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Analiza porównawcza wydarzeñ 2005 i 2010 r.
w Republice Kirgiskiej oraz Arabskiej Wiosny

Streszczenie: W niniejszym artykule mowa o wydarzeniach w niektórych pañstwach œwiata, które zo-
sta³y nazwane „rewolucjami”. Publikacja przytacza ró¿ne czynniki, które do nich doprowadzi³y i podej-
muje próbê porównania wydarzeñ 2005 i 2010 roku w Kirgistanie i krajach arabskich.
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Ludzie tworz¹ swoj¹ historiê, lecz nie rozumiej¹ historii, któr¹ tworz¹

Raymond Aron

Wstêp

P
rzy pracy nad artyku³em na taki temat autor napotyka ró¿ne materia³y Ÿród³owe
przedstawiaj¹ce koloryt ujêtych w tytule wydarzeñ, które w ostatnim czasie po-

wtarzaj¹ siê w ró¿nych czêœciach œwiata i s¹ okreœlane równie barwnymi nazwami,
w których powtarza siê jedno kluczowe s³owo – „rewolucja”. Do interesuj¹cych
materia³ów zalicza siê artyku³ Szyd³o rewolucji (Kuz’mina, 2012, s. 68), w którym
mowa o tym, ¿e „metoda »sterowanej demokracji placów« zosta³a dobrze opanowana
jeszcze przez technologów politycznych dawnego Nowogrodu. Wtedy byli oni wpraw-
dzie nazywani inaczej – »szydlarzami«. W chwili, gdy uczestnicy wiecu powinni byli
wykrzykn¹æ to, co trzeba, szydlarze k³uli ludzi w t³umie szyd³ami. Dalszy rozwój
wydarzeñ to kwestia techniki: gdy wiecuj¹cy ju¿ wznieœli okrzyk, by³o za póŸno na
zastanawianie siê, po co i dlaczego. Przez wieki zmieni³a siê tylko technologia”.

Autorka tego artyku³u publicystycznego twierdzi, ¿e „pierwsza znana »pomarañczo-
wa rewolucja« historii najnowszej, istniej¹ca w naszej œwiadomoœci jako powstanie
dekabrystów, tylko pozornie by³a protestem najlepszych przedstawicieli »klasy kreatyw-
nej« XIX wieku. W rzeczywistoœci protest narodzi³ siê w Pa³acu Paw³owskim. W rezy-
dencji matki cesarza Aleksandra I, cesarzowej-wdowy Marii Fiodorowny. To w³aœnie za
jej spraw¹ poeta-buntownik Konrad Rylejew1 otrzyma³ stanowisko kierownika admini-
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1 Konrad Rylejew – poeta rosyjski, dzia³acz spo³eczny, dekabrysta, jeden z piêciu straconych przy-
wódców powstania dekabrystów z 1825 r. Cz³onek Towarzystwa Pó³nocnego dekabrystów, potem przy-
wódca jego najbardziej radykalnego skrzyd³a. Na pocz¹tku zajmowa³ umiarkowane stanowisko
konstytucyjno-monarchiczne, od którego odszed³, staj¹c siê zwolennikiem ustroju republikañskiego.



stracyjnego Rosyjsko-Amerykañskiej Kompanii Handlowej... Rosyjsko-Amerykañska
Kompania Handlowa to najwiêksza w tym czasie spó³ka, której udzia³owcami byli wyso-
cy dygnitarze z sam¹ Mari¹ Fiodorown¹ na czele. Wraz ze stanowiskiem poeta dosta³
mieszkanie na Mojce – w jednej z najlepszych dzielnic Sankt-Petersburga, i dziesiêæ pro-
cent akcji. Jeœli jakiœ bywalec salonów jeszcze siê zastanawia³, czy warto ho³dowaæ mo-
dzie na opozycyjnoœæ, to po takich sygna³ach ze strony w³adzy wszystko by³o jasne.
Do³¹czyæ do szeregów opozycji oznacza³o pi¹æ siê w górê po szczeblach kariery. Po co to
by³o Marii Fiodorownie? OdpowiedŸ pad³a z ust jej samej w noc zabójstwa Paw³a I. Chcê
rz¹dziæ – oœwiadczy³a synowa Katarzyny Wielkiej. Lecz gdy bagnety gwardzistów
dos³ownie zagrodzi³y jej drogê do tronu, niedosz³a Maria I wybra³a inn¹ drogê. Pew-
niejsz¹. Handlow¹. Oczywiœcie, nie pogardzi³aby dojœciem do w³adzy na ramionach
grenadierów. Lecz gwardia wiedzia³a swoje: Maria Fiodorowna to sojusznik kapryœny
i zmienny, a w dodatku maj¹cy w³asne ambicje polityczne. O wiele bardziej op³aci siê po-
parcie spo³ecznoœci myœl¹cej. Ten, kto z jej pomoc¹ zorganizowa³ zamach stanu, nie jest
uzurpatorem, lecz wybawicielem, wrogiem tyranów i piewc¹ wolnoœci. Do zapewnienia
PR, jak powiedziano by dzisiaj, nadawa³ siê Konrad Rylejew. Poeta faktycznie zach³ys-
n¹³ siê bogactwem i wp³ywami. W pewnym momencie wyda³o mu siê, ¿e nie jest s³ug¹
cesarzowej, lecz jej partnerem, który ma prawo do prowadzenia w³asnej gry, czyli mo¿e
przekszta³ciæ przewrót pa³acowy w zamach stanu i samemu dojœæ do w³adzy. Rylejew
pope³ni³ du¿y b³¹d, za który zap³aci³ ¿yciem. Miko³aj I u³askawi³ wielu. Zamierza³
u³askawiæ tak¿e Rylejewa, lecz Maria Fiodorowna osobiœcie nalega³a na egzekucjê
by³ego kierownika administracyjnego Rosyjsko-Amerykañskiej Kompanii Handlowej.
Wygl¹da³o na to, ¿e chce zlikwidowaæ niepotrzebnego œwiadka. To w³aœnie ona by³a au-
tork¹ okreœlenia »dekabryœci«”.

Lecz „historia przypomina spektakl, w którym zmieniaj¹ siê kostiumy, dekoracje,
imiona osób dramatu. Treœæ pozostaje bez zmian”2. Pierwsza dekada XXI w. by³a boga-
ta w wydarzenia na obszarze postradzieckim – pomarañczow¹ rewolucjê na Ukrainie
(2004), rewolucjê ró¿ w Gruzji (2003) i tulipanow¹ rewolucjê w Republice Kirgiskiej
(2005). Niniejsza praca dotyczy wydarzeñ 24 marca 2005 r. w Republice Kirgiskiej.
W tym kontekœcie niew¹tpliwie warto wspomnieæ ksi¹¿kê (Akajew, 2004) by³ego ju¿
prezydenta Kirgistanu Askara Akajewa, w której twierdzi on, ¿e „rewolucja ró¿ w Gru-
zji to wyzwanie dla nowych, m³odych pañstw na obszarze postradzieckim” i dalsze
rozprzestrzenianie siê podobnych technologii rewolucyjnych jest ukierunkowane na
os³abienie WNP. Wed³ug s³ów samego Akajewa „wydarzenia w Gruzji by³y impulsem
do napisania tej pracy”, w której przytacza on nastêpuj¹ce opinie: „Dla mnie nowa
interpretacja kwestii zapewnienia bezpieczeñstwa narodowego we wspó³czesnych wa-
runkach by³a zwi¹zana z kryzysowymi wydarzeniami, które rozgrywa³y siê póŸn¹ je-
sieni¹ 2003 r. w Gruzji pod has³ami »aksamitnej rewolucji«, zast¹pionymi póŸniej
przez has³a »rewolucji ró¿«. Pod wzglêdem liczby ludnoœci, uwarunkowañ gospodar-
czych i niektórych innych cech ten kraj przypomina Kirgistan” (Akajew, 2004,
s. 13–14). Lecz jak siê okaza³o póŸniej, podobieñstw by³o wiêcej: wydarzenia gruziñ-
skie „z powodzeniem” powtórzy³y siê w Republice Kirgiskiej. S³owa Akajewa zna-
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2 Eduard Sewrus (w³aœc. Eduard Borochow), ur. 1948 – literat rosyjski.



