  status niepodleg ego pa stwa.

Przedstawione tu rozwa ania wpisuj  si  w zainteresowania rozwijane przez socjo-

logów od lat 80. XX w. Uwaga badaczy to samo ci przenios a si  z poziomu mikro, 

tj. analiz inspirowanych psychologi  spo eczn  i interakcjonizmem symbolicznym, na 

poziom zbiorowo ci. Zainteresowaniem obdarzono polityczne implikacje zbiorowych iden-

tyfikacji oraz mechanizmy ich kreowania, zachowywania i przekszta cania, a kluczowymi 

kategoriami badawczymi sta y si  mi dzy innymi p e  kulturowa, rasa, etniczno  i klasa3. 

To samo  narodowa w perspektywie socjologicznej to wynikaj cy z aktualnych w danym 

momencie celów „rezultat z o onych przedsi wzi  konstrukcyjnych podejmowanych 

przez kr gi liderów spo ecznych b d cych wyrazicielami tendencji nacjonalistycznych”4. 

Perspektywa ta odwo uje si  mi dzy innymi do rozwa a  Ernesta Gellnera, wed ug 

którego nie naród jest ród em nacjonalizmu, ale jest przez nacjonalizm tworzony poprzez 

wybiórcze czerpanie z ró nych poziomów kultury: „O ywia si  martwe j zyki, wymy la 

tradycje, wskrzesza fikcyjn  pierwotn  czysto . (…) Kulturowe strz py i aty, jakimi 

pos uguje si  nacjonalizm, s  cz sto arbitralnymi kreacjami”5. Zdaniem Gellnera nacjo-

nalizm nie jest walk  o prawa naturalnych zbiorowo ci, ale krystalizowaniem si  nowych 

zbiorowo ci, odpowiednich w danych warunkach, na bazie kulturowo-historycznych czyn-

ników wywiedzionych z minionych epok. Naród naturalny jest mitem, a nacjonalizm 

istnieje realnie i posiada moc b d  przekszta cania kultur w narody, b d  unicestwiania 

kultur, b d  te  kreowania nowych6. Elementy to samo ci narodowej mog  opiera  si  

na wspólnej kulturze i historycznym do wiadczeniu danej zbiorowo ci lub by  zupe nie 

wymy lone – mo na fa szowa  ci g o  historyczn  i wymy la  jej bohaterów na wzór 

wojownika i barda Osjana, tworzy  odpowiednio umotywowane symbole i atrybuty, jak 

hymny czy flagi narodowe7. Tre ci tak rozumianej to samo ci s  w znacznym stopniu 

determinowane przez to, kto i w jakim celu przetwarza materia y s u ce jej konstruowa-

niu8. Uwag  badaczy zwracaj  ci, którzy ów naród „wymy laj ” i przekazuj  okre lone 

koncepcje cz onkom danej grupy – wspó cze nie s  to zwykle elity polityczne, narzucaj ce 

cz onkom swoich spo ecze stw pewne warto ci9. Odwo uj c si  do tej perspektywy, 

postaram si  pokaza  w artykule metody konstruowania wspó czesnej tad yckiej to sa-

mo ci narodowej w kontek cie przestrzeni publicznej.

3 Karen A. Cerulo, Identity Construction: New Issues, New Directions, „Annual Review of Soci-

ology” 1997, nr 23, s. 385–386.
4 Zbigniew Boksza ski, Stereotypy a kultura, Funna, Wroc aw 2001, s. 92.
5 Ernest Gellner, Narody i nacjonalizm, prze . Teresa Ho ówka, PIW, Warszawa 1991, s. 72.
6 Ibidem, s. 64–65.
7 Eric J. Hobsbawm, Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, prze . Mieczys aw Gody  i Filip 

Gody , w: Eric J. Hobsbawm, Terence Ranger (red.), Tradycja wynaleziona, WUJ, Kraków 2008, s. 15.
8 Manuel Castells, Si a to samo ci, prze . Sebastian Szyma ski, PWN, Warszawa 2008, s. 23.
9 Joanna Kurczewska, Kanon kultury narodowej, w: Joanna Kurczewska (red.), Kultura narodowa 

i polityka, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000, s. 48.
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TAD YCKA TO SAMO  NARODOWA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ

Skoro granice narodów s  przede wszystkim spo ecznymi konstruktami, to mog  

by  poprowadzone w ró ny sposób i wymagaj  wobec tego spo ecznego wzmocnienia 

oraz symbolicznej manifestacji10. Nabiera to szczególnej wagi w obliczu zmiany granic 

politycznych, kryzysów czy radykalnych przemian spo ecznych, na przyk ad transfor-

macji ustrojowej. W historii Tad ykistanu wyró ni abym trzy takie kluczowe momenty: 

1. utworzenie niesuwerennej republiki w ramach ZSRR; 2. utworzenie niepodleg ego 

pa stwa w wyniku rozpadu ZSRR; 3. ustanowienie okre lonego porz dku politycznego 

po wojnie domowej (1992–1997). Wszystkie wymaga y zdefiniowania narodu tad yckiego 

i konstytuuj cych go warto ci, przede wszystkim poprzez historyczne i j zykoznawcze 

odró nienie ira skoj zycznych Tad yków od pozosta ych turkijskoj zycznych (czy turec-

koj zycznych) narodów Azji Centralnej.

W pierwszym z tych momentów przedstawicielom kultur lokalnych nale a o wyka-

za  sens nowego wytyczenia granic i pokaza , czym ma by  radziecki naród tad ycki. 

