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Izvleček
Rusifikacija in sovjetizacija Srednje Azije s poudarkom na jezikovni politiki
Magistrsko delo obravnava odnos med centrom in periferijo v ruskem imperiju in Sovjetski
zvezi na primeru Srednje Azije v času od sredine 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne.
Avtor predpostavlja, da je jezikovna politika imperialnega in sovjetskega centra v odnosu do
srednjeazijske periferije imela dvojno vlogo. En del te politike je predstavljal izgradnjo
izobraževalnega sistema in upravne infrastrukture, medtem ko je ravno preko tega politika na
območje periferije istočasno vnašala elemente jezikovne in kulturne asimilacije zavoljo
konsolidacije svoje moči. Avtor predpostavlja tudi to, da so se pristopi centra razlikovali
glede na časovno obdobje in obliko oblasti. Poseben poudarek je na razlikah v pristopu med
imperialno in sovjetsko oblastjo, pri čemer avtor ugotavlja tudi to, da obe obdobji nista
pomenili enoznačne politike, pač pa se je le-ta prilagajala in spreminjala tudi znotraj obeh
obdobij.
Ključne besede: rusifikacija, sovjetizacija, Srednja Azija, ruski imperij, Sovjetska zveza
Abstract
Russification and Sovietization of Central Asia with Emphasis on Language Policy
This postgraduate thesis examines the relation between the political center and its periphery in
the Russian empire and Soviet union on the example of Central Asia in the time period from
mid-19th century up until the begining of World war II. The author suggests that the language
policies of the imperial and Soviet centres had a double role in their relation to the Central
Asian periphery. One part of the policy was the establishment of an education system and
administrational infrastructure, whereas this at the same time introduced elements of linguistic
and cultural assimilation in order to consolidate the centre's power. The author also suggests,
that the centre's approaches differed accordingly to the historical period and form of
government, at which point the author determines that both mentioned periods also saw
different approaches within their time frames.

