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OSIADŁY TADŻYK VS. KOCZOWNICZY UZBEK. 
OSIADŁOŚĆ JAKO WARTOŚĆ 
W TADŻYCKIEJ IDEOLOGII NARODOWEJ

LUDWIKA WŁODEK

Uniwersytet Warszawski

We współczesnym Tadżykistanie, który jako państwo jest kontynuatorem Tadżyckiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, osiadłość stała się naczelną wartością i głównym 
elementem tadżyckości. Tadżyccy politycy, zarówno z partii rządzącej, jak i związani 
z opozycją, a także tadżyccy historycy i publicyści starają się stworzyć wrażenie, że 
Tadżycy są jedynym narodem Azji Środkowej o tradycjach wyłącznie osiadłych, co ma 
jednocześnie wykazać, że ich przodkowie pojawili się w regionie znacznie wcześniej niż 
przodkowie mieszkańców sąsiednich państw, w szczególności Uzbecy. Przypisanie Uzbekom 
domniemanej koczowniczej przeszłości ma zdyskredytować ich dorobek kulturowy przez 
ukazanie, że w istocie wszystko, co wartościowe we współczesnej kulturze Uzbekistanu, 
pochodzi od etnicznych Tadżyków, mieszkających – dziś i w przeszłości – na terytorium 
obejmującym obszar dzisiejszego państwa uzbeckiego. Omawiając kategorię osiadłości, 
autorka pokazuje, jak współczesna polityka narodotwórcza w Tadżykistanie odwołuje się do 
odziedziczonych po czasach radzieckich esencjalistycznych schematów rozumienia narodu.

Słowa kluczowe: osiadłość, koczownictwo, naród, tożsamość narodowa, esencjalizm, 
konstruktywizm

THE SEDENTARY TAJIK VS. THE NOMADIC UZBEK. 
SEDENTISM AS A VALUE IN THE TAJIK NATIONAL IDEOLOGY

Sedentism became a core value and a critical element of Tajikness in contemporary 
Tajikistan, which as a state is a hereditary of the Tadjik Socialist Soviet Republic. Tajik 
politicians, both from the governing party and from the opposition, as well as Tajik 
historians and journalists try to present Tajiks as the only Central Asian nation with 
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exclusively sedentary traditions. This is to prove that the ancestors of contemporary Tajiks 
resided in the region much earlier than the ancestors of Tajik neighbours, especially 
Uzbeks. The alleged nomadic past of Uzbeks is invoked in order to diminish their cultural 
achievements and present them as the achievements of ethnic Tajiks who lived in the 
territory of contemporary Uzbekistan. Using the category of sedentism, the article shows 
how the contemporary Tajik nation building policy appeals to old essentialist patterns 
embedded in Soviet national policy.

Keywords: sedentism, nomadism, nation, national identity, essentialism, constructivism

Niepodległy Tadżykistan istnieje od końca 1991 roku, czyli od rozpadu 
Związku Radzieckiego, którego częścią była utworzona w 1929 roku Tadżycka 
Socjalistyczna Republika Radziecka. Upadek systemu radzieckiego zdyskredy-
tował stojącą za nim ideologię. Pojawiła się potrzeba wypracowania nowych 
koncepcji państwa i narodu, które sprawdziłyby się w warunkach niepodległości. 
Elity nowo powstałego państwa czerpały jednak z dotychczasowych koncep-
cji, bazując na tych wzorcach, które wypracowali ideolodzy narodowi jeszcze 
w czasach istnienia sowieckiej republiki. (Należy dodać, że w różnych okresach 
historii ZSRR wzorce te były różne). Nowe definicje tadżyckości i wartości 
propagowane przez polityków, zarówno rządzących, jak i opozycyjnych, jako 
narodowe, najczęściej – poza jednym wyjątkiem, jakim był stosunek do religii 
muzułmańskiej – nie odbiegały od tych, które za narodowe uznawano jeszcze 
w czasach radzieckich1. Jedną z takich wartości była właśnie osiadłość, uzna-
wana za podstawową cechę tadżycką. Osiadłość jako odwrotność koczownictwa, 
osiadłość jako dowód na zakorzenienie w regionie i wreszcie osiadłość jako 
wyższa niż koczownictwo forma organizacji społecznej. 

Dla Tadżykistanu pozornie ważna cezura, jaką było przejście od republiki 
związkowej do niepodległego państwa, w sensie ideologicznym nie była wcale 
nagłym zerwaniem, a raczej powolnym ewaluowaniem wcześniej już zauważa-
nych tendencji. Radziecka republika była dla Tadżykistanu prototypem państwa 
narodowego. To bolszewicy po raz pierwszy wprowadzili w regionie Azji Środ-
kowej etnicyzację polityki i myślenie kategoriami narodowymi. Nacjonalistyczną 
zasadę „jeden naród – jedno państwo” w warunkach radzieckich zmodyfikowano 

1 Najważniejszą zmianą był stosunek do islamu. Jeszcze pod koniec lat 80. i w pierwszych 
latach niepodległości wyłącznie partie opozycyjne uznały go za jeden z filarów tadżyckiej toż-
samości. Była to największa zmiana w stosunku do czasów radzieckich, w których, licząc od 
połowy lat 20. ubiegłego wieku, islam był konsekwentnie eliminowany z panteonu narodowych 
wartości tadżyckich. Pod koniec lat 90. również obóz rządzący zaczął przedstawiać islam jako 
ważny element tadżyckiej tożsamości narodowej. (Obszerniej na ten temat: Włodek 2007).
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do postaci: „jeden naród – jednostka autonomii terytorialnej”. Jej najwyższym 
stadium była właśnie republika związkowa, ale istniały też niższe szczeble: 
okręg autonomiczny, republika autonomiczna. Tadżykistan w swojej radzieckiej 
historii przeszedł przez wszystkie te etapy. 

Dlatego właśnie, analizując tadżycką ideologię narodową we współczesnym, 
już niepodległym Tadżykistanie, korzystałam także z tekstów powstałych jeszcze 
za istnienia ZSRR. Podstawowym źródłem były dla mnie wywiady swobodne 
z politykami tadżyckimi, zarówno z kół rządowych, jak i z opozycji, które 
przeprowadzałam w latach 2003–2004. Pomocniczym źródłem były programy 
partii politycznych oraz oficjalne przemówienia polityków. Przeanalizowałam 
też prace tadżyckich historyków, na które powoływała się większość moich 
rozmówców. Część z nich to dzieła napisane jeszcze w czasach radzieckich, 
część powstała już po upadku ZSRR. Wybierałam je pod kątem rozpowszech-
nienia i rozpoznawalności w Tadżykistanie. Razem stanowią swoisty kanon, 
kompendium wiedzy historycznej na temat własnej historii, znany większości 
wykształconych obywateli kraju. Nie są to prace ściśle historyczne, często mają 
charakter raczej manifestów ideologicznych. Analizowałam także symboliczne 
znaki w przestrzeni publicznej, takie jak pomniki, ornamenty na budynkach 
rządowych oraz onomastykę2.