W adze ZSRR by y aktywnie zaanga owane w dzia alno  na rzecz budowania naro-

dów11. W po owie lat 20. XX w. Tad ykistan by  w a ciwie pozbawiony w asnych elit 

intelektualnych, które dopiero z czasem zacz y nap ywa  z Buchary i Samarkandy, ale 

i tak wi kszo  z nich nie przetrwa a stalinowskich czystek12 z ko ca lat 30., wi c to 

radzieccy etnografowie i historycy, jak Jewgienij Biertiels (1890–1957) czy Iosif Bragin-

skij (1905–1989), odgrywali wiod c  rol  w tworzeniu koncepcji narodu tad yckiego13. 

W Azji Centralnej wyró nienie poszczególnych narodów by o niezwykle trudne, 

a muzu ma ski element tad ycki populacji nie mia  szczególnych wyró ników moty-

wuj cych nacjonalistyczne aspiracje. J zyk w ówczesnych realiach nie by  znacz cym 

wyznacznikiem odmienno ci etnicznej – wi kszo  mieszka ców Emiratu Buchary 

(1785–1920) by a co najmniej dwuj zyczna – perski by  j zykiem oficjalnym, wobec 

czego pos ugiwa a si  nim spora cz  mieszka ców (dlatego zreszt  w czasach bolsze-

wików w latach 20. XX w. dla wielu sta  si  symbolem feudalnej w adzy i zacofanego 

spo ecze stwa upad ych chanatów), ale nowoczesna prasa czy edukacja rozwija a si  

raczej w j zyku uzbeckim14.

Radziecka koncepcja narodu tad yckiego potrzebowa a wyró nienia jego cech cha-

rakterystycznych, w tym j zyka odcinaj cego Tad yków zarówno od innych narodów 

regionu, jak i od perskoj zycznej kultury i religii poza granicami ZSRR – w Afganistanie 

i Iranie. Podj to reformy j zyka, w tym zmian  pisma – pod koniec lat 30. XX w. pismo 

persko-arabskie zosta o przez w adze radzieckie zast pione najpierw alfabetem aci skim, 

10 Bernhard Giesen, Intellectuals and the German Nation: Collective Identity in an Axial Age, 

Cambridge University Press, Cambridge, New York 1998, s. 13.
11 Rogers Brubaker, Nationhood and the National Question in the Soviet Union and Post-Soviet 

Eurasia: An Institutionalist Account, „Theory and Society” 1994, nr 23, s. 49–60.
12 Sh. Akiner, op. cit., s. 18.
13 Muriel Atkin, Tajik National Identity, „Iranian Studies” 1993, t. 26, nr 1/2, s. 153.
14 Zob. Paul Bergne, The Birth of Tajikistan: National Identity and the Origins of the Republic, 

I.B. Tauris, London 2007, s. 125–129; Guissou Jahangiri, The Premises for the Construction of 

a Tajik National Identity, 1920–1930, w: Mohammad-Reza Djalili, Frederic Grare, Shirin Akiner 

(red.), Tajikistan: The Trials of Independence, Curzon, Surrey 1998; Lutz Rzehak, „Das tadschiki-

sche Phänomen“: Zum Verhältnis sprachlich und regional begründeter Identitäten, „Geographische 

Rundschau” 2004, t. 56, nr 10.
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a nast pnie – w 1940 r. – zmodyfikowan  cyrylic 15. Obok kodyfikacji j zyka podj to 

próby ukonstytuowania dziedzictwa literackiego Tad yków, tak aby zachowa  spu cizn  

perskoj zyczn , lecz nada  jej nowy wymiar. „Ojcem” literatury tad yckiej zosta  Sadrid-

din Ajn  (1878–1954). Dzi ki niemu Tad ycy stali si  spadkobiercami tradycji literackiej, 

do której w czy  ponad dwustu perskoj zycznych historycznych pisarzy tworz cych na 

terenach zdominowanych wspó cze nie przez j zyk tad ycki, m.in. w Samarkandzie, 

Bucharze czy Chod encie16.

Podobn  postaci  – wpisuj c  si  jak Ajn  w radziecki plan tworzenia narodów w obr -

bie imperium i wspó cze nie wyniesion  do rangi „ojców” narodu tad yckiego – by  

historyk Bobod on Ghafurow (1908–1977). W jego koncepcji naród ten uformowa  si  

ju  we wczesnym redniowieczu z plemion ira skich, przede wszystkich Baktryjczy-

ków i Sogdyjczyków17. Tad ycy to bezpo redni spadkobiercy tradycji ludów ira skich 

w regionie i ju  „w pierwszej po owie XI wieku okre lenie Tad yk sta o si  imieniem 

w asnym narodu”18. Pó niejsze mieszanie si  ludów ira skich z tureckimi, które de facto 

ukszta towa o wspó czesne etnosy regionu, by o dla Ghafurowa procesem odwracaj cym 

osi gni t  ju  konsolidacj  narodu tad yckiego. Kszta tuj cy si  po naje dzie arabskim 

j zyk nowoperski nazywa  badacz j zykiem „tad yckim (dari)”, uwa aj c go za odr b-

ny od perskiego, a za tworz cych w nim najwi kszych klasyków uwa a  Rudakiego 

(858–ok. 941), Szahida z Balchu (zm. 935), Dakikiego (ok. 932–976) czy Ferdousiego 

(940–1019 lub 1025)19. Z czasem pojawili si  nowi historycy, wychowani na my li 

Ghafurowa, umieszczaj cy pocz tki historii tad yckiej nawet przed tysi cami lat, jak 

chocia by Jusufszo Joqubow (ur. 1937), który napisa , e „Tad ycy s  rdzennymi miesz-

ka cami Azji Centralnej. Oni te  stworzyli najdawniejsz  cywilizacj  i pierwsze o rodki 

miejskie w tym regionie”20. 