Keywords: Russification, Sovietization, Central Asia, Russian empire, Soviet union
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POVZETEK
Magistrska naloga je sestavljena iz uvoda, treh vsebinskih poglavij, zaključka in pregleda
literature. Prvo poglavje zajema hipoteze in osnovna raziskovalna vprašanja, ki sem jih skušal
razrešiti tekom raziskovanja. Napravil sem uvod in razložil zgodovinsko ozadje Srednje
Azije, ki je pomembno za razumevanje konteksta teme. Drugo poglavje obravnava imperialno
obdobje, tretje razlaga prehodno, četrto pa je namenjeno obravnavi sovjetskega obdobja. V
petem poglavju sem napravil zaključek in sklepe.
V prvem poglavju sem zastavil nekaj hipotez, ki sem jih nato obravnaval tekom nadaljnjega
raziskovanja. Pri tem sem se osredotočil na področja uvajanja dominantnega jezika s strani
centralnih oblasti, posebne upravne delitve Srednje Azije znotraj ruskega imperija oz.
Sovjetske zveze ter vplivu nepismenosti in družbene stratifikacije.
Drugo poglavje obravnava imperialno obdobje, kjer raziskujem odnos med srednjeazijsko
periferijo in carsko oblastjo. Prvi del poglavja razlaga zgodovinski potek ruskega osvajanja
ozemlja in politične procese, ki so se dogajali vzporedno z njim. Drugi del poglavja razlaga
politične pristope s katerimi so centralne oblasti skušale konsolidirati in integrirati območje.
Tretje poglavje razlaga prehodno obdobje začetka 20. stoletja, ko je Rusija začela doživljati
pomembne družbene pretrese, katerim so sledile politične reforme in ustanovitev prehodne
vlade. V tem poglavju razlagam, kako so ti procesi vplivali na politiko centra do periferije in
na zadnje z oktobrsko revolucijo 1917 privedli do družbenopolitičnega preobrata.
V četrtem poglavju obravnavam sovjetsko obdobje in spremembe v odnosu do periferije, ki
jih je le-to prineslo. Poglavje razlaga reforme na področju jezikovne, pravopisne,
izobraževalne in upravne politike, ki jih je uvedla sovjetska oblast. Posebna ločnica je
napravljena med zgodnjim porevolucijskim obdobjem in obdobjem tridesetih let, ki je
prineslo nove spremembe v smeri centralizacije in integracije Srednje Azije.
Peto poglavje je namenjeno obravnavi v uvodu zastavljenih hipotez in končnim ugotovitvam.
Primerjal sem pristope imperialne in sovjetske oblasti in se vprašal o relevantnosti pojmov,
kot so rusifikacija, asimilacija in sovjetizacija, ter v kolikšni meri lahko o njih govorimo v
posameznih obdobjih.
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РЕЗЮМЕ
Магистерская диссертация состоит из введения, 3-х глав исследований, заключения и
списка литературы. В 1-ой главе я поставил гипотезы и основные исследовательские
вопросы, которыми я занимался в процессе своей работы. Здесь находится введение и
описание истории Центральной Азии, понимание которой важно для контекста
магистерской работы. Глава 2-я занимается имперским периодом, в 3-ей объясняются
общественные и политические перемены в начале XX века, а в 4-ой объясняется
советский период. В 5-ой главе заключение и выводы.
В 1-ой главе я поставил гипотезы, решением которых я занимался в течении
исследовательской работы. Здесь я сделал акцент на введении русского языка в систему
образования и в администрацию со стороны центральной власти, а также обсудил
административно-территориальное деление Центральной Азии в составе Российской
империи и Советского союза и влияние неграмотности и социальной стратификации.
Во 2-ой главе я занимался имперским периодом. Здесь изучаются отношения между
периферией и центральной властью. В первой части объясняются история покорения
территории и сопровождающие политические процессы. Во второй части объясняются
подходы центральной власти, которых цель была консолидация и интеграция
территории.
В 3-ей главе описывается переходный период начала XX века, когда Россия
столкнулась с больщими общественными переменами вследствие которых были
введены политические реформы и в конце сформировалось временное правительство.
Здесь объясняется как эти процессы повлияли на отношение центра к периферии и как
они в итоге привели к октябрьской революции и большим общественным переменам.
4-я глава занимается советским периодом и изменениями в отношению центра к
периферией. Здесь изучаются реформы в сфере языковой, орфографической,
образовательной и административной политики при Советском союзе. Я здесь тажке
подчеркнул разницу между ранним периодом сразу после революции и периодом 30-х
годов, когда вновь изменилось отношение центра к периферией, результатом которого
была централизация и интеграция территории Центральной Азии.
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5-я глава посвящена изучению гипотез и общим выводом. Я здесь сравнил подходы
имперской и советской власти и обсуждал релевантность понятий как русификация,
ассимиляция и советизация.
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1. UVOD
1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNE TEME
Pričujoče magistrsko delo se ukvarja z vprašanjem ruskega (sovjetskega) vpliva na politični,
lingvistični, družbeni in kulturni razvoj Srednje Azije v obdobju od začetka nastopa ruske
hegemonije v sredini 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne. Poudarek je na jezikovni
politiki, saj je lingvistična situacija od samega začetka ruski državi predstavljala velik izziv, ki
se ga je večkrat lotila z različnimi pristopi.
Sinteza raziskovalnega dela primerja različne pristope centralnih oblasti v dveh zgodovinskih
obdobjih; a) obdobje imperialne oblasti in b) obdobje sovjetske oblasti do začetka druge
svetovne vojne. Namen je predstaviti različne pristope v politiki do periferije znotraj enega in
drugega obdobja ter osvetliti razloge zanje.

1.2 HIPOTEZE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Glavna nit magistrske naloge je razlaga razmerja ruskega imperialnega in kasneje sovjetskega
centra do podrejenih srednjeazijskih ozemelj (periferije) preko analize upravne in jezikovne
politike v času od osvojitve ozemelj do začetka druge svetovne vojne.
Predmet magistrskega dela so prijemi, preko katerih so centralne oblasti vzpostavljale,
ohranjale in širile svojo fizično in politično prisotnost na območju, ki je bilo oddaljeno,
etnično mešano in hkrati zgodovinsko izpostavljeno vplivom močne soseščine.

1.2.1 Jezikovna dominanta

V zgodovinski praksi svetovnih imperialnih akterjev je pomemben del asimilacijskih politik
predstavljalo uvajanje dominantnega jezika in kulture v upravne in izobraževalne strukture na
perifernih območjih, ki so kulturno in etnično odstopala od centra. (R. E. Hamel, 2005: 16–
18) Glavni cilj takšne politike je bila konsolidacija perifernih območij zavoljo zmanjševanja
potencialnih konfliktov v obliki separatističnih in avtonomističnih gibanj, ki bi lahko ogrozila
kohezijo imperialne večnacionalne države, pa tudi zaradi racionalizacije in produktivnosti
8