2 Badania, w tym badania terenowe w Tadżykistanie w latach 2003–2004, prowadziłam jako 
doktorantka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Ich efektem była moja praca doktorska, 
w bibliografii tego artykułu odnotowana jako Włodek 2007. Praca zawiera obszerny rozdział 
metodologiczny. Na potrzeby niniejszego artykułu wyjaśnię tylko, że wywiady z politykami (lub 
byłymi politykami) tadżyckimi prowadzone były w języku rosyjskim, miały swobodny charakter, 
często biograficzny. Przeprowadziłam około 30 wywiadów. Większość z nich została nagrana 
oraz przepisana przeze mnie. Kilku rozmówców nie zgodziło się na nagranie, wtedy robiłam 
notatki w czasie rozmowy, które uzupełniałam zaraz po spotkaniu. Spotykając się po raz pierw-
szy z moimi rozmówcami, wyjaśniałam im, że piszę pracę o ideologii narodowej w ich kraju, 
pytałam ich jednak nie tylko o zapatrywania ideologiczne – bardzo rzadko wprost – raczej o ich 
karierę polityczną, o to, co robili w czasie ZSRR, w czasie wojny domowej, a także o ich obecne 
zajęcia. Rozmówców szukałam wśród najwyższego kierownictwa działających w Tadżykistanie 
w owym czasie ugrupowań. Spotykali się ze mną chętnie. Wielu polecało mi kolejnych roz-
mówców. Najtrudniej było mi dotrzeć do osób, które w czasie moich pobytów w Tadżykistanie 
nie były już czynnymi politykami, ale i to się udało przy pomocy ich byłych kolegów wciąż 
aktywnych w polityce czy publicystyce. Dokumenty programowe partii i innych ugrupowań czy-
tałam zarówno w języku rosyjskim, jak i po tadżycku. Większość tego typu dokumentów przez 
samych autorów sporządzana była w dwóch równoważnych wersjach językowych. Wyjątkiem 
była Partia Islamskiego Odrodzenia Tadżykistanu, której dokumenty programowe przygotowywane 
były wyłącznie po tadżycku. Dokumenty pochodzące z przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku 
brałam z książek opracowanych przez rosyjską badaczkę Natalię Cziczerinę. Nowsze materiały 
uzyskiwałam od członków partii, z którymi się spotykałam, z wydawanych przez ugrupowania 
czasopism i z Internetu.
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Pierwsze pięciolecie XXI w., kiedy prowadziłam badania terenowe w Tadży-
kistanie, to był specyficzny czas. W 1997 roku skończyła się w tym państwie 
wojna domowa, która wybuchła niedługo po uzyskaniu niepodległości, bo w maju 
1992 roku. Wojna, mimo że często opisywana jest w kategoriach ideologicznych 
jako konflikt postsowieckiej nomenklatury pragnącej zachować świeckość pań-
stwa z fundamentalistami islamskimi, była w rzeczywistości konfliktem między 
regionami. Stronę rządową reprezentowała północ kraju, tak zwany region lenina-
badzki (od nazwy głównego tamtejszego miasta Leninabad, po 1991 i przed 1936 
rokiem Chodżent) i sprzymierzony z nią południowy region Kulabu. Opozycję 
stanowiły regiony Doliny Karategińskiej (z największym ośrodkiem regionu 
Garmem) i Pamiru (czyli Górnobadachszańskiego Okręgu Autonomicznego ze 
stolicą w Chorogu), oraz wychodźcy z tych regionów mieszkający w innych 
częściach kraju, w tym w stolicy Duszanbe. Jak podziały regionalne nakładały 
się na podziały ideologiczne, opisałam w tekście Identity Politics in Post-Soviet 
Reality. Tajikistan’s Case, opublikowanym w 2004 roku w „Polish Sociological 
Review” (Włodek 2004).

Po podpisaniu porozumienia pokojowego w czerwcu 1997 roku opozycja 
została włączona w struktury władzy (30-procentowa kwota miejsc w rządzie 
i administracji, liderzy opozycji dostali posady rządowe, także jako szefowie 
ważnych państwowych instytucji i firm). Jednak po kilku latach rządząca partia 
prezydenta Emomali Rachmona zaczęła eliminować ludzi związanych z opozy-
cją i pozbawiać ich rządowych posad. Czas, kiedy prowadziłam badania, był 
ostatnim okresem, gdy opozycja miała jeszcze jakiś wpływ na życie publiczne 
kraju, a także gdy toczyła się w miarę swobodna debata dotycząca kwestii 
światopoglądowych i ustrojowych (por. Włodek 2007).

Mimo że różnice polityczne pomiędzy rządem a poszczególnymi partia-
mi opozycji tadżyckiej były znaczne, ich koncepcje narodu, ich rozumienie, 
przynajmniej deklarowane rozumienie, czym jest lub powinna być tadżyckość, 
były często zbieżne. Osiadłość jako wartość, powód do dumy, czy też cecha 
wyróżniająca Tadżyków od sąsiadów, pojawiała się w tych koncepcjach bardzo 
często. Co ciekawe, kategoria osiadłości używana też była do różnicowania 
poszczególnych regionów Tadżykistanu. Gdy rozmawiający ze mną politycy 
chcieli wytłumaczyć mi, że region, z którego się wywodzą, jest bardziej tadżyc-
ki niż inne, a w związku z tym oni są lepszymi Tadżykami niż ich oponenci 
polityczni, w taki sposób opowiadali mi historię Tadżykistanu, żeby pokazać, 
że ich region miał najmniej styczności z najeżdżającymi Azję Środkową kolej-
nymi falami koczowników. Metody tej używali politycy zarówno opozycji, jak 
i strony rządowej. 
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„HISTORYCZNY TADŻYKISTAN”, 
CZYLI OJCZYZNA IDEOLOGICZNA TADŻYKÓW 

Dzisiejsze państwo Tadżykistan w znikomym stopniu odzwierciedla wszyst-
ko, co złożyło się na przeszłość, kulturę i samoświadomość historyczną jego 
mieszkańców. Dlatego historycy tadżyccy posługują się terminem „Historyczny 
Tadżykistan”. Można go porównać do klasycznej koncepcji ojczyzny ideolo-
gicznej Stanisława Ossowskiego. Jest to bowiem darzony sentymentem przez 
członków narodu tadżyckiego obszar, który wcale nie pokrywa się z terytorium 
współczesnego państwa Tadżykistan. Ta ojczyzna ideologiczna nie jest ich fak-
tyczną ojczyzną, tą, którą znają w sposób fizyczny, bo leży w ich sąsiedztwie, bo 
podróżowali po niej czy chociażby odwiedzali ją w czasie wycieczek szkolnych. 
Stanowi raczej terytorium wirtualne, którego bliskość została ludziom wpojona 
poprzez edukację patriotyczną (por. Ossowski 1984: 26 i nn.).

Pojęcie „Historycznego Tadżykistanu” odnosi się do całego regionu, zamiesz-
kiwanego przez irańskojęzyczne ludy Azji Środkowej, gdzie powstawały państwa 
zakładane przez wywodzące się z tych ludów dynastie, gdzie wykształciła się 
kultura i cywilizacja, do której znajdują się odwołania w czymś, co moglibyśmy 
nazwać kanonem kultury tadżyckiej, gdzie żyli i tworzyli ludzie rozpalający serca, 
umysły i wyobraźnie współczesnych Tadżyków i do których tadżyccy ideolodzy 
polityczni – czynni politycy, działacze, nauczyciele akademiccy, publicyści – 
odnoszą się jako do własnych przodków. 

Tereny zwane „Historycznym Tadżykistanem” zajmują ogromne obszary Azji 
Środkowej, daleko wykraczające poza granice współczesnego państwa. Wielo-
krotnie przechodziły we władanie rozmaitych ludów, bywały częścią wielkich 
imperiów Achemenidów, Aleksandra Wielkiego, kalifatu arabskiego czy Czyn-
gis-chana.