Jednym z impulsów zainteresowania tad yckich intelektualistów problematyk  to -

samo ci narodowej by o ich zetkni cie si  w latach 80. XX w. z kultur  s siedniego 

Afganistanu w wyniku interwencji radzieckiej w tym kraju. Wielu Tad yków, zatrud-

nionych w armii ZSRR na przyk ad jako t umacze, prze y o szok wynikaj cy u wia-

domienia sobie j zykowo-kulturowej blisko ci z Afga czykami21. Z czasem sytuacja 

w Tad ykistanie zacz a si  te  zmienia  wraz z ogólnoradzieck  polityk  pierestrojki. 

W wyniku demokratyzacji i liberalizacji ycia powstawa y kluby dyskusyjne, a w 1989 r. 

wprowadzono Prawo o j zyku tad yckim (perskim) (Qonuni zaboni tod ik  (fors )) – 

15 Teresa Rakowska-Harmstone, Russia and Nationalism in Central Asia: The Case of Tadzhikistan, 

Johns Hopkins Press, Baltimore 1970, s. 241–246. Nale y zauwa y , e te radykalne zmiany nie 

wywo a y wielkiego oporu z uwagi na masowe czystki lokalnych elit – zob. Erica Marat, National 

Ideology and State-building in Kyrgyzstan and Tajikistan, Central Asia-Caucasus Institute & Silk 

Road Studies Program, Washington, DC & Stockholm 2008, s. 27.
16 Sh. Akiner, op. cit., s. 16.
17 Bobod an Gafurow [Bobod on Ghafurow], Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej: Prehistoria, 

Staro ytno , redniowiecze, prze . Stefan Michalski, PIW, Warszawa 1978, s. 43.
18 Ibidem, s. 395; zob. Marlene Laruelle, The Return of the Aryan Myth: Tajikistan in Search of 

a Secularized National Ideology, „Nationalities Papers” 2007, t. 35, nr 1, s. 55–57.
19 B. Gafurow, op. cit., s. 397–403.
20 Jusufshol Jakubov [Jusufszo Joqubow], U róde  organizacji pa stwowej Tad yków, prze . 

Tadeusz Bodio i in., w: Tadeusz Bodio (red.), Tad ykistan. Historia – spo ecze stwo – pa stwo, 

Elipsa, Warszawa 2002, s. 67.
21 E. Marat, op. cit., s. 53.
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tad ycki uzyska  status j zyka pa stwowego, uwzgl dniono te  mo liwo  drukowania 

literatury w zapisie arabsko-perskim22. Z czasem sytuacja zmieni a si  diametralnie – 

ZSRR upad o, a Tad ykistan og osi  niepodleg o , wobec czego musia y pojawi  si  

pomys y na niepodleg y naród tad ycki. 

Pierwsze lata niepodleg o ci to okres wolno ci s owa i rozwoju nowej prasy zwi za-

nej z prywatnymi osobami, stowarzyszeniami – na przyk ad Odrodzeniem (Rastochez) 

– i nowymi partiami politycznymi, jak Demokratyczna Partia Tad ykistanu (Hizbi Demo-

kratii Tod ikiston) czy Partia Islamskiego Odrodzenia Tad ykistanu (PIOT, Hizbi Nahzati 

Islomii Tod ikiston)23. Na zebraniach partii i klubów oraz na amach gazet pojawi y si  

idee dotycz ce charakteru nowego Tad ykistanu i wzmacniaj ce symboliczne granice 

narodu tad yckiego poprzez odwo ania czy to do staro ytnej kultury perskoj zycznej, czy 

do warto ci muzu ma skich, czy te  demokratycznych. W tym krótkim okresie tad ycka 

scena polityczna sta a si  miejscem rywalizacji to samo ciowych dyskursów.

Ju  w 1992 r. cz  Tad ykistanu pogr y a si  w wojnie domowej, niebawem gazety 

zamkni to, a partie zdelegalizowano. Oficjalnie konflikt zako czy  si  pi  lat pó niej, 

otwieraj c mo liwo  nowej dyskusji nad to samo ci  narodow . Jednak tylko w okresie 

przed wyborami parlamentarnymi w 2005 r. mo na mówi  o pewnej rywalizacji dys-

kursów, przede wszystkim mi dzy rz dem a PIOT. Pó niej narracja o narodzie zosta a 

podporz dkowana pomys om g owy pa stwa – Emomal ego Rahmona, pe ni cego funkcj  

Przewodnicz cego Rady Najwy szej Tad ykistanu od 1992 r., a prezydenta od 1994 r. do 

chwili obecnej. To obecnie jedyny licz cy si  gracz na tad yckiej scenie politycznej, cho  

w kwestiach historycznych polega on w du ym stopniu na zdaniu lokalnych naukowców 

(jest pod tym wzgl dem mniej samodzielny ni  na przyk ad kirgiski prezydent Askar 

Akajew), jak Rahim Masow – piewca koncepcji aryjsko ci Tad yków24, czy Nugmon 

Niegmatow – autor koncepcji „historycznego Tad ykistanu”25.