laz³y bolesne potwierdzenie w mrocznym scenariuszu tego, co mia³o wkrótce nast¹piæ
i odcisn¹æ piêtno na losie kirgiskiego narodu. Opisuj¹c sytuacjê w Gruzji Akajew ni-
czym wró¿bita przepowiada³ analogiczne wydarzenia w Republice Kirgiskiej, której
przywódc¹ by³ w tym czasie: „Sytuacja w pe³ni mog³a zakoñczyæ siê krwaw¹ wojn¹ do-
mow¹, która mog³aby doprowadziæ do destabilizacji sytuacji w regionie i poza nim.
Si³y prorz¹dowe w kraju okaza³y siê za s³abe i niezorganizowane, aby w sposób zgodny
z prawem przeciwdzia³aæ wyst¹pieniom opozycji, które wcale nie by³y ¿ywio³owe. Roz-
wój wydarzeñ wykracza³ poza ramy konstytucji i nie mieœci³ siê w normach tradycyjnej
demokracji” (Akajew, 2004, s. 14).

Aby zrozumieæ istotê tych wydarzeñ (wymienionych w tytule artyku³u), które rozgry-
wa³y siê i rozgrywaj¹ po dziœ dzieñ, na potrzeby niniejszej publikacji nale¿y podzieliæ je
na fragmenty pojêciowe i w ramach podsumowania wyznaczyæ paralele miêdzy nimi.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e wydarzenia, które mia³y miejsce w opisanych regionach, wybu-
cha³y w gwa³towny i nieoczekiwany sposób. Spo³ecznoœæ miêdzynarodowa, w tym Za-
chód, ju¿ na pocz¹tku tych wydarzeñ nazwa³y je „rewolucjami” o poetyckim zabarwieniu,
nie szczêdz¹c przy tym metafor. Niezale¿nie od tego, w jakim kraju dochodzi³o do zmia-
ny w³adzy, wydarzenia te niezmiennie okreœlano mianem rewolucji. Potwierdzenie ich
rewolucyjnego charakteru wymaga jednak czasu i starannych badañ. To, ¿e spo³ecznoœæ
miêdzynarodowa uzna³a te wydarzenia za „rewolucje”, nie oznacza jednak, ¿e faktycznie
by³y one rewolucjami z punktu widzenia spo³eczeñstw pañstw, w których siê rozgrywa³y.
Owszem, w strukturze w³adzy tych pañstw zasz³y kardynalne zmiany, które znalaz³y na-
tychmiastowe odzwierciedlenie we wszystkich sferach. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
wszelkie zmiany w ¿yciu spo³eczeñstwa danego kraju mog¹ oznaczaæ tak¿e tragiczne
karty historii. Celem niniejszego artyku³u nie jest dyskredytacja innych wersji oficjal-
nych Ÿróde³ i mediów, lecz przede wszystkim wyra¿enie punktu widzenia autora. Zapo-
znajmy siê z przegl¹dowymi charakterystykami tych wydarzeñ.

24 marca 2005 r. Republika Kirgiska. Pewien marcowy dzieñ przyniós³ kirgiskiemu
spo³eczeñstwu nie tylko œwiêto Nooruz (21 marca)3. W wyniku dojœcia do w³adzy przed-
stawicieli opozycji prezydent Askar Akajew opuœci³ kraj, a nastêpnie zrzek³ siê w³adzy.
Jest jeszcze za wczeœnie na oceny i podsumowania wydarzeñ 24 marca. Mimo to 24 mar-
ca w kalendarzu œwi¹t pañstwowych Republiki Kirgiskiej jest oznaczony jako Dzieñ Re-
wolucji Ludowej... Jak wspomniano wczeœniej, zmiana w³adzy w Gruzji odbi³a siê
echem w Republice Kirgiskiej. W spo³eczeñstwach pañstw by³ego ZSRR te wydarzenia
zosta³y ju¿ nazwane zamachami stanu. Potwierdzeniem tego jest obszerna praca nauko-
wa Zamach stanu z 24 marca 2005 r. w Kirgistanie autorstwa A. Kniaziewa4. W Rosji
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3 Nooruz – równonoc wiosenna, obchody Nowego Roku wed³ug astronomicznego kalendarza
s³onecznego ludów irañskich i turkijskich. Samo s³owo Nooruz t³umaczy siê z jêzyka tad¿ycko-perskie-
go jako „nowy dzieñ”.

4 Aleksandr Kniaziew (ur. 20.10.1959) – wschodoznawca, publicysta, autor filmów dokumental-
nych i pisarz, którego zainteresowania obejmuj¹ wspó³czesn¹ historiê polityczn¹ Afganistanu, pañstw
Bliskiego i Œrodkowego Wschodu oraz Azji Centralnej, zagadnienia geopolityki i bezpieczeñstwa regio-
nalnego oraz wzajemnych stosunków islamu i polityki, konflikty miêdzyetniczne i sytuacja mniejszoœci
etnicznych, przedstawianie konfliktów przez œrodki masowego przekazu i zagadnienia wspó³czesnych



i Kazachstanie zosta³a ona uznana za obowi¹zkowy podrêcznik akademicki. Doczeka³a
siê ju¿ trzech wydañ.

We wstêpie do swojej pracy Kniaziew prezentuje nastêpuj¹cy punkt widzenia: „Wy-
darzenia 24 marca 2005 r. zniszczy³y najbardziej demokratyczny kraj, który kiedykol-
wiek istnia³ w regionie Azji Centralnej. Wydarzenia te miêdzy innymi wprowadzi³y do
œwiadomoœci spo³ecznej pewien dylemat pojêciowy. Zmiana w³adzy w Kirgistanie (po-
dobnie jak w Gruzji i na Ukrainie) sta³a siê w ogóle jednym z najbardziej kontrowersyj-
nych tematów wspó³czesnych dyskusji politycznych.

Z jednej strony, z powodu powielania przez media nieprzemyœlanych stereotypów,
pojêcie rewolucji przyjê³o siê zarówno wœród ekspertów, jak i w potocznej œwiadomoœci.
Jednak¿e z naukowego i bezstronnego punktu widzenia obserwatora z zewn¹trz te wyda-
rzenia zdradzaj¹ oznaki innego zjawiska politycznego – antykonstytucyjnego zamachu
stanu przeprowadzonego przez grupê opozycyjn¹ wobec prawowitej w³adzy z wykorzy-
staniem sztucznie zaostrzonych nastrojów protestu wœród czêœci ludnoœci.