Tadżycki historyk Numon Niegmatow w następujący sposób objaśnia, czym 
był „Historyczny Tadżykistan”: 

„Termin Historyczny Tadżykistan wprowadzono do obiegu naukowego dla ozna-
czenia etnokulturalnego terytorium historycznego zamieszkiwania ludów tadżyc-
kich (tadżikskogo naroda) w pierwszym tysiącleciu naszej ery (odnosi się on 
również do obszarów zajmowanych przez ich przodków w pierwszym tysiącleciu 
przed naszą erą, a także ziem zasiedlonych przez Tadżyków w drugim tysiącleciu 
naszej ery), w związku z tym, że terytorium to w żaden sposób nie pokrywa się 
z geopolityczną przestrzenią współczesnej Republiki Tadżykistan, której nazwa 
pochodzi od etnicznej nazwy ludu (etniczeskogo namienowanija naroda). Termin 
ten używany będzie jedynie w odniesieniu do procesów historycznych związanych 
z przeszłością ludu tadżyckiego” (Niegmatow 1997: 71).
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Geograficznie „Historyczny Tadżykistan” to terytorium położone w zlewiskach 
rzek Syr-darii, Zarafszanu, Amu-darii, oraz chorasańskich Murgabu i Heriru-
du (Harirodu). Przed napływem do Azji Środkowej tureckich (około V wieku 
naszej ery) i mongolskich (XII w. n.e.) koczowników obszar ten zajmowały ludy 
irańskojęzyczne. Siedziby osiadłych ludów wyglądały następująco: w Dolinie 
Zarafszanu, oazie Kaszka-darii i w basenie średniej Syr-darii żyli Sogdyjczycy 
i Ustruszańcy; w basenach górnej Amu-darii i Syr-darii – Baktryjczycy i Tocha-
rowie; w basenie Murgabu i na zboczach Koppeddagu – Margiańczycy i Par-
towie; w basenie niżnej Amu-darii – Chorezmijczycy; w Dolinie Fergańskiej 
– Fergańczycy. W górach i na stepach Alaju, Tien-szanu oraz Pamiru koczowali 
Sakowie (Scytowie) i Heftalici (Niegmatow 1997).

Należy podkreślić, że Niegmatow wymienia w jednym szeregu ludy, czy też 
raczej nazwy krain, które nie istniały w tych samych epokach. I tak na przykład 
Tocharowie zastąpili Baktryjczyków, Heftalici pojawili się w Azji Środkowej 
dopiero w V wieku n.e., gdy nazwy Partowie i Margiańczycy były już dawno 
nazwami historycznymi. Według Niegmatowa, wymienione powyżej ludy to 
przodkowie dzisiejszych Tadżyków. 

Jednak najbardziej interesujące w jego opisie ludów, których etnicznymi 
i kulturowymi dziedzicami mają być dzisiejsi Tadżycy, było kilkakrotne pod-
kreślanie nadrzędnej roli ludów osiadłych; wkład koczowników w budowę jed-
nolitej społeczności tadżyckiej autor przedstawiał jako drugorzędny i trudny do 
odzwierciedlenia (Niegmatow 1997: 84). 

Również inny tadżycki historyk, piszący dwie dekady wcześniej, jeszcze za 
czasów radzieckich, Bobodżan Gafurow, uważa, że właśnie z ludów zajmujących 
podane przez Niegmatowa terytorium ukształtował się lud (naród) tadżycki. 
Jednak on, w przeciwieństwie do swojego młodszego kolegi z uniwersytetu 
chodżenckiego, przypisuje większą rolę ludom tureckim w tak zwanym „procesie 
etnogenezy Tadżyków” (Gafurow 1978: 389–395). Oczywiście nazwa „Historycz-
ny Tadżykistan” stosowana jest wyłącznie przez historyków tadżyckich. Żaden 
Irańczyk, a tym bardziej Uzbek, nie użyłby takiego określenia. Irańczyk tak 
by nie powiedział, ponieważ Irańczycy całą Azję Środkowa uważają po prostu 
za tereny byłego imperium perskiego, obszar cywilizacyjnie przynależny do 
własnej, irańskiej kultury, której jedną z odmian jest właśnie kultura tadżycka 
(por. Składanek 2004; Składankowa 1996). Uzbeccy autorzy natomiast nie uznają 
terminu „Historyczny Tadżykistan”, ponieważ dorobek perskojęzycznej kultu-
ry Azji Środkowej traktują jako własne dziedzictwo, tak samo jak osiągnięcia 
tureckojęzycznych mieszkańców regionu. Stosują zasadę terytorialną: wszystko, 
co wydarzyło się na terenach, które dziś należą do Uzbekistanu (czy niegdyś 
Uzbeckiej SRR), składa się na dorobek cywilizacyjny dzisiejszych Uzbeków. 
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AWESTA – POCHWAŁA OSIADŁOŚCI

Najwcześniejszą historię interesującego nas obszaru znamy głównie dzięki 
świętej księdze zaratustrian, Aweście. Ta święta księga zaratusztrianizmu jest 
raczej tekstem przedstawiającym sytuację na wpół legendarną niż rzeczywistą 
kroniką irańskojęzycznych regionów Azji Środkowej. 

Mimo to tadżyccy historycy i ideolodzy również do tego tekstu sięgają, żeby 
udowodnić przywiązanie swoich przodków do osiadłego trybu życia. Podkre-
ślają postępowy charakter nauk zawartych w Aweście. Obszerny cytat z Awesty 
zawierający pochwałę osiadłego trybu życia umieścił w swojej historii Tadżyków 
Gafurow:

„Nauka Zaratustry nakładała na swoich wyznawców święty obowiązek zajęć rol-
niczych i hodowlanych, traktując je jako pobożny uczynek. W trzecim rozdziale 
Widewdat jest mowa, że najlepszym, miłym bogu miejscem, jest takie »gdzie 
uczciwy człowiek wznosi dom, w którym jest ogień i mleko, żona, dzieci i stada, 
w takim domu opływa w dostatki bydło... i pies, żona i dziecko, ogień... tam 
gdzie uczciwy człowiek sieje dużo zbóż, traw, roślin i płodów jadalnych, gdzie 
nawadnia suchą glebę lub osusza mokrą, najlepiej pleni się duże i małe bydło... 
gdzie duże i małe bydło daje najwięcej nawozu«. Zawarte jest tutaj bezpośrednie 
wezwanie do rozwijania osiadłych form hodowli, a przede wszystkim do gospo-
darki rolnej” (Gafurow 1978: 73).

Nie tylko Gafurow powołuje się na Awestę. Odwołania do tej księgi znalazły 
się na przykład w programach wielu ugrupowań powstałych na początku lat 90., 
takich jak Rastochez czy Demokratyczna Partia Tadżykistanu (Cziczerina et al. 
1990). Nawet osoby na co dzień niezajmujące się pracą ideologiczną: kelnerzy, 
taksówkarze, ludzie przypadkowo spotykani na ulicy czy w środkach transportu 
nawiązują z cudzoziemcem rozmowy, w których podkreślają odwieczny zwią-
zek swojego narodu z osiadłym trybem życia, uznając go za wyższą kulturowo 
formę cywilizacyjną niż koczownictwo. 