KONSTRUOWANIE TAD YCKIEJ TO SAMO CI NARODOWEJ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

To samo  zbiorowa jest konstruowana z tego, o czym w danym momencie „orzeka 

si , e jest podstawowe, konstytutywne, trwa e dla odr bno ci danej zbiorowo ci”26. Mniej 

istotne jest wi c okre lenie zwi zków tych tre ci z „obiektywn ” histori , wa niejsze s  

sposoby ich wykorzystywania, kszta towania i interpretowania zgodnie z bie cym intere-

sem w asnym i wspólnoty27. Badacz szuka „scen”, na których odtwarzana jest to samo  

narodowa, oraz sposobów jej odgrywania – si ga do oficjalnych ceremonii, kreowanych 

tradycji, sportu, karnawa u, ta ca, obrazów produkowanych na potrzeby przemys u tury-

22 Barbara Kellner-Heinkele, Jacob M. Landau, Language Politics in Contemporary Central Asia: 

National and Ethnic Identity and the Soviet Legacy, I.B. Tauris, London, New York 2012, s. 176.
23 Ibrohim Usmonow, Dawlat Dawronow, Ta’richi matbuoti Tod ik, Maorif, Duszanbe 1997, 

s. 148–156.
24 Np. Rahim Masov [Masow], The History of a National Catastrophe, Iraj Bashiri (red. i prze .), 

Bashiri Working Papers on Central Asia and Iran, The University of Minnesota 1996, 2013.
25 Np. Nugmon Niegmatow, Tad iki. Istoriczeskij Tad ikistan. Sowriemiennyj Tad ikistan, Gissar 

1992; zob. E. Marat, op. cit., s. 62–64.
26 Ewa Banaszak-Karpi ska, Kategoria to samo ci zbiorowej w socjologii, w: Irena Szlachcicowa 

(red.), Biografia a to samo , Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc awskiego, Wroc aw 2006, s. 158.
27 Katarzyna Warmi ska, Przesz o  i historia w stosunkach mi dzyetnicznych, „Przegl d Polo-

nijny” 2004, z. 3 (133), s. 113.
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stycznego i rozmaitych sytuacji codziennych28. Mnie zainteresowa a przestrze  publiczna 

miast tad yckich – ulice, place, parki, czy rozmaite budynki u yteczno ci publicznej 

– dost pna wszystkim, zwykle nieodp atnie. W tej przestrzeni w adze tad yckie bardzo 

intensywnie tworz  alternatyw  dla regionalnych i etnicznych stosunkowo podzielonych 

obywateli Tad ykistanu, podkre laj c wielko  i jedno  narodu tad yckiego (millati 

tod ik29) oraz promuj  okre lone warto ci.

Najpopularniejszym no nikiem narodowej narracji w przestrzeni publicznej Tad ykista-

nu s  bilbordy, transparenty i plakaty, stylistycznie cz sto przypominaj ce te z poprzed-

niego ustroju. Wiele pojawiaj cych si  na nich hase  to cytaty z wypowiedzi prezydenta 

Rahmona, nierzadko ozdobione jego podobizn . Wypowiedzi s  dobierane w a ciwie 

z ka dej okazji. Na przyk ad na bilbordzie rozci gni tym w pó nocnej cz ci Duszanbe 

z okazji Nawr zu – Nowego Roku ludów ira skich, obchodzonego w Azji Centralnej 

z pocz tkiem wiosny, a w Tad ykistanie promowanego jako element tradycji narodowej 

– prezydent przypomnia , e „Nawr z to rozpocz cie nowego roku i pocz tek nowego 

kalendarza” (2014). Przy okazji rocznicy utworzenia tad yckich wojsk ochrony pogranicza 

28 maja Rahmon na jednym z bilbordów wyst pi  w mundurze polowym, inny pos u-

y  przytoczeniu prezydenckich s ów: „Granica jest jednym z filarów pa stwowo ci, jej 

zachowanie i ochrona to obowi zek obywatela i potomka ka dego cz owieka w kraju” 

(2014). Z okazji Dnia Niepodleg o ci Pa stwowej (R zi Istiqlolijati Dawlati) w 2012 r. 

na plakatach pojawi  si  cytat z wypowiedzi prezydenta wraz z jego podobizn  i zdj -

ciem pa acu: „Niepodleg o  jest wielkim osi gni ciem ludu tad yckiego”. Na p ocie 

ochraniaj cym nowe inwestycje bankowe w pó nocnej cz ci stolicy prezydent ostrzeg  

Tad yków: „Narodowy post p ekonomiczny i wzrost inwestycji i zaopatrzenia wi e si  

z kosztownymi rodkami” (2015).

Ta wszechobecno  Emomal ego Rahmona ma przypomina  Tad ykom, e to w a nie 

on jest przewodnikiem i „ojcem” ich narodu. Wed ug oficjalnej historiografii jest on g ów-

nym kowalem tad yckiej zgody narodowej, jedno ci i pokoju, zachwianego przez wojn  

domow  w latach 1992–1997, a odzyskanego dzi ki prezydentowi30. Jak napisa  jeden 

z lokalnych naukowców, pojawienie si  w okresie wojny Rahmona i „posiadanie przez 

niego koniecznych cech przywódcy, jak odwaga, umi owanie ojczyzny, du e poczucie 

odpowiedzialno ci i oddanie jedno ci narodowej, odegra y wa n  rol  w przyspieszeniu 

rozwi zania problemów pokoju w Tad ykistanie”31.