Z kolei pod pojêciem »rewolucja« kryje siê, po pierwsze, udzia³ w przewrocie szero-
kich mas narodu; po drugie, zadaniem rewolucji jest przebudowa administracji pañstwo-
wej na bardziej demokratycznych i postêpowych zasadach. We wspó³czesnej teorii
termin »rewolucja« jest stosowany jako okreœlenie kryzysowego rozwoju politycznych
wydarzeñ, które w sposób odbiegaj¹cy od normalnego konstytucyjnego porz¹dku mo¿e
doprowadziæ do zmiany rz¹dz¹cej elity politycznej. Elity polityczne s¹ przy tym rozu-
miane jako przedstawiciele istniej¹cego ustroju spo³eczno-politycznego, który jest poda-
wany w w¹tpliwoœæ przez rewolucjonistów. Innymi s³owy rewolucja jest to radykalny
przewrót jakoœciowy obejmuj¹cy ca³¹ strukturê spo³eczn¹; sposób przejœcia od jednej
formy ustroju spo³eczno-politycznego do drugiej. W³aœnie tego zabrak³o w wydarzeniach
w Kirgistanie...” (Knâzev, 2007, s. 15–16).

Lecz z ust tych, którzy stali u Ÿród³a wydarzeñ 2005 r. w Republice Kirgiskiej, padaj¹
s³owa sprzeczne z ogólnie przyjêtym podejœciem naukowym: „24 marca mia³a miejsce
rewolucja ludowa. Tak by³o, niezale¿nie od tego, jak byœcie jej nie nazwali” (Knâzev,
2007, s. 16) – oœwiadczy³a Roza Otunbajewa5. Tak¹ sam¹ opiniê wyra¿a³ Kurmanbek
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wojen informacyjnych. Obecnie starszy pracownik naukowy (koordynator regionalnych programów
Centrum Badañ nad Azj¹ Centraln¹, Kaukazem i Uralo-Powo³¿em) Instytutu Wschodoznawstwa Rosyj-
skiej Akademii Nauk.

5 Roza Otunbajewa – (ur. 23.08.1950) – kirgiska polityk i dyplomatka, przewodnicz¹ca klubu par-
lamentarnego opozycyjnej Socjaldemokratycznej Partii Kirgistanu (SdPK). W wyniku wydarzeñ
7 kwietnia 2010 r. stanê³a na czele Rz¹du Tymczasowego Republiki Kirgiskiej. 19 maja 2010 r. spe-
cjalnym dekretem Rz¹du Tymczasowego zosta³a og³oszona prezydentem Republiki Kirgiskiej na
okres przejœciowy. Zgodnie z tym dekretem kadencja prezydenta na okres przejœciowy zosta³a wyzna-
czona na okres do 31 grudnia 2011 r. Wed³ug wyników referendum przeprowadzonego 27 czerwca
2010 r. Otunbajewa zosta³a wybrana na prezydenta i piastowa³a ten urz¹d do zaprzysiê¿enia A³mazbe-
ka Atambajewa. 13 grudnia 2004 r. w Republice Kirgiskiej powsta³ opozycyjny ruch „Ata-D¿urt”.
Wœród jego przywódców by³a te¿ Roza Otunbajewa. Po wydarzeniach marcowych 2005 r., które do-
prowadzi³y do obalenia prezydenta Askara Akajewa i przejêcia w³adzy przez Kurmanbeka Bakijewa,
zosta³a nominowana na stanowisko ministra spraw zagranicznych. Po wyborach prezydenckich
z 10 lipca 2005 r. kandydatura Otunbajewej na ten urz¹d nie zosta³a zatwierdzona przez parlament
Kirgistanu.



Bakijew6. „To, co wydarzy³o siê w Kirgistanie, nie jest kolorow¹ rewolucj¹. To jest praw-
dziwa kirgiska rewolucja, która nast¹pi³a wskutek tego, ¿e trzy lata wczeœniej rozstrzela-
no uczestników pokojowej demonstracji w rejonie Aksy”. Mowa tu o wydarzeniach
aksyjskich7, które by³y w istocie katalizatorem wydarzeñ marcowych 2005 r.

Strza³y do demonstruj¹cych w rejonie Aksy by³y najpowa¿niejszym zarzutem wobec
prezydenta Akajewa, co sta³o siê jedn¹ z przyczyn wydarzeñ marcowych 2005 r. Wed³ug
przedstawicieli opozycji do innych przyczyn odsuniêcia Akajewa od w³adzy nale¿a³o
nieuczciwe przeprowadzenie wyborów do D¿ogorku Keneszu (parlamentu) Republiki
Kirgiskiej. Wówczas wœród zwyciêzców wyborów znalaz³y siê dzieci prezydenta Akajewa
– syn Ajdar i córka Bermet, a tak¿e zwolennicy prorz¹dowych partii „A³ga Kyrgyzstan”
i „Adilet”. Ponadto wskazywano na manipulowanie konstytucj¹ przez prezydenta, dziêki
czemu pozostawa³ on u w³adzy przez trzy piêcioletnie kadencje pod rz¹d. Do tych zarzu-
tów dosz³y tak¿e oskar¿enia o monopolizacjê sfer biznesowych i gospodarczych przez
rodzinê i otoczenie Askara Akajewa.

Z kolei Akajew „zarzuci³ USA przygotowanie planu wypêdzenia go”, twierdz¹c, ¿e
mia³o to na celu rozszerzenie wp³ywów USA w Azji Œrodkowej: „Waszyngton by³ do-
tkniêty polityk¹ zagraniczn¹ by³ych w³adz Kirgistanu, która zak³ada³a równowa¿enie inte-
resów USA, Rosji i Chin w regionie... Zrobi³em wszystko, aby zrównowa¿yæ interesy
tych trzech wielkich mocarstw. Taki balans nie odpowiada³ jednak Stanom Zjednoczo-
nym. Amerykanie chc¹ (innej) jednoznacznej orientacji na Waszyngton” (Knâzev, s. 17).

Nie nale¿y jednak ca³kowicie eliminowaæ interesów geopolitycznych w œwietle wy-
darzeñ marcowych. Wydarzenia te sta³y siê bezpoœrednim nastêpstwem ca³ego szeregu
obiektywnych czynników. Jednym z nich jest niew¹tpliwie czynnik geopolityczny (autor
niniejszego artyku³u, we wczeœniejszych publikacjach rozpatrywa³ ju¿ aspekt geopoli-
tyczny w kontekœcie Republiki Kirgiskiej (Subanov, 2012)). Wskutek procesów zacho-
dz¹cych na arenie miêdzynarodowej Republika Kirgiska znalaz³a siê na skrzy¿owaniu
interesów geopolitycznych USA, Rosji i Chin. G³ównym orê¿em przeformatowania
œwiata jest teoria zarz¹dzania chaosem. Istot¹ zarz¹dzania chaosem jest utrzymywanie
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6 Kurmanbek Bakijew (ur. 1.08.1949) – dzia³acz polityczny i pañstwowy Republiki Kirgiskiej,
przywódca bloku politycznego Ludowy Ruch Kirgistanu (od 2004 r.), premier Republiki Kirgiskiej
(2000–2002 i 2005). Prezydent Republiki Kirgiskiej w latach 2005–2010, doszed³ do w³adzy na fali
tulipanowej rewolucji skierowanej przeciw rz¹dowi Askara Akajewa. W 2009 r. wybrany na drug¹
kadencjê. Podczas rewolucji kwietniowej (7–15 kwietnia 2010 r.) zosta³ obalony przez opozycjê
i opuœci³ kraj.