imperialne uprave. Takšne prakse lahko vidimo na primeru mnogih imperijev, kot sta na
primer britanski ali francoski. Prav francoski kolonialisti so v svojih prekomorskih kolonijah
izvajali eno najbolj intenzivnih asimilacijskih politik, vezanih na jezik, medtem ko je britanski
kolonializem angleščino na podrejenih območjih uvajal manj intenzivno in bolj posredno. (R.
E. Hamel, 2005: 16–18)
Primerov britanske in francoske jezikovne kolonialne politike zaradi množice specifik seveda
ne moremo jemati kot univerzalno in splošno pravilo postopanja kolonialnih akterjev. Prav
tako je primer ruske ekspanzije v Srednjo Azijo v marsičem zelo poseben že zgolj z
geografskega vidika. Srednja Azija je za razliko od britanskih in francoskih kolonij bila
namreč ozemeljsko pripojena centru in posledično že s tega vidika bolj integrirana v osrednjo
državno tvorbo. S precejšnjo verjetnostjo pa lahko sklepamo, da je bilo vzpostavljanje
centralnega (imperialnega) jezika eden od prijemov, katerih sta se posluževali tudi carska
Rusija in kasneje Sovjetska zveza.

1.2.2 Upravna delitev

Zaradi vrste posebnosti, ki jih je Srednja Azija nedvomno predstavljala za centralno oblast,
predvidevam, da je bila tekom celotnega obdobja pod imperialnimi oblastmi deležna tudi
posebnega upravnega obravnavanja, ki je bilo različno od upravljanja bolj integriranih regij
znotraj ozemlja imperija, ki so bili kulturno in geografsko bližje centru. Predvidevam, da je ob
zavzetju ozemlja le-to predstavljalo neke vrste tamponsko cono med Rusijo in Afganistanom,
ki je bil takrat pod britansko upravo.
Predvidevam tudi, da je sovjetska oblast reformirala staro upravno delitev po načelih nove
politične podstati marksizma-leninizma in tudi iz pragmatičnih političnih razlogov.
Predvidevam, da je oktobrska revolucija začela proces avtonomije srednjeazijskih območij, ki
so pod imperialnim sistemom bila bolj odvisna od centra.
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1.2.3 Nepismenost
Ker gre pri delu obravnavanega ozemlja za območje z večstoletno nomadsko tradicijo, predvidevam,
da je bila do začetka 20. stoletja večina prebivalstva severnega dela Srednje Azije nepismenega.
Predvidevam, da je pri tem šlo za vsaj ⅔ skupnega števila prebivalstva, ki niso znali brati ali pisati.
Kar se tiče urbaniziranih delov na jugu, predvidevam, da stopnja pismenosti ni bila mnogo višja.
Razloge za to pripisujem elitizmu vodilnih družbenih slojev pri formiranju izobraževalne politike,
družbeni stratifikaciji kot posledici za to območje specifičnega družbenega sistema in nezadostni
fizični infrastrukturi, kot so npr. prostori za izvajanje izobraževalnih dejavnosti.

1.2.4 Družbena stratifikacija

Pod tem pojmom razumem stratifikacijo na več nivojih, primarno pa se omejujem na področje
izobraževanja. Predvidevam namreč, da so družbeni ustroji srednjeazijskih družb izkazovali precej
velike razlike med privilegirano družbeno elito in ostalim prebivalstvom. Moja hipoteza je, da je ta
stratifikacija negativno vplivala na proces izobraževanja širših množic na tem območju. Predvidevam
tudi, da je revolucija leta 1917 z družbenopolitičnim prevratom uspela ukiniti predrevolucijske lokalne
strukture in jih zamenjala z modelom, temelječem na marksizmu-leninizmu, ki je odprl možnosti
izobrazbe prej deprivilegirani večini prebivalstva.

1.3 GEOGRAFSKA IN ZGODOVINSKA OPREDELITEV

1.3.1 Geografska opredelitev
Srednja Azija ni natančno definiran geografski pojem ali uradno ime za neko omejeno območje.
Definicije se razlikujejo glede na kontekst in podlago, na kateri so postavljene, ta pa je lahko
lingvistična, etnološka, politična ali druga.

Danes verjetno najbolj razširjeno geografsko poimenovanje »Srednja Azija« (rus. Центральная
Азия, ang. Central Asia) se nanaša na pet držav, ki so nekoč predstavljale integralni del Sovjetske
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zveze. To so Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgizistan in Tadžikistan. Ta okvir je prevladujoč
tako v angleški 1kot ruski znanstveni literaturi. (С. Абашин 2008: 11)

Obstajajo opredelitve, ki vključujejo večji teritorij, kot npr. Unescova publikacija History of
Civilizations of Central Asia iz leta 1992, v kateri pojem Central Asia (slv. Srednja Azija)
poleg prej omenjenih regij zajema še dele Sibirije, Mongolije, zahodnega dela Kitajske
(avtonomna regija Xinjiang ali Vzhodni Turkestan), Afganistan ter dele Irana, Pakistana in
Indije. Čeprav je Srednja Azija tukaj opredeljena širše, pa publikacija vseeno razlikuje med
Central Asia in Soviet Central Asia (slv. Sovjetska srednja Azija), torej med Srednjo in
Sovjetsko srednjo Azijo. Slednja zajema zgoraj omenjene sovjetske republike. (UNESCO,
1992)