Wspomniana tu jedno  narodowa (wahdati milli) jest promowana jako jedna z podsta-

wowych warto ci, która ma spaja  Tad yków, co wydaje si  szczególnie istotne w kraju 

dotkni tym traum  wojny domowej, nawiasem mówi c zupe nie nie przepracowan . Nie 

stawia si  pomników upami tniaj cych ofiary wojny i o samej wojnie w a ciwie si  nie 

28 Tim Edensor, To samo  narodowa, kultura popularna i ycie codzienne, prze . Agata Sadza, 

WUJ, Kraków 2004, s. 11.
29 Okre lany te  jako chalki tod ik – lud tad ycki.
30 W przeprowadzonych kilka lat temu w ród studentów tad yckich ankietach wi kszo  wskaza a 

w a nie Rahmona jako osob , która odegra a pozytywn  rol  w historii Tad ykistanu; zob. Przemys aw 

Adamczewski, Ekaterina Kuzavleva-Adamczewska, wiadomo  historyczno-narodowa w rodowisku 

studentów w Duszanbe, „Przegl d Orientalistyczny” 2014, nr 3–4, s. 174.
31 Karomatullo Olimow, Wahdati mill  – dastowardi buzurgi ta’richii tod ik, „Achbori Akademijai 

Ilmhoi D umhurii Tod ikiston” 2012, nr 3, s. 10. Zob. tak e analiz  obrazu Rahmona w tad yckich 

podr cznikach: Helge Blakkisrud, Shahnoza Nozimova, History Writing and Nation Building in Post-

-independence Tajikistan, „Nationalities Papers” 2010, t. 38, nr 2, s. 178–179.
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mówi (nawet na wystawie historii Tad ykistanu w Muzeum Narodowym w Duszanbe 

o wojnie wspomina si  wy cznie w kontek cie pojednania narodowego), za to na ka dym 

kroku podkre la si  w a nie jedno  narodow . Przyk adem mog  by  has a z bilbordów: 

„Szcz cie narodu le y w jedno ci” (Duszanbe 2014) czy „Jedno  narodowa czynnikiem 

wzrostu i rozkwitu Tad ykistanu” (Pand akent 2015). Elementem ilustruj cym jedno  

narodow  jest zwykle emblemat z przedstawieniem dwóch z czonych w u cisku d oni.

Wysi ki promuj ce jedno  narodow  mog  mie  te  charakter lokalny – ciekawym 

przyk adem jest to, co mo na znale  na obszarze Górskobadachsza skiego Wilejetu 

Autonomicznego. Tutejsi mieszka cy, marginalizowani przez w adze centralne, mówi  

w rozmaitych j zykach pamirskich, jak szugno ski czy wacha ski, a j zyk tad ycki 

cz sto przyswajaj  sobie dopiero w szkole. Maj c to na uwadze, na transparentach na 

ulicach Chorogu przypomina si  Pamirczykom o j zyku – w domy le j zyku narodowym 

Tad yków – „J zyk jest kluczem do wiedzy i edukacji” (2015). Z uwagi na blisko  

etniczn  regionu z pó nocno-wschodnim Afganistanem przypomina si  te  o wi to ci 

granic narodu i pa stwa: „Twoja granica i terytorium s  wi te, o Ojczyzno!” (2015).

Podczas wspomnianego Dnia Niepodleg o ci, obchodzonego na pami tk  9 wrze nia 

1991 r., na ka dym kroku rozmaite plakaty i transparenty przypominaj  Tad ykom, e 

tworz  niepodleg y, odr bny od innych naród. Plakaty eksponuj  dat , ich sta ym ele-

mentem jest czerwono-bia o-zielona flaga i god o – na obu pojawia si  korona, która 

odnosi si  do popularnej w Tad ykistanie etymologii s owa „Tad yk” – od s owa tod  

(‘korona’). Po ród hase  eksponuj cych niepodleg o  jako istotn  warto  narodow  

mo na znale  nast puj ce: „Niepodleg o  – kierunkowskaz spo ecze stwa” (Duszanbe 

2015); „Niech droga naszego niepodleg ego Tad ykistanu w kierunku wietlistej przy-

sz o ci, post pu oraz rozwoju b dzie zawsze g adka i wietlista oraz pe na zwyci stwa 

i triumfu!” (Duszanbe 2015). Niepodleg o  jest okre lana jako „podstawowa substancja 

ycia narodu” (Pand akent 2015) oraz „certyfikat szcz cia” tad yckiego (Duszanbe 2012), 

maj cy dawa  szanse na lepsze jutro – jak napisano na jednym z plakatów w stolicy: 

„Niepodleg y Tad ykistan zmienimy w raj na ziemi” (2012).

Na plakatach zwi zanych ze wi tem Niepodleg o ci eksponowane s  budynki, maj ce 

wiadczy  o rozwoju narodowym i post pie, jak wizerunek pa acu prezydenckiego w sto-

licy. Na wielu pojawia si  Isma’il I Samanida (892–907), wybitny ira ski w adca pa stwa 

utworzonego na peryferiach kalifatu Abbasydów, lansowany na jednego z najwa niejszych 

bohaterów tad yckiej historii32. Chocia  Samanidzi nie zerwali wi zów z kalifem, to 

pod ich protektoratem odrodzi a si  kultura perskoj zyczna i tworzyli mistrzowie lite-

ratury perskiej, jak Rudaki, Dakiki, Ferdousi, oraz wielcy wiata nauki, jak Biruni czy 

Awicenna33. W Iranie us yszymy, e to twórcy perscy, w Tad ykistanie – e tad yccy. 