7 Rejon Aksy – rejon w obwodzie d¿alalabadzkim Republiki Kirgiskiej. Jest po³o¿ony na pó³nocny
zachód od centrum obwodu – miasta D¿alalabad, na wysokoœci 1200 m n.p.m., na pó³nocnym krañcu
Kotliny Fergañskiej. Graniczy z czterema rejonami wilajetu namangañskiego Uzbekistanu. D³ugoœæ
granicy rejonu Aksy z Republik¹ Uzbekistanu wynosi 142 km. Wydarzenia aksyjskie to zastosowanie
broni palnej przeciw uczestnikom demonstracji we wsi Aksy w dniu 17 marca 2002 r. Demonstracja ta
by³a protestem przeciwko przekazaniu czêœci kirgiskiego terytorium (90 tys. ha) Chinom. Bezpoœredni¹
przyczyn¹ zamieszek by³o aresztowanie pochodz¹cego z Aksy pos³a Azimbeka Beknazarowa, który
nag³aœnia³ informacjê o przekazaniu ziemi Chinom przez Republikê Kirgisk¹. W wyniku u¿ycia broni
palnej œmieræ ponios³o szeœæ osób. Po rewolucji tulipanowej zostali oni poœmiertnie nagrodzeni meda-
lem „Erdik”. W wielu rejonach kraju oraz w Biszkeku opozycja zorganizowa³a liczne akcje protestu.
Kryzys w Aksy doprowadzi³ do dymisji premiera Kurmanbeka Bakijewa, a tak¿e podkopa³ zaufanie do
prezydenta.



danego pañstwa w takim stanie, ¿e nie jest ono zdolne do w³aœciwej reakcji na wewnêtrz-
ne i zewnêtrzne wyzwania, a zatem jego rz¹d potrzebuje sta³ej pomocy z zewn¹trz...
(Knâzev, s. 69). W praktyce oznacza³oby to stworzenie „Wielkiego Bliskiego Wschodu”
– jednego z amerykañskich geopolitycznych projektów „demokratyzacji” Eurazji po roz-
padzie Zwi¹zku Radzieckiego. Projekt ten zak³ada zmianê uk³adu si³ na Bliskim Wscho-
dzie, rozpad radzieckiej przestrzeni geopolitycznej i oddzielenie od niej po³udniowego
Kaukazu, który w przesz³oœci by³ jej czêœci¹. Zgodnie z narodow¹ strategi¹ bezpieczeñ-
stwa USA na Bliskim Wschodzie w planie jest zmiana granic wielu pañstw regionu
i stworzenie przyczó³ku dla „zdobycia” Azji Centralnej (Dergaèev, 2010).

Terytorium Azji Centralnej jest przy tym rozpatrywane zarówno jako ca³oœæ, jak
i czêœci. Np. warto zwróciæ uwagê na punkt widzenia wyra¿ony w artykule Kotlina Fer-
gañska jako przysz³a »strefa plemion«, która jest komentarzem waszyngtoñskiego dzien-
nikarza Joshua Kucery do raportu pu³kownika United States Army War College Teda
Donnelly poœwiêconego perspektywom rozwoju sytuacji w Kotlinie Fergañskiej po
ewentualnym wyprowadzeniu wojsk USA i NATO z Afganistanu w 2014 r. Autor zasta-
nawia siê: „co przyci¹ga amerykañskich ¿o³nierzy do Kotliny Fergañskiej? Cechy jej
po³o¿enia polityczno-geograficznego i sytuacji demograficznej czyni¹ j¹ kluczem do
ca³ej Azji Centralnej. W czasach radzieckich kotlina by³a podzielona miêdzy Kirgisk¹,
Tad¿yck¹ i Uzbeck¹ SRR. Dziœ na jej terytorium znajduje siê wilajet sogdyjski Tad¿yki-
stanu, obwody: oszyñski, d¿alalabadzki i batkeñski Kirgistanu, a tak¿e wilajety: andi¿añ-
ski, namangañski i fergañski Uzbekistanu. Kotlina Fergañska ma najwiêksz¹ gêstoœæ
zaludnienia w Azji Centralnej, cechuje j¹ ostry deficyt wody i ziemi, a tak¿e du¿y stopieñ
islamizacji. Po³¹czenie tych wszystkich czynników czyni Kotlinê Fergañsk¹ »beczk¹
prochu« Azji Centralnej, zdoln¹ do zapocz¹tkowania fali destabilizacji w ca³ym regionie,
która dotknê³aby co najmniej trzy z piêciu pañstw Azji Centralnej... kryzys mo¿e ogarn¹æ
ca³¹ Azjê Centraln¹, która wspó³czeœnie graniczy z obwodem wo³gogradzkim, saratow-
skim, omskim, czelabiñskim, tiumeñskim, nowosybirskim i innymi obwodami Federacji
Rosyjskiej” (Šustov, 2012).

Innym powodem tak zwanego zakoñczenia w³adzy danego „d³ugowiecznego” prezy-
denta jest z pewnoœci¹ „czas biologiczny”. Jako uzasadnienie tej myœli mo¿na przytoczyæ
s³owa F. Ku³owa8 z jego ksi¹¿ki Na prze³êczy, w której pisze on: „Pod wp³ywem uroku
osobistego Askara Akajewa byli wszyscy, którzy mieli z nim kontakt. Wchodzi³eœ do
jego gabinetu, a on wita³ ciê z tak¹ radoœci¹ i uœmiechem, ¿e wydawa³o siê, ¿e naprawdê
cieszy siê z twojego przyjœcia. Zawsze s³ucha³ bardzo uwa¿nie, z zainteresowaniem.
Lecz z czasem jego stosunek do podw³adnych zmieni³ siê. Myœlê, ¿e zacz¹³ siê mêczyæ
pod wp³ywem z³ych wiadomoœci. Takie zmêczenie jest typowe dla ludzi na stanowiskach
kierowniczych... A jakie wiadomoœci dostaje kierownik ca³ego pañstwa, zw³aszcza
w okresie przejœciowym? Dobrych wiadomoœci jest niewiele. Jeœli wszystko dzia³a – po
co iœæ do prezydenta? Pracujesz i ju¿. A jeœli wybierasz siê do prezydenta, to tylko z pro-
blemami, które mo¿na rozwi¹zaæ wy³¹cznie na jego szczeblu. Bardzo go to mêczy³o...
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nicz¹cy partii „Ar-Namys” („Godnoœæ”). Piastowa³ urz¹d ministra spraw wewnêtrznych Kirgiskiej
SRR, a nastêpnie Kirgistanu w latach 1987–1992, ministra bezpieczeñstwa narodowego Kirgistanu,
mera Biszkeku, premiera Kirgistanu w latach 2005–2007.



U polityków te¿ siê zdarza skrzywienie zawodowe. Gdy jesteœ ca³y czas bombardowany
negatywnymi informacjami, zaczynasz siê jakoœ przed nimi broniæ. Jeœli z tym przesa-
dziæ, mo¿na straciæ obiektywnoœæ, oderwaæ siê od rzeczywistoœci. Tak w³aœnie Akajew
delikatnie dawa³ do zrozumienia, by nie drêczono go z³ymi wiadomoœciami. Intonacj¹,
zadawaniem pytañ, spojrzeniami... Nigdy nie mówi³ niczego wprost, wszystkiego trzeba
by³o domyœlaæ siê samemu. Mia³ tak¹ manierê w kontakcie z podw³adnymi: aluzje, pod-
teksty... Dawa³ coœ do zrozumienia i nie mia³ w zwyczaju wyjaœniaæ... Pod koniec prezy-
dentury Akajewa faktycznie krajem rz¹dzi³o jego otoczenie. To te¿ doprowadzi³o do
upadku jego re¿imu” (Kulov, 2008, s. 76–78).