OSIADLI BUDUJĄ, KOCZOWNICY NISZCZĄ 

Istnieją dwie główne wersje historii Azji Środkowej. Jedna, preferowana przez 
większość historyków współczesnego Tadżykistanu, przypisuje nadrzędną rolę ludom 
osiadłym, irańskojęzycznym. Tu na marginesie dodam, że polska iranistka Maria 
Składankowa jako przodków Tadżyków podaje wyłącznie koczowniczych Saków 
(Składankowa 1996: 9). Większość tadżyckich uczonych uznałaby takie stwier-
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dzenie za potwarz. Druga wersja dziejów regionu faworyzuje koczownicze ludy 
tureckie. Popularyzują ją inni mieszkańcy współczesnej Azji Środkowej, np. histo-
rycy uzbeccy, którzy powołują się na dzieła historyka radzieckiego Lwa Gumilowa 
(por. Gumilow 1972; Gumilow 1973; Gumilow 1997). Niewątpliwie zafascynowany 
starożytnymi Turkami – Turkutami, Gumilow wnikliwie opisał historię Pierwszego 
Kaganatu, kiedy to rozpoczął się masowy napływu ludów tureckich do Azji Środ-
kowej. Zupełnie inaczej ten sam okres widzą historycy tadżyccy. Niegmatow pisze, 
że w VII–X wieku na terenach Sogdu, Ustruszany, Południowej Fergany i Keszu 
nie było znaczącej liczby przybyszów tureckich i co za tym idzie nie dochodziło 
do istotnego osiedlania się koczowników na tych terenach. (Niegmatow 1997: 85). 
Niegmatow wyraźnie marginalizuje znaczenie okresu panowania Turkutów w Azji 
Środkowej. W jego książkach znajdują się na przykład takie wzmianki: „(...) niesta-
bilność ustroju politycznego, rozdrobnienie »Historycznego Tadżykistanu« w epoce 
jego przynależności do efemerycznych państw Heftalitów i zachodnich Turków 
(V–VII w.), których interesował jedynie zbiór podatków i innych danin” (Niegma-
tow 1997: 165). Trwający prawie dwieście lat (od 551 do 744 r.) Kaganat Turecki 
nazywa Niegmatow efemerycznym państwem. Z historii wybierane jest to, co pasuje 
do dzisiejszej wizji narodu, marginalizowane zaś to, co od niej odstaje. Zjawisko 
to powszechne jest na całym świecie i tadżyccy ideolodzy nie stanowią tu żadnego 
wyjątku. Skoro cnotą jest osiadłość, tak opowiadają swoim współczesnym ich dzieje, 
żeby tej osiadłości było jak najwięcej. 

Jeszcze bardziej krytyczne stanowisko wobec wkładu koczowników w doro-
bek cywilizacyjny Azji Środkowej zajął najbardziej znany i wpływowy w dzi-
siejszym Tadżykistanie historyk Rahim Masow, ceniony zarówno przez opozycję, 
jak i hojnie gratyfikowany przez władze. W drugiej połowie lat 90. narastał 
konflikt pomiędzy Tadżykistanem a sąsiadującym z nim Uzbekistanem. Wła-
dze Uzbekistanu miały pretensje do tadżyckiego rządu, że nie współpracuje 
z nimi w poszukiwaniu zbiegłych z Uzbekistanu fundamentalistów religijnych. 
Tadżycy z kolei mieli za złe, że Uzbekistan udzielił azylu puczystom, którzy 
próbowali oderwać północ Tadżykistanu od reszty kraju. Ponadto obie strony 
domagały się korekt granicznych i lepszego traktowania własnej mniejszości 
przez sąsiadów. W 2001 roku Masow wydał książeczkę Kriticzeskaja. Łoż po 
zakazu [„Krytyczna”. Kłamstwo na zamówienie], w której polemizuje z pracą 
Leonida Lewitina Uzbekistan na istoriczeskom poworotie. Kriticzeskije zamiet-
ki storonnika priezydienta Islama Karimowa. Znajduje się tam takie zdanie: 
„Myślę, że idealizacja układu koczowniczego, tak typowa dla późnosowieckiej 
nauki historii, sformułowana w pracach L. N. Gumilowa (...) jest bezpodstaw-
na” (Masow 2001: 24). Dla poparcia swych słów Masow cytuje rosyjskiego 
historyka architektury Dmitrija Chmielnickiego: 
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„Koczownicy i hodowcy bydła pod względem sposobu życia znajdowali się 
poza materialną, a w części także duchową, kulturą społeczeństwa osiadłego, 
lecz pozostawali od niego zależni. Nie posiadali metalu, tkanin, chleba i wielu 
innych niezbędnych produktów. Za osiągnięcie koczowniczego stylu życia można 
uznać dwa wynalazki: spodnie, bez których daleko nie ujedzie się na koniu, oraz 
jurtę, przenośne schronienie, używane od niepamiętnych czasów i niezmienione 
praktycznie po dzień dzisiejszy” (Masow 2001: 25). 

Ton tej wypowiedzi jest jawnie prześmiewczy, oddaje poczucie wyższości, 
z jakim niektórzy uważający się za potomków osiadłych Irańczyków Tadżycy 
odnoszą się do koczowniczych ludów tureckich. W innych miejscach broszury 
Masow nieustannie podkreśla, że to koczownicy byli stroną, która tylko czerpała 
z wielkiej kultury osiadłych Irańczyków, nic nie dając w zamian:

„Z historii w sposób oczywisty wynika, i obecnie nie jest to dla nikogo tajemnicą, 
że duchowa i materialna kultura przeszłości ludów Azji Środkowej była przede 
wszystkim kulturą rdzennej, od niepamiętnych czasów osiadłej ludności. Taką 
rdzenną ludnością byli właśnie Tadżycy i ich przodkowie. (...) Do współczesne-
go języka uzbeckiego, szczególnie jeżeli chodzi o poezję, weszło wiele słów 
tadżyckich. Ten proces wyraźnie objął także sferę życia codziennego, odzieży, 
jedzenia i muzyki ludu uzbeckiego” (Masow 2001: 23, 28). 

KULT SAMANIDÓW, PRZYKŁADNYCH OSIADŁYCH

Ulubionym przez tadżyckich historyków, swoistym złotym wiekiem Tadży-
ków, jest okres panowania w Azji Środkowej dynastii Samanidów. W samych 
superlatywach na temat tej X- i XI-wiecznej dynastii wypowiadają się nie tylko 
historycy, ale i politycy, z którymi przeprowadzałam wywiady.

„Samanidzi to ci działacze państwowi, którym udało się zjednoczyć rozproszone 
ziemie tadżyckie. Zbudowali jednolite, silne państwo, które obejmowało wszystkie 
rdzennie tadżyckie tereny ówczesnego świata. Począwszy od Fergany, Buchary, 
Samarkandy, Chorasanu, tej części Iranu, gdzie leży Meszched, po północną część 
dzisiejszego Afganistanu, w tym także Kabul. I wtedy, właśnie za panowania 
Samanidów, odbył się proces kształtowania się narodu tadżyckiego jako narodu. 
Właśnie wtedy powstała wysoka, starodawna kultura Tadżyków, która stworzyła 
podstawę do budowania narodu, zjednoczonego narodu tadżyckiego. Od tych 
czasów zaczyna się początek tego narodu. Dlatego rząd przywiązuje dużą wagę 
do tego okresu naszej historii, czci pamięć naszych przodków i czci tę wielką 
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kulturę, która ukształtowała się za Samanidów” (Dawłatali Dawłatow, członek 
założonej przez prezydenta Rachmona rządzącej Ludowo-Demokratycznej Partii 
Tadżykistanu, wywiad z czerwca 2003 r.) 

Kult Samanidów (jego przejawy to między innymi gigantyczny pomnik założy-
ciela dynastii Ismaila Somoni, zdobiący centralny plac stolicy, waluta narodowa 
nazwana somonami), mimo że rozbuchany do niebotycznych rozmiarów przez 
ekipę prezydenta Rachmona, nie spotkał się właściwie z krytyką jego przeciw-
ników politycznych. Ze względu na jednoznacznie islamski charakter dynastii 
Samanidów, kultu owego nie mogli kwestionować politycy z Partii Islamskiej. 
Komunistom podobali się Samanidzi z uwagi na panujące powszechnie przeko-
nanie o ich postępowym nastawieniu w kwestiach społecznych. Antyislamsko 
nastawieni politycy doceniali zaś fakt, że Samanidzi byli pierwszymi władcami 
Azji Środkowej, którym udało się uniezależnić od kalifatu w Bagdadzie.