Z punktu widzenia historii j zyka nowoperskiego takie podzia y nie maj  sensu, ale 

w procesach konstruowania to samo ci narodowej dzielenie i przypisywanie sobie na 

wy czno  okre lonego uniwersum kulturowego ma ogromne znaczenie legitymizuj ce 

dawno  i odr bno  danego narodu. Wed ug tad yckiego dyskursu narodowego „po 

d ugotrwa ej i bohaterskiej walce o swoj  niepodleg o  i nienaruszalno  ziem ojców, 

32 Zob. ibidem, s. 177–178.
33 Zob. Jerzy Hauzi ski, Od podboju arabskiego do ko ca XV w., w: Anna Krasnowolska, Marek 

Jan. Olbrycht (red.), Historia Iranu, Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, Wroc aw 2010, s. 361–378; 

Bogdan Sk adanek, Historia Persji, t. I, Dialog, Warszawa 1999, s. 197–256.
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w okresie panowania dynastii Samanidów (X w.), umocni a si  pa stwowo  tad ycka, 

co z kolei stworzy o przes anki dla odrodzenia j zyka i staro ytnej kultury Tad yków”34.

Buchara – jedna ze stolic Samanidów i miejsce pochówku Isma’ila Samanidy – znaj-

duje si  w s siednim Uzbekistanie, ale gigantyczne pomniki w adcy zdobi  tad yckie 

miasta. Najbardziej spektakularny jest pomnik na g ównym placu w Duszanbe, który 

w 1999 r. – z okazji 1100. rocznicy panowania Samanidów – zaj  miejsce Ferdousiego, 

zast puj cego zburzony w 1991 r. pomnik W odzimierza Lenina. Wizerunek pomnika 

jest cz sto odwzorowywany na plakatach, a w potocznym mniemaniu Tad yków rysy 

twarzy Isma’ila by y wzorowane na rysach Rahmona. Drugim ogromnym pomnikiem 

jest ten na pó nocy kraju w Chod encie (do 1992 nazywanego Leninobodem – miastem 

Lenina), gdzie posta  Samanidy zast pi a najwy szy w Azji Centralnej pomnik Lenina. 

W adca ma swoje pomniki równie  w innych miejscowo ciach, na jego cze  nazwano 

nawet walut  – w 2000 r. „somoni” zast pi  rubla, a na banknocie o nominale 100 somo-

ni widnieje sam Isma’il – wed ug strony internetowej tad yckiego Banku Narodowego 

„za o yciel pierwszego zcentralizowanego pa stwa tad yckiego”35. 

W dyskursie to samo ciowym, maj cym jednoczy  Tad yków wokó  wspólnych 

do wiadcze  historycznych, si ga si  te  do czasów wcze niejszych, nawet poprzedza-

j cych osadnictwo ludów ira skich. Jego celem jest zaw aszczenie lokalnej historii na 

rzecz narodu tad yckiego i udowodnienie jego autochtoniczno ci oraz ci g o ci kultu-

rowej36. W ruinach Sarazmu – protomiasta sprzed kilku tysi cy lat, jedynego zabytku 

kultury w tym kraju wpisanego na List  wiatowego Dziedzictwa UNESCO37 – pla-

kat z prezydentem przypomina zwiedzaj cym, e „Pami  o staro ytnym Sarazmie to 

z oty skarb historii narodu” (2015). Symbolem „narodowej” historii jest te  Hisor, gdzie 

w 2015 r. obchodzono rocznic  trzech tysi cy lat osadnictwa. Z tej okazji wzniesiono 

nawet konstrukcj , która mia aby przypomina  dawn  twierdz , w praktyce przekszta caj c 

teren z widocznymi ladami dawnych wa ów w alejk  ze sklepikami stylizowanymi na 

zabytki historyczne, a kulminacj  obchodów by a uroczysto  z udzia em prezydenta. Tego 

typu upami tnianie rocznic istnienia miejsc geograficznych czy postaci historycznych, 

charakterystyczne dla wszystkich poradzieckich pa stw regionu, jest wzorowane mi dzy 

innymi na tradycjach ZSRR, w którym narodziny pa stwa by y obchodzone corocznie 

celem wzmocnienia ideologii komunistycznej38.

Patriotyczne obchody organizowane s  w Tad ykistanie 9 maja z okazji zako czenia 

II wojny wiatowej, czy raczej – jak postrzega si  j  tu na wzór rosyjskiego dyskursu 

historycznego – Wielkiej Wojny Ojczy nianej (1941–1945). Podczas Dnia Zwyci stwa 

(R zi Ghalaba) odbywaj  si  defilady wojskowe, a w Parku Zwyci stwa w Duszanbe 

spotkanie z prezydentem i weteranami wojennymi. Z odpowiednim wyprzedzeniem na 

latarniach, s upach i nad drogami wieszane s  transparenty. Pojawia si  nawet poma-

ra czowo-czarna wst ka wi tego Jerzego, wypromowana dzi ki finansowanej przez 

Rosj  kampanii, zach caj cej do pos ugiwania si  miniaturk  wst gi Orderu w. Jerzego 

34 Emomali Rachmonow [Emomal  Rahmon], Tad ycy w zwierciadle historii, prze . Tadeusz 

Bodio i in., w: Tadeusz Bodio (red.), Tad ykistan: Historia – spo ecze stwo – polityka, Elipsa, 

Warszawa 2002, s. 57.
35 Http://nbt.tj/tj/banknotes_coins/banknotes.php [28.03.2016].
36 Zob. M. Laruelle, op. cit., s. 54.
37 Zob. http://whc.unesco.org/en/statesparties/tj [28.03.2016].
38 E. Marat, op. cit., s. 74.
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– odznaczenia wojskowego wymy lonego w czasach carskich, o kolorach oznaczaj -

cych p omie  i dym, w nawi zaniu do heroizmu na polu walki. Ponadto promowane 

s  w Tad ykistanie wi ta niekoniecznie zakorzenione w wiadomo ci spo ecznej, jak 

na przyk ad obchodzony w dniu 24 listopada Dzie  Flagi Narodowej (R zi Parczami 

Milli), którego g ównym – i prawdopodobnie jedynym – elementem obserwowanych 

przeze mnie obchodów w Duszanbe by  pochód przyprowadzonej na ten cel m odzie y 

nios cej flagi oraz defilada wojskowa pod pomnikiem Samanidy. 