Przytoczony fragment wspomnieñ nie jest jedynym takim pogl¹dem na w³adzê. Na
uwagê zas³uguj¹ te¿ wspomnienia ludzi, którzy byli blisko w³adzy radzieckiej. Jednym
z nich jest osobisty fotograf Leonida Bre¿niewa – W³adimir Musaeljan (Musaèl’ân,
2012). Bez w¹tpienia misja takich osób z otoczenia g³ów pañstwa, jak fotograf i t³umacz,
jest wznios³a. Te dwie kategorie ludzi zawsze dokonuj¹ tego, co wydawa³oby siê niemo¿-
liwe. Fotograf musi uwieczniæ ka¿d¹ chwilê ¿ycia przywódcy i tworzenia jego wizerunku
w grupie, spo³eczeñstwie i ludzkoœci – i to obrazu pozytywnego, który pozostanie takim
na wiecznoœæ. T³umacz zaœ powinien zawsze zag³êbiaæ siê w myœli samego przywódcy
i nie tylko t³umaczyæ, lecz tak¿e d¹¿yæ do przeœcigniêcia oczekiwañ w rozmowach, nego-
cjacjach... Musaeljan wspomina: „Na jednej z jego ostatnich fotografii z sierpnia 1982 r.
napisa³em: »Jak w³adza niszczy cz³owieka! Przykro patrzeæ«. Lecz Bre¿niew i wtedy nie
straci³ zdrowych zmys³ów, co sugerowano potem. Tak, by³ zmêczony: coraz rzadziej
bywa³ na spotkaniach, stara³ siê nie pracowaæ do pó³nocy, wyje¿d¿a³ do Zawidowa
w czwartek po posiedzeniu Biura Politycznego, a nie w pi¹tek. Brakowa³o mu energii
– mia³ w koñcu 75 lat... Tak, w³adza jest niszcz¹ca. Nie bez powodu Amerykanie dopusz-
czaj¹ tylko dwie kadencje na najwy¿szym stanowisku. Nie doœæ, ¿e od rana do wieczora
»na dy¿urze« dla kraju, to jeszcze nawet noc¹ lub na spacerze – ci¹gle te same myœli. Wi-
dzia³em, jak Bre¿niew, spaceruj¹c w Zawidowie, myœl¹ by³ w pracy... Mniej wiêcej
w 1975 roku zauwa¿y³em takie objawy: wróci³ wtedy z Helsinek, zupe³nie bez formy.
Rok póŸniej zaczêto mówiæ o tym g³oœno w rodzinie. Jego ¿ona Wiktoria Pietrowna
chcia³a na niego wp³yn¹æ: »Lonia, popatrz na siebie! Przecie¿ jesteœ zmêczony«. A on na
to: »Towarzysze mi ufaj¹, oni nie chc¹, ¿ebym odszed³«... Pamiêtam, jak w dniu jego uro-
dzin zebra³o siê ca³e kierownictwo. Sus³ow, drugi cz³owiek w partii, odczyta³ ¿yczenia
i dekret o nagrodzeniu Leonida Iljicza orderem Lenina i kolejn¹ Z³ot¹ Gwiazd¹ Bohatera
Zwi¹zku Radzieckiego. »Skoro tak postanowiliœcie, mi³o mi przyj¹æ tê nagrodê« – po-
wiedzia³ Bre¿niew. Nagle stwierdzi³, ¿e jest zmêczony i byæ mo¿e powinien zrezygnowaæ
ze stanowiska sekretarza generalnego. Nie wierzy³em w³asnym uszom. Odpowiedzia³o
mu grobowe milczenie. Potem rozleg³y siê g³osy: »Jesteœcie naszym sztandarem! Jak¿e
sobie poradzimy bez was? Odpoczywajcie, drogi Leonidzie Iljiczu, a my bêdziemy pra-
cowaæ ze zdwojon¹ si³¹«. On na to: »Dobrze, to zróbcie ze mnie honorowego przewod-
nicz¹cego partii, jak w USA«. Oni zaœ zdecydowanie odmówili. Pomyœla³em, ¿e to
syndrom stalinowski: Józef Wissarionowicz sprawdza³ otoczenie, oœwiadczaj¹c, ¿e jest
gotów »odejœæ« – a ci, którzy zgadzali siê z wodzem wszystkich narodów, sami zostawali
usuwani i to szybko. Z Bre¿niewem by³o jednak inaczej.

Wszystko skoñczy³o siê tym, ¿e Biuro Polityczne zgodzi³o siê jedynie ograniczyæ
jego dzieñ pracy. Bre¿niew nie lubi³ zmieniaæ ludzi, a zatem wybiera³ ich starannie, cho-
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cia¿ potem i tak ich kontrolowa³. Lecz wczeœniej czy póŸniej ka¿dy przywódca nabiera
pewnoœci, ¿e absolutnie wszystko ma pod kontrol¹. I w³aœnie wtedy œwita zaczyna mani-
pulowaæ w³adc¹” (Musaèl’ân, 2012).

Powy¿ej wskazano potencjalne przyczyny zmiany w³adzy, które mog¹ byæ podatne
na wp³ywy si³ zewnêtrznych i czynników wewnêtrznych. Poza tym sytuacjê mo¿e deter-
minowaæ sama osoba sprawuj¹ca w³adzê. W kwietniu 2010 r. w Kirgistanie mia³a miej-
sce powtórka z historii. Wydarzenia te mia³y charakter wewnêtrzny. Na ten temat istnieje
jednak¿e wiele opinii i pogl¹dów.

7 kwietnia 2010 r. Republika Kirgiska. Niespodziewane obalenie Kurmanbeka Baki-
jewa, który doszed³ do w³adzy po Askarze Akajewie, zszokowa³o spo³ecznoœæ miêdzyna-
rodow¹. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e opozycjoniœci, którzy przejêli w³adzê 24 marca 2005 r.,
mieli ró¿ne pogl¹dy na rz¹dzenie pañstwem. Bakijew i jego otoczenie na wszelkie sposo-
by starali siê zdystansowaæ od wszystkiego, co przypomina³o im w³adzê Akajewa.
W okresie rz¹dów Kurmanbeka Bakijewa zasz³o wiele zmian, a najwa¿niejsz¹ z nich po
wydarzeniach 24 marca by³o to, ¿e „tulipanowa rewolucja” sta³a siê dla spo³ecznoœci Re-
publiki Kirgiskiej wzorcem tego, jak mo¿na przejmowaæ w³adzê. Lecz wed³ug s³ów pre-
zydenta Federacji Rosyjskiej W³adimira Putina: „Kurmanbek Bakijew nadepn¹³ na te
same grabie, co Askar Akajew”. Po tym, jak Bakijew zacz¹³ likwidowaæ swoich kolegów
„po rewolucyjnym fachu”, nie pozosta³o im nic jak tylko przyznaæ, ¿e ukradziono im „re-
wolucjê” 2005 r. Dojœcie Bakijewa do w³adzy spopularyzowa³o metody przeœladowañ
politycznych, fizycznej likwidacji znanych postaci, przyw³aszczenia w³asnoœci pañstwo-
wej i przekszta³ceñ instytucji w³adzy pañstwowej. W³adze USA, które zachwyca³y siê
„demokratyzacj¹” wydarzeñ marcowych z Bakijewem na czele, stara³y siê zamykaæ oczy
na „machinacje” Bakijewa i jego otoczenia, byle tylko zachowaæ bazê wojskow¹ Gansi
na lotnisku Manas. Aby wygl¹daæ bardziej przekonuj¹co, bakijewskie w³adze inscenizo-
wa³y ró¿ne niekoñcz¹ce siê demonstracje i zamieszki, które potem „z powodzeniem”
t³umi³y. Poza tym w jednym z wywiadów po pomyœlnie „wyre¿yserowanej” pikiecie
Kurmanbek Bakijew zagrozi³: „Niczego nie zrobi³em ani nie zrobiê, ¿eby uciekaæ z mo-
jego rodzinnego Kirgistanu. W razie potrzeby sam bêdê broniæ Bia³ego Domu z broni¹
w rêku, broniæ obecnej w³adzy. Umiem strzelaæ...” (Kirgiziâ…, 2005).