OSIADLI SARTOWIE

Animozje koczownicy – osiadli i Turcy – Persowie dotyczą także histo-
rii znacznie mniej odległej, bo zaledwie XIX-wiecznej. Tadżyccy ideolodzy 
narodowi wychodzą z założenia, że dzisiejsi Tadżycy są jedynymi prawowity-
mi spadkobiercami wszelkich kultur osiadłych wytworzonych na terenie Azji 
Środkowej. Stąd bierze się tadżyckie staranie o tadżyckość tak zwanych Sartów, 
żyjących w miastach regionu za czasów Chanatów Chiwy, Buchary i Kokandu. 
Zdaniem zachodniego historyka Bennigsena słowo „Sart” oznaczało po prostu 
osobę trudniącą się handlem i jako takie bardziej odnosiło się do wykonywanej 
pracy niż do cech etnicznych (Bennigsen 1984: 41). Natomiast Masow w swoim 
sztandarowym dziele, książce Istorija topornogo razdielienija [Historia podziału 
dokonanego siekierą], którą w Tadżykistanie zna i poleca do lektury cudzoziem-
com każdy wykształcony człowiek, podkreśla, że Sartami nazywano ludność 
osiadłą „turecką jeżeli chodzi o język, irańską ze względu na pochodzenie” 
(Masow 1991: 10). 

ETNICYZACJA POLITYKI, CZYLI KTO JEST RDZENNY

Etniczne pochodzenie Sartów miało znaczenie podczas przekształceń admi-
nistracyjnych dokonywanych w regionie przez władzę radziecką. O tym, jak 
bardzo te zapoczątkowane przez Stalina w 1924 roku przekształcenia były nie-
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sprawiedliwie wobec Tadżyków, traktuje właśnie wydana u progu transformacji 
Istorija topornogo razdielienija Rahima Masowa. Jak pisze Masow, bolszewicy 
uznali, że: „Azja Środkowa, ze względu na skład narodowościowy, jest krajem, 
gdzie przeważającą ludnością są Uzbecy, Kirgizi i Turkmeni, resztę zaś jej 
mieszkańców stanowią poszczególne, nieliczne ludy (otdielnyje, mielkije narod-
nosti)” (Masow 1991: 32). Zdaniem historyka takie potraktowanie Tadżyków 
jako otdielnoj, mielkoj narodnosti stanowiło jawną niesprawiedliwość i stało się 
przedmiotem troski wielu wybitnych historyków i etnologów, którzy starali się 
zwrócić uwagę władzy radzieckiej na ten problem. W jego książce znajduje się 
na przykład następujący cytat z wybitnego rosyjskiego orientalisty W. W. Bar-
tolda: „Kiedy w 1920 roku zatwierdzano konstytucję Republiki Turkiestańskiej, 
za rdzenną jej ludność uznano jedynie Kirgizów, Uzbeków i Turkmenów, zaś 
najdawniejsi mieszkańcy kraju, Tadżycy, zostali zapomniani” (Masow 1991).

Jednak głosy takie jak Bartolda zostały zignorowane. W pierwszym stadium 
zainicjowanej przez Stalina reformy administracyjnej, w 1924 roku, własne repu-
bliki związkowe dostali tylko Uzbecy i Turkmeni. Tadżycy nie zamieszkiwali 
zwartych terytoriów. Stanowili większość w niektórych dużych miastach (jak 
Samarkanda, Buchara czy Chodżent), w których jednak mieszkali także Uzbecy. 
W obrębie Uzbeckiej SRR powołano jedynie Tadżycki Obwód Autonomiczny, po 
kilku miesiącach zamieniony na republikę autonomiczną. Dopiero pięć lat później 
Tadżycy doczekali się własnej republiki związkowej. Na terenie Uzbeckiej SRR 
pozostały jednak dwa najważniejsze tadżyckie miasta: Samarkanda i Buchara.

Tadżyccy historycy, choć kwestionują zasady, na jakich dokonał się nowy 
podział administracyjny regionu, zgadzają się co do jego doniosłości dla for-
mowania się dzisiejszych tożsamości narodowych.

„Pomysł narodowo-terytorialnego podziału i stworzenie sowieckich narodowych 
republik oraz autonomicznych jednostek, zarówno w Azji Środkowej, jak i w resz-
cie kraju, był jednym z ważniejszych dziejowych posunięć władzy radzieckiej, 
i sam w sobie wydawał się w pełni uzasadniony i historycznie usprawiedliwiony, 
i konieczny. Tym bardziej, że w przeszłości, oprócz Tadżyków, żaden z zamiesz-
kujących Azję Środkową ludów nie posiadał całkowitej, jednorodnej państwowości 
(...). Jednak w procesie narodowo-terytorialnego podziału i powoływania odpo-
wiednich związkowych, autonomicznych republik i regionów (obłost’i), dopusz-
czono się jawnych uchybień, polegających na wielokrotnym naruszaniu granic 
historycznie ukształtowanych obszarów i niedopuszczeniu do samookreślenia się 
mieszkańców wielu miast, dzielnic i regionów, które w rezultacie dokonanego 
podziału znalazły się poza terytorium swej narodowej państwowości” (Masow 
1991: 5). 
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Etnicyzacja polityki, po raz pierwszy wprowadzona w regionie po rewolucji, 
i stalinowska koncepcja narodu, bardzo esencjalistyczna, ściśle powiązana z tery-
torium, sprawiły, że najbardziej pożądaną kategorią stała się rdzenność. Tadżyccy 
ideolodzy będą się starali dokazać swojej rdzenności właśnie za pomocą antago-
nizmu osiadły – koczownik. Co ciekawe, ten antagonizm doprowadził do tego, że 
głównym obcym, w odniesieniu do którego Tadżycy budowali swoją tożsamość 
polityczną, stali się Uzbecy. I to nie tylko w okresie 1924–1929, czyli w czasach, 
kiedy Tadżycka Autonomiczna Republika wchodziła w skład Uzbeckiej SRR, 
ale przede wszystkim później. Uzbek-koczownik pozostał głównym antagonistą 
także po rozpadzie ZSRR, w niepodległym Tadżykistanie. 

REGIONALIZM, CZYLI GDZIE MAJĄ DOMIESZKI TURECKIE 
(A GDZIE MIESZKAJĄ POTOMKOWIE BARDZIEJ OSIADŁYCH)

Ta stygmatyzująca kategoria „koczowniczego Turka”, która czasem ewoluuje 
we współczesnego Uzbeka, używana była nie tylko w rywalizacji między oboma 
państwami, ale także między poszczególnymi regionami Tadżykistanu. Politycy 
tadżyccy mają tendencję do dopatrywania się ukrytej uzbeckości regionów innych 
niż ten, z którego sami pochodzą.

„Oni [siewierianie] bardziej kochają siebie niż Tadżykistan. To wielka różnica. 
Nie każdemu jest dane kochać ojczyznę i stawiać jej interes, interes narodu, 
wyżej od swojego własnego. To są ludzie, którzy działają w interesie własnym, 
w interesie swojego kręgu, swojego regionu, przede wszystkim. Bo gdyby kochali 
Tadżykistan, także Samarkandę i Bucharę, to w 1929 roku, kiedy Tadżykistan 
znajdował się jeszcze w składzie Uzbekistanu, zachowaliby się inaczej. (...) To 
właśnie przedstawiciele tego regionu [Karateginy, L.W.] dowiedli, że Tadżycy 
stanowią odrębny naród, że są rdzenną ludnością Azji Środkowej, że mają prawo 
być samorządni, nie samorządni nawet, a po prostu być oddzielną republiką. To 
byli ówcześni przywódcy republiki, Nasratullo Maksum z Garmu i Szirinszo 
Szotiemur z Pamiru. Ci dwaj ludzie, po tym jak oddzielili Tadżykistan, gdy 
Tadżykistan w 1929 roku stał się pełnoprawną republiką, zaczęli iść jeszcze 
dalej, mówili, że Samarkanda jest historyczną stolicą Tadżyków. Nawet była 
przygotowana uchwała ówczesnej Rady Najwyższej republiki, domagająca się 
włączenia okręgu samarkandzkiego i surchandaryńskiego, gdzie też żyła więk-
szość tadżycka. Później uznano ich za nacjonalistów, zostali zabici, a kwestia 
ta do dziś pozostała nierozwiązana. Wie pani dlaczego? Dlatego, że do władzy 
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przyszli leninabadcy3. Ich zabito, a leninabadców postawiono u władzy. Oni nie 
mają dumy narodowej. I tak miasta te do dziś znajdują się w Uzbekistanie” 
(Mahmadruzi Iskandarow, przewodniczący opozycyjnej Demokratycznej Partii 
Tadżykistanu, wywiad z czerwca 2003 r.).