Uliczne bilbordy maj  przypomina  Tad ykom, jak wspania ym i wyj tkowym krajem 

jest ich ojczyzna: „Lodowce Tad ykistanu s  g ównym ród em rzek Azji Centralnej!” 

(Duszanbe 2014). W przestrzeni publicznej rozwój i wielko  narodu jest te  podkre-

lany poprzez rozmaite budowle, które w ogromnym tempie powstaj  w stolicy. Jest to 

na przyk ad wspomniana nowa siedziba Muzeum Narodowego i s siaduj cy z ni  Park 

Flagi Narodowej (Boghi Parczami Milli), w którym znajduje si  jeden z najwy szych 

masztów flagowych w regionie oraz figury z mitologii ira skiej, na przyk ad bohater 

Rustam na koniu Rachszu. Drugi przyk ad to budynek, który w potocznym mniemaniu 

mia  by  najwi ksz  pijalni  herbaty w Azji Centralnej, a okaza  si  Pa acem Nowego 

Roku (Kohi Nawr z); mo na w nim wynaj  sal  na imprez  lub za op at  obejrze  pe ne 

przepychu wn trza. Na szczególn  uwag  zas uguj  zewn trzne mozaiki: jedna przed-

stawia „histori  pa stwowo ci” (ta’rihi dawlatdori) poprzez odwo ania do staro ytnego 

imperium perskiego, druga – po czone postaci symbolizuj ce „to samo  narodow ” 

(huwwijati milli), inna – „ wiat o niepodleg o ci” (nuri istiqlol) w postaci sceny ilu-

struj cej podpisanie porozumienia narodowego w 1997 r. O historii imperium perskiego 

przypominaj  te  kolumny wzorowane na kolumnach z Persepolis, ozdabiaj ce inny obiekt 

w stolicy – Nawr zgoh, czyli stadion, na którym odbywaj  si  najwi ksze uroczysto ci 

pa stwowe. Okaza o  wzniesionych w ostatnich latach budowli ma by  powodem do 

dumy dla Tad yków, a odwo ania do historii czy mitologii maj  kszta towa  ich narodowe 

uniwersum kulturowe i okre lon  wizj  wielowiekowej przesz o ci tad yckiej.

Warto wspomnie , e w programie kulturowym prezydenta Rahmona w a ciwie nie 

pojawiaj  si  odniesienia do religii, chocia  przecie  religia i jej symbole mog  by  

z powodzeniem podnoszone do celów mobilizacji etnonarodowej i wykorzystywane jako 

budulec to samo ci zbiorowej. Mo e to by  powo anie si  nie tylko na ywe wyznanie, ale 

nawet na religi  przodków, stanowi c  dla grupy ród o poczucia odmienno ci, podobnie 

jak w wypadku wierze  staroceltyckich druidów dla niektórych Breto czyków39. Reli-

gia bywa ci le zwi zana z narodowymi ideologiami mesjanistycznymi, zawieraj cymi 

„niemal automatycznie za o enie o posiadaniu przez wybrany naród swego narodowego 

i zarazem religijnego sacrum”40, pe ni cego funkcj  legitymizuj c  dan  spo eczno . Co 

wi cej, wiele krajów Europy Wschodniej po rozpadzie poprzedniego uk adu politycznego 

39 Walter elazny, Etniczno . Konflikt – ad – sprawiedliwo , Wydawnictwo Pozna skie, Pozna  

2004, s. 129.
40 Grzegorz Babi ski, O etniczno ci i religii – uwagi metodologiczne, w: Irena Borowik, Hen-

ryk Hoffman (red.), wiatopogl d: Mi dzy transcendencj  a codzienno ci , Nomos, Kraków 2004, 

s. 263–275; zob. Grzegorz Babi ski, Religia i to samo  narodowa – zmieniaj ce si  relacje, 

w: Marian Kempny, Gra yna Woroniecka (red.), Religia i kultura w globalizuj cym si  wiecie, 

Nomos, Kraków 1999, s. 112–121.
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w a nie religi  czyni o istotnym elementem nowej to samo ci zbiorowej, poszukuj c 

legitymizacji w szczególnie wa nej w swoich dziejach religii41.

Owszem, w powojennych latach Rahmon podkre la  znaczenie zaratusztrianizmu jako 

religii przodków, maj cej by  alternatyw  dla wyznawanego przez wi kszo  Tad yków 

islamu, a rok 2003 zosta  nawet – z inicjatywy prezydenta i za zgod  UNESCO og oszony 

rokiem trzech tysi cy lat cywilizacji zaratusztria skiej. Jednak zabiegi te nie znalaz y 

specjalnego zainteresowana spo ecznego i zosta y zarzucone42. Dzisiaj, mimo ywotno ci 

islamu w spo ecze stwie tad yckim, religia w omawianej tu narracji to samo ciowej 

jest w a ciwie nieobecna. Je li chodzi o przestrze  publiczn , w Tad ykistanie cz ciej 

zamyka si  medresy czy meczety, ni  pojawiaj  si  nowe, a finansowana przez Katar 

budowa ogromnego meczetu w Duszanbe znacznie si  przeci ga. Odwo uj ca si  do 

warto ci muzu ma skich PIOT zosta a zdelegalizowana w 2015 r., a jej dzia acze trafili do 

wi zienia pod pretekstem kontaktów z Pa stwem Islamskim. Republika Tad ykistanu ma 

by  pa stwem wieckim, a naród ma jednoczy  si  wokó  innych ni  religijne warto ci. 