Okazja do strzelania faktycznie siê nadarzy³a, a by³y ni¹ wydarzenia kwietniowe
2010 r. – najtragiczniejsze we wspó³czesnej historii Republiki Kirgiskiej. Wœród demon-
struj¹cych zastrzelono ponad 80 osób, poza tym wielu odnios³o rany.

Przyczyn¹ upadku w³adzy Kurmanbeka Bakijewa by³y nastêpuj¹ce czynniki:
„Rosja w swoim czasie przyzna³a Kirgistanowi bezzwrotny grant w wysokoœci

150 mln dolarów, który by³ przeznaczony na stabilizacjê sytuacji gospodarczej. Oprócz
tego kraj otrzyma³ kredyt ulgowy w wysokoœci 300 mln dolarów, a Rosja anulowa³a Kir-
gistanowi 100 mln dolarów d³ugu. Jednak¿e zamiast wykonania zobowi¹zañ strony kir-
giskiej – zw³aszcza likwidacji amerykañskiej bazy Manas – Kurmanbek Bakijew zacz¹³
uchylaæ siê od wype³nienia zobowi¹zañ inwestycyjnych. Amerykañska baza zmieni³a na-
zwê na Centrum Przewozów Tranzytowych. »Dastan« SA, która produkuje sprzêt do
morskich torped i w zamian za anulowanie d³ugu mia³a byæ oddana do dyspozycji Fede-
racji Rosyjskiej, trafi³a w koñcu do przedsiêbiorstw afiliowanych z synem Bakijewa,
Maksimem. Poza tym Bakijew pod koniec rozwa¿a³ mo¿liwoœæ otwarcia na terytorium
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kraju centrum szkoleniowego USA i przerzucania wojskowych transportów do Afganis-
tanu, a tak¿e przypuœci³ atak na rosyjskojêzyczne strony internetowe, które »naœwietla³y«
tê sytuacjê” (Muhin, 2010).

Wzrost cen ogrzewania, elektrycznoœci i œrodków ³¹cznoœci.
Rozbójnicze wymuszenia rosyjskich aktywów w Kirgistanie dokonywane przez tego

samego syna Kurmanbeka Bakijewa – Maksima, który sta³ na czele Centralnej Agencji
Rozwoju, Inwestycji i Innowacji (CARII) i by³ szar¹ eminencj¹.

Czynnikiem wywo³uj¹cym rozdra¿nienie by³o te¿ to, ¿e Kurmanbek Bakijew podczas
swojej prezydentury obsadza³ urzêdy pañstwowe swoimi licznymi krewnymi. Apoteoz¹
takiej tendencji sta³o siê wydanie ksi¹¿ki ¯ycie poœwiêcone rewolucji, czyli bracia Baki-
jewowie (Biszkek, 2007).

Upadek Bakijewa przyspieszy³o tak¿e t³umienie kuru³tajów9 (zgromadzeñ narodo-
wych) przypadaj¹cych na pierwszy tydzieñ kwietnia w centrach administracyjnych
wszystkich obwodów Republiki Kirgiskiej. W przeddzieñ tych wydarzeñ, 6 kwietnia,
rozpoczê³y siê aresztowania przywódców opozycji. Mieszkañcy miast Ta³as i Naryn roz-
poczêli akcje protestu. Ze wzglêdu na zaostrzenie sytuacji struktury si³owe kraju w nocy
z 6 na 7 kwietnia zatrzyma³y prawie wszystkich przywódców opozycji (w tym obecnego
prezydenta Republiki Kirgiskiej A³mazbeka Atambajewa) i kilkudziesiêciu dzia³aczy.
Wskutek aresztowañ wœród spo³ecznoœci zapanowa³ nastrój oburzenia, co prze³o¿y³o siê
na wzrost liczby uczestników akcji protestu 7 kwietnia.

„Arabska Wiosna”

Aby scharakteryzowaæ wydarzenia, które rozegra³y siê w szeregu krajów arab-
skich, w niniejszej publikacji przytoczono pogl¹dy i punkty widzenia ró¿nych bada-
czy i Ÿróde³.

W tej czêœci niniejszej publikacji „Arabska Wiosna” bêdzie rozpatrywana z punk-
tu widzenia dwóch czynników: 1) czynnika interwencji z zewn¹trz – wszystkie wyda-
rzenia dziej¹ siê w celu przeformatowania danego regionu, tzw. geopolitycznego
przeprojektowania mapy œwiata; 2) czynnika okolicznoœci wewnêtrznych – sytuacji
spo³ecznej.

Œwiat arabski, podobnie jak Bliski Wschód i Pó³nocna Afryka ogó³em, s¹ postrzegane
jako region niestabilny, gdzie zawsze istnieje prawdopodobieñstwo wojen i konfliktów.
Wydarzenia o takim charakterze (2010–2012), nazywane Arabsk¹ Wiosn¹, stanowi¹
dope³nienie stronic historii tego regionu. Protesty, charakteryzuj¹ce siê du¿¹ skal¹ zamie-
szek, objê³y ponad dziesiêæ krajów arabskich, doprowadzaj¹c do obalenia re¿imów i wo-
jen domowych.

Wed³ug przypuszczeñ Grinina, który rozpatruje cel tych wydarzeñ pod k¹tem takiej
kategorii jak „system-œwiat”, „w najbli¿szym czasie system miêdzynarodowy zacznie
przekszta³caæ siê szybciej i istotniej. Wchodzimy wiêc w okres poszukiwania nowych
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rozwi¹zañ strukturalnych i systemowych w ramach systemu-œwiata, a to oznacza doœæ
skomplikowany okres najbli¿szej przysz³oœci. Ukszta³towanie i utrwalenie modelu no-
wego politycznego porz¹dku w ramach systemu-œwiata bêdzie procesem trudnym, d³u-
gotrwa³ym, a tak¿e stosunkowo naznaczonym konfliktami”.

Wydarzenia te odbi³y siê echem w publikacji na stronie internetowej Rosyjskiej Rady
Spraw Zagranicznych pt. Przysz³oœæ Wielkiego Bliskiego Wschodu, która prezentuje roz-
wi¹zanie tego problemu przez pryzmat geopolityki. Autor (Stegnij, 2012) zadaje sobie
pytanie: „Przekszta³cenia na wielk¹ skalê, które odbywaj¹ siê w przestrzeni Bliskiego
Wschodu, coraz bardziej uwypuklaj¹ pytanie, czy „arabska wiosna” nie doprowadzi do
zmiany istniej¹cych granic pañstwowych. Jak bêdzie wygl¹daæ mapa polityczna Wiel-
kiego Bliskiego Wschodu za dwadzieœcia lat?” Jako odpowiedŸ na to pytanie mo¿na
przytoczyæ s³owa W³adimira Putina z Orêdzia do Zgromadzenia Federalnego: „...Rosja
wkracza w epokê globalnych przemian, a byæ mo¿e i wstrz¹sów... Przy tym chcê, abyœmy
wszyscy jasno rozumieli: najbli¿sze lata bêd¹ decyduj¹ce, a mo¿e nawet prze³omowe nie
tylko dla nas, lecz praktycznie dla ca³ego œwiata, który wkracza w epokê kardynalnych
zmian, a mo¿e nawet wstrz¹sów... Nabrzmiewaj¹ nowe konflikty o charakterze gospo-
darczym, geopolitycznym i etnicznym, zaostrza siê rywalizacja o zasoby, przy czym chcê
was zapewniæ, szanowni koledzy, podkreœliæ – nie tylko o metale, ropê naftow¹ i gaz,
lecz przede wszystkim o zasoby ludzkie, o intelekt... Kto wysunie siê naprzód, a kto po-
zostanie w tyle i nieodwracalnie straci swoj¹ samodzielnoœæ, zale¿y nie tylko od poten-
cja³u gospodarczego, lecz przede wszystkim od woli ka¿dego narodu i wewnêtrznej
energii, jak mówi³ Lew Gumilow, pasjonarnoœci, od zdolnoœci do posuwania siê naprzód,
w kierunku zmian” (Putin, 2012).