Następnie, w czasie tej samej rozmowy, Iskandarow opowiadał mi o innej, 
równie znanej jak już tu omawiana Istorija topornogo razdielienija i poświęco-
nej podobnym problemom książce Rahima Masowa Tadżiki. Istoria s griecha. 
Sowierszenno siekrietno [Tadżycy. Historia z grzechu. Ściśle tajne]:

„Tam wszystko jest wyjaśnione. Znajdują się tam stenogramy z komisji do sprawy 
podziału [Azji Środkowej]. Są tam przedstawieni wszyscy jej członkowie. Gdy 
dzielili Tadżyków, to znaczy Azję Środkową, w składzie komisji byli przedstawi-
ciele wszystkich ludów tureckojęzycznych, a Tadżyków nie było. To znaczy byli 
tam dwaj Tadżycy, leninabadcy. Opowiedzieli się oni przeciwko Tadżykistanowi 
i za interesami ludności tureckojęzycznej. Oto, dlaczego mówię, że nie mają oni 
prawa rządzić Tadżykistanem, z takim myśleniem! Oni sami nie są temu winni. 
Winna jest historia. To historia więcej niż cokolwiek innego wpłynęła tak na nich. 
To Turcy, Mongołowie tak na nich wpłynęli. Tysiącami lat ich okupowali, wyrzy-
nali, nie mogli się pozbierać przez całą historię, a tu jeszcze Armia Czerwona 
znów zaczęła ich mordować. W tak krótkim czasie oni po prostu nie mogli dojść 
do siebie. A dlaczego w Garmie, w Badachszanie zachowało się poczucie dumy 
narodowej? Rzecz w tym, że tam nie dotarli ani Turcy, ani Mongołowie, tam były 
góry i oni się obronili. To jest jak bastion” (Iskandarow, wywiad z czerwca 2003 r.). 

Z kolei inny opozycyjny polityk, z którym rozmawiałam, Pamirczyk Amnijat 
Abdulnazarow, sugeruje, że konflikt początku lat dziewięćdziesiątych był wyni-
kiem prowokacji północy reprezentującej interesy Uzbekistanu, która pchnęła 
do bratobójczej walki biedniejsze regiony południa. 

„I zwrócono przeciw sobie ludzi. A to były dwa najbiedniejsze (najgłodniejsze) 
kraje, czyli Kulab i Badachszan. Zapędzono ich na dwa różne place” (Amnijat 
Abdulnazarow, na początku lat 90. działacz zrzeszającej Pamirczyków opozy-
cyjnej organizacji Laal-i Badachszon, po wojnie domowej wiceprzewodniczący 
opozycyjnej Socjaldemokratycznej Partii Tadżykistanu, wywiad z lipca 2003 r.) 

3 Określając mieszkańców danego regionu używam słów stosowanych przez moich tadżyckich 
rozmówców, zakończonych na –cy. Np. leninabadcy, kulabcy. Dla polskiego ucha może to brzmieć 
dziwnie, jak rusycyzm, jednak zdecydowałam się konsekwentnie posługiwać się tą formą, jako 
identycznie brzmiącą z oryginałem i dla polskich czytelników zrozumiałą. Leninabadczycy czy 
kulabczycy byłoby pewnie bardziej poprawnie po polsku, za to wprowadzało by kolejną, nie 
pokrywającą się z miejscową kategorię nazw.
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Opinia, że jedynym regionem zdolnym przeciwstawić się dominacji lenina-
badców jest Kulab, powtórzyła się w programie kulabskiego stowarzyszenia 
„Oszkoro” założonego w tym mieście na początku 1989 roku. W książce z 1990 
Grażdanskije dwiżenija w Tadżikistanie [Ruchy obywatelskie w Tadżykistanie], 
pod redakcją N. G. Cziczeriny, wspomina się faktycznie organizację „Oszkoro” 
jako nastawioną bardzo antyleninabadzko. Przytaczane są tam fragmenty, które 
miałyby pochodzić z dokumentów programowych organizacji (aczkolwiek nie 
jest to żaden z cytowanych w całości w książce program ani statut organizacji) 
następującej treści: „Wszystkie odpowiedzialne stanowiska w partii i w państwie 
zajmują leninabadcy. Czyż jest to sprawiedliwe? Kulab jest w stanie wytypować 
ze swoich własnych zasobów przywódców miasta i województwa” (Cziczerina 
et al. 1990). Autorzy książki sugerują nawet, że organizacja „Oszkoro” działała 
według nigdy dosłownie nie wyartykułowanego, aczkolwiek oczywistego dla 
wszystkich członków, hasła „Kulab dla kulabców”. 

To samo źródło opisuje inną, jeszcze bardziej antyleninabadzką organizację, 
Związek Demokratycznej Młodzieży „Bachtar”. Organizacja powstała w 1989 
roku w Chowalińskim rajonie na południu republiki. Jej działacze podobno 
pisali o istnieniu dwóch rodzajów Tadżyków: górskich, do których zaliczali się 
także sami członkowie organizacji, i nizinnych. Ci pierwsi, żalili się, mimo iż 
stanowią dwie trzecie wszystkich mieszkańców republiki mają znikomą reprezen-
tację we władzach państwowych i partyjnych. „Jeżeli nie zostanie przywrócona 
sprawiedliwość w tej kwestii, to znaczy, jeżeli kierownictwo partii i rządu nie 
zmieni się na korzyść większości Tadżyków, to dojdzie do konfliktu, którego 
zwiastuny już dają się zauważyć. Spory pomiędzy kulabcami i pamircami są 
jedynie przyjacielskimi wprawkami przed walką z leninabadcami” (Cziczerina 
et al. 1990: 64). 

Oraz inna z przytaczanych w książce wypowiedzi: 

„(leninabadcy) to Uzbecy w półtadżyckiej skórze, którzy w przeciągu całych sie-
demdziesięciu lat narzucali Tadżykistanowi panturkizm, mając na celu stopniowe 
przekształcenie Tadżyków w Uzbeków. Oni sami już dawno zostali zuzbecze-
ni. Mając w ręku ster rządów, od podstaw zmienili nasz rodzimy język perski 
i wpajali nienawiść do Irańczyków i Tadżyków z Afganistanu. (...) [Opuszczony 
fragment dotyczy tego, że najlepiej byłoby, gdyby północ oddzieliła się od Tadży-
kistanu i połączyła z Uzbekistanem] Wyobraźcie sobie przeciwną i nienawistną 
dla górskiego Tadżyka mowę, pieśni, czytanie wierszy półuzbeckich, północ-
nych Tadżyków, którzy okupowali radio, telewizję, prasę i literaturę. Trzeba być 
zwierzęciem lub idiotą, żeby nie czuć odrazy do tego wszystkiego” (Cziczerina 
et al. 1990: 64–65). 