ZAKO CZENIE 

Podj te tu rozwa ania obejmuj  identyfikacj  wspó czesnych elementów tad yckiej 

to samo ci narodowej i znaczenia, jakie zyskuj  one w aktualnie podejmowanych proce-

sach konstruowania tej to samo ci. Wybranym obszarem analizy jest przestrze  publiczna 

– parki, budynki, ulice, place – w której pojawiaj  si  odwo ania do okre lonych idei, 

symboli, hase  czy specyficznego rozumienia historii, maj ce stanowi  swoiste drogo-

wskazy dla spo ecze stwa tad yckiego. 

Je eli odwo a  si  do zaproponowanej przez Manuela Castellsa typologii to samo ci 

zbiorowych w kontek cie wyznaczonym przez stosunki w adzy, to omawiana tu to samo  

jest legitymizuj ca. Typ ten – zwi zany z teori  w adzy i dominacji Richarda Sennetta 

oraz z rozmaitymi teoriami nacjonalizmu – to to samo  „wprowadzana przez dominu-

j ce instytucje spo eczne w celu rozszerzenia i zracjonalizowania ich dominacji wobec 

aktorów spo ecznych”43. Omówionym w artykule symbolom i ideom, sk adaj cym si  

na konstrukt tad yckiej to samo ci narodowej, nadawane s  okre lone znaczenia celem 

utrwalenia obecnego porz dku, legitymizacji aktualnej w adzy prezydenta Emomal ego 

Rahmona jako „ojca”, przewodnika i dawcy pokoju, a tak e ukonstytuowania okre lonej 

wizji historii narodowej oraz wa nych dla narodu warto ci, takich jak niepodleg o  

czy jedno . W my l tego naród tad ycki powinien stanowi  jedno  wyrastaj c  ponad 

lokalne podzia y etniczne, regionalne i j zykowe.

Nale y si  zgodzi  z Eric  Marat, e prezentowany tu model to samo ci jest nastawio-

ny przede wszystkim na przesz o  – podobnie jak w innych krajach wspó czesnej Azji 

Centralnej, a odmiennie ni  w czasach radzieckich, kiedy promowano przede wszystkim 

wietlan  przysz o  i post p44. W du ej mierze aktualny program kulturowy propono-

wany przez prezydenta Rahmona obraca si  wokó  odwo a  i przypominania historii – 

41 Irena Borowik, To samo  i religia w rodkowo-wschodniej Europie, „Religia ta socium” 2 

(2008), s. 83; zob. Irena Borowik, Odbudowywanie pami ci: Przemiany religijne w rodkowo-Wschod-

niej Europie po upadku komunizmu, Nomos, Kraków 2000, s. 118–136.
42 E. Marat, op. cit., s. 58–59; zob. M. Laruelle, op. cit., s. 58.
43 M. Castells, op. cit., s. 23.
44 E. Marat, op. cit., s. 23.
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nie tylko pot gi Samanidów, ale te  wcze niejszego rozwoju cywilizacyjnego regionu, 

przypisywanego Tad ykom. Marat wymieni a trzy kluczowe elementy to samo ciowego 

dyskursu Rahmona po wojnie domowej: zaratusztrianizm, kult Isma’ila Samanidy i cywi-

lizacj  aryjsk  – ostatni szczególnie pomocny do konsolidacji poparcia dla Rahmona 

w wyborach prezydenckich w 2006 r.45. Dzisiaj w omawianej przestrzeni wyra ny jest 

przede wszystkim kult Isma’ila Samanidy, który ma symbolizowa  historyczny triumf 

polityczny i kulturalny Tad yków, który – jak chcia by prezydent – dzisiaj si  powtarza. 

Wiara w pot g  Samanidów – narodowe sacrum – ma spaja  Tad yków, budowa  ich 

poczucie wspólnoty i nape nia  dum  narodow . 
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1. Defilada wojskowa pod pomnikiem Isma’ila I Samanidy w Duszanbe 

z okazji obchodzonego 24 listopada Dnia Flagi Narodowej (fot. Paulina Niechcia , 2012)

2. Cytat z wypowiedzi prezydenta Republiki Tad ykistanu, Emomal ego Rahmona, 

umieszczony na p ocie chroni cym budow  nowej siedziby jednego z banków w Duszanbe: 

„Narodowy post p ekonomiczny oraz wzrost inwestycji i zaopatrzenia wi e si  

z kosztownymi rodkami” (fot. Paulina Niechcia , 2016)



PAULINA NIECHCIA182 NR 1 – 2

4. Plakaty zawieszone w stolicy z okazji obchodzonego 9 wrze nia 

Dnia Niepodleg o ci Pa stwowej 

– z lewej strony wizerunek duszanbi skiego pomnika Isma’ila I Samanidy i napis 

„Wszystkiego najlepszego z okazji wi ta Niepodleg o ci, drodzy wspó mieszka cy!”, 

a z prawej napis „Wszystkiego dobrego z okazji szcz liwego wi ta Niepodleg o ci!” 

(fot. Paulina Niechcia , 2012)

3. Ozdobne kolumny wzorowane na architekturze ira skiego Persepolis, 

ustawione obok Nawr zgohu – stadionu, na którym odbywaj  si  

najwi ksze uroczysto ci pa stwowe w Duszanbe (fot. Paulina Niechcia , 2012)

 