W ramach tej tematyki badacz N. Filin (Filin, 2012) zwraca siê w stronê wydarzeñ
w Iranie jako Ÿróde³ wszystkich wydarzeñ w omawianym regionie. W swojej publikacji
Masowe protesty w Iranie (w latach 2009–2011): przeddzieñ „arabskiej wiosny” pisze
on o tym ¿e uczestnikami masowych wyst¹pieñ w szeregu irañskich miast byli przedsta-
wiciele przegranych kandydatów-reformatorów, którzy brali wczeœniej udzia³ w kampa-
nii w wyborach prezydenckich i ¿¹dali ponownego przeliczenia g³osów. Wed³ug s³ów
Filina „masowe protesty zaczê³y stopniowo przeradzaæ siê w krwawe starcia z policyjny-
mi si³ami specjalnymi. Oprócz spalonych samochodów i autobusów oraz pot³uczonych
witryn sklepowych dosz³o do napadu na sztab wyborczy Mahmuda Ahmadine¿ada
i zbezczeszczenia meczetu. Do uczestników pokojowych demonstracji zaczêto strzelaæ
z dachów budynków… Pod wzglêdem spo³ecznym opozycja by³a ró¿norodna. Oprócz
studentów, którzy stanowili wiêkszoœæ, w akcji niepos³uszeñstwa wziêli udzia³ przedsta-
wiciele inteligencji, biznesu, a nawet niektórzy duchowni. Wœród opozycjonistów by³o
wiele kobiet” (Filin, 2012). Jeœli braæ pod uwagê wydarzenia marca 2005 r. i kwietnia
2010 r. w Kirgistanie oraz opisany wy¿ej przypadek, maj¹ one pewne cechy wspólne. Na
czele akcji protestu w Kirgistanie stali dawni urzêdnicy, którzy stali siê opozycjonistami,
czyli przedstawiciele w³adzy, którzy z ró¿nych przyczyn utracili swoje stanowiska.
W Kirgistanie w obydwu przypadkach wziêto szturmem siedzibê rz¹du, a w przypadku
obalenia Kurmanbeka Bakijewa zniszczono tak¿e jego domy w Biszkeku i we wsi Tejit
pod D¿alalabadem. Zwolennicy Bakijewa u¿yli tak¿e broni przeciw demonstruj¹cym,
wskutek czego zginê³o ponad 80 osób. W Kirgistanie tradycj¹ sta³ siê ju¿ udzia³ kobiet
w wydarzeniach o charakterze politycznym. Zorganizowane grupy kobiet i ich dzia³al-

184 Mirlan SUBANOV PP 1 ’14



noœæ zaczêto nazywaæ oddzia³ami bab specjalnego przeznaczenia10 (Obon ili…). W tych
sprawach s¹ ju¿ prowadzone odrêbne œledztwa! Jeœli chodzi o udzia³ m³odzie¿y w ru-
chach protestu, to na przyk³adzie Kirgistanu mo¿na powiedzieæ, ¿e ludnoœæ miejska,
a zw³aszcza m³odzie¿, nie uczestniczy³a w tych wydarzeniach. Zarówno w marcu 2005 r.,
jak i w kwietniu 2010 r. oponenci w³adzy przyci¹gali m³odzie¿ z oddalonych regionów
kraju lub obrze¿y stolicy, z zasady przyby³¹ i nadal nap³ywaj¹c¹ do Biszkeku i wiêkszych
miast Kirgistanu w poszukiwaniach pracy… Rezultaty wydarzeñ w poddanych porów-
naniu krajach by³y odmienne: w Kirgistanie w³adza zmieni³a siê dwa razy, w Iranie nie
dosz³o do zmiany re¿imu.

Rozwa¿aj¹c analizowane wydarzenia, badacze zwracaj¹ siê te¿ do historycznej prze-
sz³oœci, jak np. w czasopiœmie „Itogi”: „»Arabska wiosna« to upadek re¿imów w Tunezji,
Egipcie, Libii, powstania w Bahrajnie, Syrii i Jemenie, protesty w Algierii, Iraku, Jorda-
nii, Maroko i Omanie, zamieszki w Kuwejcie, Libanie, Mauretanii, Arabii Saudyjskiej,
Sudanie i Saharze Zachodniej. To wszystko to niedawne wydarzenia, uwarunkowane
przez odejœcie z regionu tak wielkiego geopolitycznego gracza, jakim by³ ZSRR” (Su-
hova, 2011, s. 48–50).

Poni¿szy punkt widzenia ró¿ni siê od powy¿szego. Zawiera on analizê przyczyn
Arabskiej Wiosny autorstwa profesor Moskiewskiego Pañstwowego Instytutu Stosun-
ków Miêdzynarodowych M. Sapronowej: „Przyczyny pojawienia siê ruchu protestu by³y
inne w ka¿dym kraju arabskim. Mia³y swoje narodowe pod³o¿e, co przejawia³o siê te¿
w samej formie protestu: od ogólnonarodowych wyst¹pieñ, które zaczê³y siê od publicz-
nego samospalenia (Tunezja, Egipt) i plemiennego separatyzmu w jednej prowincji (Li-
bia) po skierowan¹ do króla proœbê o pozwolenie utworzenia partii politycznej (Arabia
Saudyjska). Protesty zademonstrowa³y niezadowolenie narodów œwiata arabskiego z ka-
tastrofalnej sytuacji w ¿yciu gospodarczym na tle korupcji re¿imów rz¹dz¹cych, która
przybra³a monstrualne rozmiary. Re¿imy autorytarne przez d³u¿szy czas stwarza³y pozo-
ry bezpieczeñstwa spo³ecznego, a rz¹dz¹ce klany rodzinne, straciwszy ³¹cznoœæ z naro-
dem, ignorowa³y narastanie powa¿nych wewnêtrznych sprzecznoœci, wiêc nie mog³y
odpowiednio wczeœnie oceniæ zagro¿enia i zareagowaæ na nie w adekwatny sposób” (Sa-
pronova, 2011).

Porównuj¹c wy¿ej opisane wydarzenia z wydarzeniami w Kirgistanie mo¿na powie-
dzieæ, ¿e sytuacja w Kirgistanie mia³a swoiste zabarwienie. Podczas gdy zmianê w³adzy
w 2005 r. poprzedza³o niezadowolenie z wyników wyborów do D¿ogorku Keneszu (par-
lamentu), to w 2010 r. g³ównymi przyczynami by³y: podwy¿szenie cen energii elektrycz-
nej i komunikacji, skorumpowanie wszystkich sfer i dominacja cz³onków rodziny
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10 Oddzia³ bab specjalnego przeznaczenia – termin u¿ywany w Azji Œrodkowej jako okreœlenie ko-
biet oferuj¹cych za op³at¹ swoje us³ugi w organizacji skandali i prowokacji na demonstracjach i in-
nych wydarzeniach, na których s¹ obecne media. Ich praca czêsto jest op³acana przez przeciwników
uczestników tych wydarzeñ. Do zadañ tych grup mo¿e nale¿eæ zarówno organizacja demonstracji, jak
i ich zak³ócanie, publiczne poni¿anie lub bicie uczestników lub przeciwników demonstracji, szturmo-
wanie budynków administracyjnych i siedzib firm, blokowanie dróg, pozbawianie polityków ich sta-
nowisk i inne dzia³ania o charakterze chuligañskim. W u¿yciu s¹ groŸby wywarcia zemsty na
cz³onkach rodziny i wziêcia ich na zak³adników, szanta¿ z groŸb¹ zniszczenia mienia i zastraszanie
przemoc¹ fizyczn¹.