Osiadły Tadżyk vs. Koczowniczy Uzbek. Osiadłość jako wartość... 71

Działacze organizacji „Bachtar” w następujący sposób opisywali swoje cele: 
„Odrodzić i ustanowić język perski, kulturę, piśmiennictwo i sztukę, wspólne 
dla całego irańskojęzycznego kręgu: południa Tadżykistanu, Afganistanu i Iranu. 
Zrzucić siedemdziesięcioletnie rządy i jarzmo północnych Tadżyków. Ustano-
wić sprawiedliwość w tym zakresie. Ponieważ przepełniła się czara cierpienia 
prawdziwych Tadżyków. Pewnego pięknego dnia zacznie się krwawy pochód 
przeciwko wszystkim mieszańcom z Leninabadu, zmieciemy ich z powierzchni 
ziemi, razem z ich językiem, sztuką i literaturą” (Cziczerina et al. 1990: 65). 

Z kolei mój rozmówca z kręgów rządowych, kulabczyk, Saifullo Safarow, 
także zachwycał się niepokornym temperamentem kulabców, dowodząc, że ta 
niepokorność sprzyja rozwojowi demokracji w Republice. Rozmawiając ze mną, 
wyznał nie bez dumy: 

„Uważam, że w naszym Kulabie, a i prezydent stamtąd pochodzi, jest więcej 
opozycjonistów niż w innych regionach. Tamtejsi ludzie zawsze byli tacy, zawsze 
przeciwko komuś. Taka już jest ichnia mentalność. Zawsze muszą być przeciwko 
czemuś. I mają taki konkretny, samodzielny ogląd spraw, I zawsze wszystko 
krytykują” (S. Safarow, członek Ludowo-Demokratycznej Partii Tadżykistanu, 
wywiad z czerwca 2003 r.) 

Wywodząca się z Pamiru, a mieszkająca w Moskwie, działaczka społeczna 
Gawar Dżurajewa twierdziła, że nieświadomi tadżyckich różnic regionalnych 
cudzoziemcy skłonni są brać kulturę dominującą w jednym z regionów za kulturę 
ogólnotadżycką. Narzekała, że Stany Zjednoczone popierają związaną wyłącznie 
z Leninabadem opcję, którą ona sama nazywała opcją „czarnego islamu”. Dowo-
dzić tego miały nawet drukowane w Ameryce plakaty na rzecz dobroczynności 
w Tadżykistanie. Przeszkadzało jej, że występowali na nich wyłącznie mężczyźni 
w czarnych tiubietiejkach (najbardziej popularnych właśnie na północy), podczas 
gdy w innych regionach Tadżykistanu – w Kulabie, w Pamirze – nosi się tiu-
bietiejki kolorowe. Jej zdaniem miał to być dowód na wszechpotęgę sewierian, 
którzy skrycie próbują całemu Tadżykistanowi narzucić swoje konserwatywne – 
brane od Uzbeków – poglądy, jednocześnie o fundamentalizm religijny oskarżając 
innych (Gawar Dżurajewa, szefowa Centrum Pomocy Pracującym Emigrantom 
z Tadżykistanu w Moskwie, wywiad z maja 2004 r.).

Przypuszczenia dotyczące ukrytych wpływów północy potwierdził także inny 
Pamirczyk, niegdyś opozycjonista, ale później wybrany do parlamentu z list 
rządowych, Atobek Amirbekow: 



Ludwika Włodek72

„U nas teraz prowadzona jest następująca polityka, nawet i ta międzynarodowa. 
Wiem, bo brałem udział w licznych konferencjach, seminariach. Że niby w struk-
turach władzy nie ma ludzi z północy. Ale leninabadcy mają swoje wpływy. Jeżeli 
analizować, to prezydent faktycznie jest południowcem, ale ilu jest wiceministrów 
i różnych zastępców z północy? Nawet w rozmaitych organizacjach pozarządo-
wych. Wszystkie obsadzone są przez siewierian. Jeżeli one działają w Duszanbe, 
to dlaczego do pracy przyjmują siewierian? Nie wiem, dlaczego tak jest. Nawet 
zadawałem to pytanie Amerykanom. Dlaczego prowadzicie taką grę, do czego 
to wam potrzebne?” (A. Atobekow, założyciel Laal-i Badachszon, deputowany 
z ramienia Ludowo-Demokratycznej Partii Tadżykistanu, wywiad z lipca 2003 r.) 

Według polityków wywodzących się z północy również istnieją prawdziwi 
Tadżycy, będący uosobieniem wszystkich cnót narodowych oraz Tadżycy będący 
takimi tylko z nazwy, którzy wyznają inne wartości, niemające wiele wspólnego 
z prawdziwą kulturą tadżycką. Z tą różnicą, że tymi prawdziwymi są właśnie 
mieszkańcy północy.

Nawet niektóre wypowiedzi tadżyckiej socjolożki Saodat Olimowej, która 
odżegnywała się od jakiegokolwiek uwikłania własnej osoby w międzyregio-
nalne animozje, także utrzymane były w podobnym tonie. W nienagranej roz-
mowie ze mną (która miała miejsce w lipcu 2003 roku) badaczka opowiadała 
o tradycyjnie cenionych w społeczeństwie tadżyckim wartościach. Według niej 
Tadżycy na pierwszym miejscu stawiają mądrość i wykształcenie. Do zawodów 
cieszących się najwyższym prestiżem tradycyjnie należał profesor uniwersytecki 
i naukowiec. Dla rodziny najwyższą chlubą było, gdy jej syn zdobywał wyższe 
wykształcenie i poświęcał się karierze naukowej. Mniej błyskotliwe dzieci kiero-
wano do handlu, zaś te najmniej zdolne, którymi nikt się specjalnie nie chwalił, 
szły na wojskowych. W pokojowo nastawionym społeczeństwie tadżyckim zawód 
wojskowego nie cieszył się żadną estymą i uważany był za zajęcie poślednie. 

Gdy wypowiedź Olimowej zestawi się z popularnym w Tadżykistanie porze-
kadłem „Leninabad rządzi, Garm robi interesy, Kulab broni, Pamir tańczy, 
a Kurgan-tjube uprawia ziemię”, od razu widać, w którym regionie mieszkają 
bardziej pełnowartościowi, zdaniem badaczki, Tadżycy, a w którym mniej. Co 
ciekawe, także zagraniczni analitycy potwierdzali opinie, że północ kraju dostar-
cza naukowców, zarządców i kupców, zaś południe wojskowych i milicjantów. 
Na przykład francuski politolog Olivier Roy wspominał o praktyce powierzania 
resortów siłowych wychodźcom z Pamiru i Kulabu (Roy 1997). Natomiast o cał-
kowitej ignorancji dla rzemiosła wojennego, panującej na północy, w Chodżen-
cie, opowiadał mi Iskandar Asadułłajew, profesor Tadżyckiej Akademii Nauk, 
w połowie lat dziewięćdziesiątych doradca prezydenta Rachmona. 
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„Gdy po wojnie domowej kazano ludziom oddać broń, w Chodżencie zgłosili 
się tylko nieliczni i oddali bardzo niewiele sztuk karabinów, oni nic nie ukry-
wali, tam na prawdę nie ma i nie było zwyczaju trzymania broni po domach, 
w odróżnieniu od takiego na przykład Garmu, gdzie każdy szanujący się dorosły 
mężczyzna posiada karabin” (Wypowiedź A. Asadułłajewa, byłego szefa Centrum 
Studiów Strategicznych przy Prezydencie RT, zanotowana przeze mnie w czasie 
wywiadu w czerwcu 2003 r.). 