Kurmanbeka Bakijewa na kierowniczych stanowiskach. Sam Bakijew t³umaczy³ obec-
noœæ swoich krewnych i dzieci w strukturach w³adzy ich niezwyk³ymi „uzdolnienia-
mi”… Podczas gdy u prof. Sapronowej mowa o przejawach separatyzmu plemiennego,
w Kirgistanie wraz z dojœciem Bakijewa do w³adzy nasili³a siê miêdzyregionalna wro-
goœæ miêdzy pó³noc¹ a po³udniem kraju.

Nie mo¿na negowaæ roli m³odzie¿y i technologii internetowych w tych wydarzeniach.
Zdaniem Grinina, wyra¿onym w artykule Arabskie rewolucje i pocz¹tek rekonfiguracji
œwiata (Grinin, 2012): „Najwa¿niejsz¹ przyczyn¹, której dzia³ania nie sposób unikn¹æ,
by³ zwiêkszony udzia³ m³odych ludzi (kohort) w ludnoœci ogó³em, tzw. »m³odzie¿owa
górka«11... Dziœ politolodzy nierzadko mówi¹ nawet o pañstwach z dominacj¹ m³odzie¿y
w piramidzie wieku jako o »³uku niestabilnoœci« rozci¹gaj¹cym siê od regionu andyjskie-
go w Ameryce £aciñskiej do regionów Afryki (zw³aszcza subsaharyjskiej), Bliskiego
Wschodu i pó³nocnych regionów Azji Po³udniowej…” (Grinin, 2012).

Przedstawiciele m³odzie¿y uczestniczyli tak¿e w wydarzeniach 2005 i 2010 r. w Kir-
gistanie. Trzeba podkreœliæ, ¿e kwestia udzia³u m³odzie¿y w ¿yciu spo³eczno-politycz-
nym przedstawia siê problematycznie. Ostatnio kwestia „m³odzie¿owa” czêsto wyp³ywa
na powierzchnie dyskursu spo³ecznego, co mo¿na objaœniæ tym, ¿e przedstawiciele tzw.
„starej gwardii” dawno wyczerpali swoje mo¿liwoœci przebywania w obozie w³adzy da-
nego prezydenta… Ludnoœæ Kirgistanu ju¿ od dawna chce widzieæ nowe twarze na naj-
wy¿szych stanowiskach. Grupa ludzi, która dosz³a do w³adzy w wyniku wydarzeñ
kwietniowych 2010 r., zwróci³a uwagê na to zjawisko i po sformowaniu Rz¹du Tymcza-
sowego stworzy³a Ministerstwo M³odzie¿y, które potem zosta³o przekszta³cone w Mini-
sterstwo M³odzie¿y, Pracy i Zatrudnienia. Na jego czele stoi jeden z uczestników
demonstracji podczas wydarzeñ kwietniowych 2010 r. – Alijasbek A³ymku³ow. Trzeba
jednak przyznaæ, ¿e udzia³ m³odzie¿y, tak jak i innych demonstruj¹cych, nabra³ spekula-
cyjnego charakteru. Rz¹d Kirgistanu nada³ mianowicie uczestnikom wydarzeñ kwietnio-
wych tytu³y „Bohaterów rewolucji kwietniowej”, a zwi¹zane z tym spekulacje i afery na
szczeblu rz¹dowym trwaj¹ po dziœ dzieñ…

Jeœli zaœ mowa o Internecie, który odgrywa g³ówn¹ rolê w wydarzeniach tego rodzaju,
wed³ug s³ów Grinina „wspó³czesne technologie cyfrowe i internetowe… sta³y siê wa¿n¹
przyczyn¹ dobrej organizacji ruchów. W rzeczywistoœci zwo³ywanie siê za pomoc¹ SMS
lub udostêpnieñ na popularnych portalach sta³o siê niemal¿e know-how arabskich de-
monstracji, przy czym technologia rewolucyjna by³a szybko kopiowana w s¹siednich
pañstwach” (Grinin, 2012). W Kirgistanie oprócz technologii internetowych wykorzysty-
wano telewizjê z zagranicy. Zw³aszcza przy obaleniu Bakijewa na wszystkich rosyjskich
kana³ach nadawano reporta¿e na temat okresu jego rz¹dów, jego dzieciach i licznych
krewnych. Rosyjska telewizja jest w Kirgistanie popularna, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e
pod wzglêdem ogl¹dalnoœci przewy¿sza krajow¹… Wykorzystanie rosyjskiej telewizji
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11 „M³odzie¿owa górka” (ang. youth bulge) – termin demograficzny, który oznacza istnienie „nie-
zwykle du¿ego udzia³u m³odzie¿y w wieku 15–24 lat w ca³kowitej liczbie doros³ych”. Zdaniem amery-
kañskiego socjologa Jacka Goldstone’a „w historii pojawienie siê »m³odzie¿owej górki« korelowa³o
z czasami kryzysów politycznych. Wiêkszoœæ wielkich rewolucji… – [w tym] wiêkszoœæ rewolucji
XX w. w krajach rozwijaj¹cych siê – mia³a miejsce tam, gdzie zaobserwowano m³odzie¿owe górki
o szczególnym znaczeniu”.



jako platformy do wyra¿ania nastrojów protestu jest obecnie uznawane za zemstê w³adz
rosyjskich za chwiejnoœæ decyzji Bakijewa w sprawach amerykañskiej bazy Gansi na lot-
nisku Manas i za udzia³ jego syna Maksima we wrogich przejêciach rosyjskich przedsiê-
biorstw na terenie Kirgistanu.

Na podstawie powy¿szego mo¿na wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski: we wszystkich
przedstawionych przyk³adach mia³ miejsce spo³eczny protest, który w istocie by³ zwia-
stunem tak zwanych rewolucji. Potrzeba jeszcze niema³o czasu, by dojœæ do ostatecznego
wniosku – czym w istocie by³y wydarzenia w Republice Kirgiskiej i krajach arabskich?!
Czy faktycznie by³y to rewolucje wywo³ane przez niski poziom ¿ycia i przekszta³cone
w spo³eczny protest przeciwko w³adzy, czy wszystkie te wydarzenia mo¿na nazwaæ
„pocz¹tkiem epoki nowych koalicji i rekonfiguracji œwiata?” (Grinin, 2012).
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Stegnij P., Buduŝee Bol’šogo Bli�nego Vostoka, http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=442, 7.01.2013.
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Summary

A Comparative Analysis of the 2005 and 2010 Events in the Kyrgyz Republic and the

Arab Spring

The paper discusses the events that occurred in certain states which were named ‘revolutions’. The
paper refers to the various factors that triggered those events and attempts to compare the events in
Kyrgyzstan in 2005 and 2010 to those in the Arab countries.

Key words: Color revolutions, social protest, role of social networking services, geopolitical world map
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