Jednak najbardziej otwarcie o wyższości chodżentczyków wypowiadał się pocho-
dzący z północy polityk opozycyjnej Partii Socjaldemokratycznej. Najpierw, 
podczas nagrywanego na dyktafon wywiadu, kilkakrotnie zaprzeczał, jakoby 
podziały klanowe i regionalne miały jakikolwiek wpływ na obecną scenę poli-
tyczną Tadżykistanu. Jedyny klan, o którym wspominał, to klan prezydenta 
Rachmona. Jednak w prywatnej (już nienagrywanej na dyktafon) rozmowie 
wspominał animozje międzyregionalne, wychwalał przymioty pochodzących 
z północy i podśmiewał się z niektórych południowców. To, co mówił, podaję 
na podstawie notatek sporządzonych zaraz po spotkaniu:

„Siewierjanie traktowani są w Tadżykistanie jak Żydzi na świecie. To dlatego, 
że są najmądrzejsi i najlepiej wykształceni, no po prostu tacy oni są. Mają pre-
dyspozycje, żeby zdobywać wiedzę i szybko się uczyć. Nie walczą, a uczą się 
i czytają książki. (...) Ta cecha chodżentczyków często przysparza im kłopotów, 
gdyż mniej zdolni i nie tak dobrze wykształceni mieszkańcy innych regionów 
odbierają ich jako rywali. (...) Na przykład Umarow [ekonomista, członek Partii 
Demokratycznej – L.W.]. Jako zasłużonego działacza partii wybrano go niedawno 
na szefa duszanbińkiego oddziału DPT. Jednak działacze pochodzący z południa 
nie zaakceptowali tego wyboru. Tak uprzykrzali mu życie, że ten w końcu wycofał 
się i nie objął proponowanego mu stanowiska. Bo Umarow, tak jak ja, jest z pół-
nocy” (wypowiedź zanotowana przeze mnie w czasie wywiadu w maju 2004 r.). 

Każda z koncepcji gloryfikujących któryś z regionów, północ albo południe, 
przedstawia go jednocześnie jako region marginalizowany w państwie, wbrew 
jego historycznym zasługom dla wzbogacania tadżyckiej kultury i budowy toż-
samości narodowej. Dowodzą tego zarówno wypowiedzi południowców narze-
kających na siedemdziesięcioletnią dominację niewystarczająco tadżyckiej kul-
tury i tradycji chodżentczyków, jak i uwagi pochodzących z północy polityków 
żalących się na dyskryminowanie siewierian powodowane rzekomą zawiścią 
o ich przymioty umysłowe. 

Żadna ze stron nie czuje, że sprawiedliwości stało się zadość. Jak subiektywne 
są to spojrzenia, pokazuje cytat z napisanego jeszcze w 1989 roku programu stowa-
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rzyszenia „Ehjo-i Chudżand”. „Chodżent, tak jak Taszkent, jest kolebką rewolucji 
socjalistycznej w Azji Środkowej, czyli także na ziemi tadżyckiej. Ale w efekcie 
pomyłek w moralnym i patriotycznym wychowaniu miasto powoli straciło swoje 
rewolucyjne i wolnościowe tradycje. (...) (Następnie autorzy programu domagają 
się) ustanowienia historycznej sprawiedliwości odnośnie miasta Chodżent” (Czi-
czerina et al. 1990: 49). Czyż to nie ironia, że w czasie, gdy południe domaga 
się zniesienia dominacji Leninabadu i mówi o jego przytłaczającej, czy wręcz 
niszczącej dominacji, niektórzy działacze polityczni wywodzący się z tegoż mia-
sta mają poczucie, że jego znaczenie i zasługi są w państwie marginalizowane?

ZAKOŃCZENIE: SOWIECKIE DZIEDZICTWO

Podsumowując, kategoria osiadłości jest stosowana po pierwsze w celu odróż-
nienia Tadżyków od reszty sąsiadów. W tym wypadku reprezentanci wszystkich 
ugrupowań i opcji politycznych są zgodni. Zdaniem wszystkich moich roz-
mówców, Tadżycy, jako jedyni z zamieszkujących współczesną Azję Środkowej 
narodów, wywodzą się przede wszystkich od osiadłych ludów zamieszkujących 
te tereny w przeszłości. Co ciekawe, choć zaczęto to z całą mocą podkreślać 
dopiero po uzyskaniu niepodległości (wcześniej było to w sposób bardziej deli-
katny i zawoalowany sugerowane, czego dowodem są powstałe w epoce radziec-
kiej prace Gafurowa), uosobieniem wrogiego żywiołu koczowniczego są przede 
wszystkim Uzbecy. Czemu nie Kirgizi, również sąsiedzi Tadżyków? Uważam, 
że wpływ ma na to przede wszystkim współczesna polityka. Stosunki pomię-
dzy obecnym Uzbekistanem a Tadżykistanem są dziś dużo bardziej napięte niż 
między Tadżykistanem a Kirgistanem. I to dlatego Uzbecy, a nie Kirgizi grają 
rolę największych tadżyckich antagonistów. Historia, jak to często bywa, służy 
opowiedzeniu o dniu dzisiejszym, a nie o tym, co działo się przed wiekami. 

Drugim wypadkiem, gdy osiadłość przedstawiana jako wartość staje się uoso-
bieniem tadżyckości, są animozje między poszczególnymi regionami państwa. 
Nadal osiadły Tadżyk jest przeciwstawiany koczowniczemu Uzbekowi, z tą róż-
nicą, że ten koczowniczy Uzbek kryje się pod postacią pseudo-Tadżyka z inne-
go regionu. W tej sprawie już nie ma zgody między moimi rozmówcami. Dla 
tych wywodzących się z północy prawdziwie tadżyccy są jedynie mieszkańcy 
tego regionu, o innych mówią, że ich przodkowie mieszali się z koczownika-
mi. Z kolei południowcy nieustannie podkreślają, że tak naprawdę na północy 
mieszkają głównie Uzbecy, w domyśle: ci gorsi mieszkańcy Azji Środkowej. 
I nie ma żadnego znaczenia obiektywny fakt, że Uzbecy, o których mowa, 
prowadzili od setek lat osiadły tryb życia. 
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Skąd bierze się takie przywiązanie do osiadłości, to stawianie jej na piedestał 
w panteonie narodowych wartości? Wydaje mi się, że dużą rolę odgrywa w tym 
odziedziczone po czasach radzieckich myślenie o narodzie. Myślenie przesączone 
prymordialistyczną wizją świata, w której przynależność do określonego narodu 
nosimy w genach, przejmujemy jak przez osmozę z krajobrazu, i nigdy nie jest 
ona wynikiem naszego świadomego wyboru. Taką wizję narodowości wpajał Stalin 
i jego poplecznicy, i to na przekór temu, że sami byli największymi narodowymi 
konstruktywistami. Od 1924 roku Stalin zaczął w Azji Środkowej – początkowo 
palcem na mapie, a później mocą decyzji administracyjnych – tworzyć republiki, 
każda zaś republika z czasem dostawała swój własny naród tytularny. W szko-
łach, w filharmoniach i w operach, za pomocą książek historycznych, słowników, 
powieści i filmów, przekonywano ludzi, którzy się na terenie danej republiki 
znajdowali, że tworzą odwieczny, dziedziczony po przodkach naród, przywiązany 
jak powrozem do tej ziemi, związany z nią siłą odwiecznego prawa tradycji. 

Tadżycy, którzy z tej stalinowskiej rozgrywki wyszli faktycznie poszkodo-
wani – jako jedni z ostatnich dostali w Azji Środkowej swoją własną republikę 
związkową – dziś nadal grają w grę, której reguły narzucił Stalin. Odczuwają 
potrzebę wykazania, że byli tu pierwsi, na długo przed wszystkimi innymi. 
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