V sovjetski literaturi se pojem »Srednja Azija« uporablja v geografskih, znanstvenih in
zgodovinskih virih, obsega pa območje današnjega Uzbekistana, Turkmenistana, Kirgizistana
in Tadžikistana brez Kazahstana. (Abašin, 2008: 12) Za skupno ozemlje vseh omenjenih
sovjetskih republik se je uporabljal izraz »Srednja Azija in Kazahstan« (rus. Центральная
Азия и Казахстан) in to predvsem v gospodarski literaturi. Sovjetska zveza je bila namreč z
začetkom prvega petletnega plana (1929) razdeljena na t. i. gospodarske regije (rus.
экономические районы). Srednjeazijska regija je zajemala republike Uzbekistan,
Turkmenistan, Kirgizistan in Tadžikistan, severno od nje pa je bila Kazahstanska gospodarska
regija, kar pomeni, da je bil Kazahstan dojet kot ločena enota. Vendarle se je obe regiji
navadno omenjalo skupaj. (A. Grigorjev, 1960–66) Preden se je v sovjetskem obdobju
vzpostavilo poimenovanje Srednja Azija, je bilo območje v imperialnem obdobju znano pod
imenom Turkestan (rus. Туркестан). Razlog za sovjetsko preimenovanje je najverjetneje
bila politična konotacija, ki jo je nosilo ime Turkestan. Po eni strani je bil izraz dojet kot
ostalina carskega režima, po drugi strani pa je imel panturkističen prizvok in je zato pri
sovjetskih političnih krogih bil nepriljubljen. (Abašin, 2008: 12)

Izraz Turkestan ali Ruski Turkestan (rus. Русский Туркестан) v ruskem zgodovinskem
pojmovanju predstavlja južni del Srednje Azije, ki je bil na prelomu 20. stoletja v glavnem
naseljen s turkovskimi ljudstvi, obenem pa je bil del ruskega imperija in kasneje Sovjetske
1

Z izrazoma angleška in ruska (znanstvena literatura) je mišljena izključno literatura v angleškem oziroma
ruskem jeziku.
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zveze. Turkestan je v svojem najširšem pomenu sicer izraz za »deželo Turkov«, ki
zgodovinsko zajema približno isto ozemlje kot najširše pojmovanje Srednje oziroma
Centralne Azije med Kaspijskim morjem na zahodu, severnim delom Afganistana na jugu,
kitajsko provinco Xinjiang na vzhodu (Vzhodni Turkestan) in kazaškimi stepami na severu
približno do vznožja gorovja Ural. (Abašin, 2008: 11–12)
Izraz Turkestan se sicer v ruski znanstveni literaturi prvič pojavi ob koncu 18. stoletja in naj
bi v rusko geografsko pojmovanje regije prišel s strani Britancev, ki so takrat vladali Indiji in
Afganistanu in so izraz verjetno prevzeli od lokalnih prebivalcev. (Abašin, 2008: 13)
Verjetno najstarejši (tuj) naziv za južni del Srednje Azije pa je izraz Buharija (rus.
Бухария), ki se v ruskih virih pojavi v 18. stoletju, in sicer na podlagi informacije, ki jo je
prenesel kozak F. Skibin leta 1697. Poleg tega lahko zasledimo tudi ime Velika Buharija
(rus. Великая Бухария), ki je vključevalo ozemlja izven dejanskega nadzora Buharskega
kanata. Poimenovanje priča o tem, da so zgodnji ruski popotniki Buharo dojemali kot
regionalni politični center in ji pripisovali določeno mero relevantnosti. (Abašin, 2008: 12)
Za podlago raziskovalnega okvirja sem izbral prvo definicijo, torej Srednjo Azijo kot območje
ozemlja današnjih neodvisnih držav Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgizistan in
Tadžikistan. Glavna razloga za to sta dva; omenjeno ozemlje ima v zgodovini gospodarskih,
kulturnih in lingvističnih odnosov do Rusije precej skupnega, celotnemu ozemlju pa je skupna
tudi turkovsko-perzijska kulturna in islamska religijska tradicija, ki predstavljata relevantna
faktorja pri obravnavanju dotične tematike. (Abašin, 2008: 13–15)

1.3.2 Zgodovinska opredelitev

Zgodovinski okvir sem omejil na obdobje od sredine 19. stoletja do druge svetovne vojne,
čeprav se zavoljo konteksta in razlage tekom raziskovalne naloge poleg tega nanašam še tako
na predzgodovino ruskih osvajanj kot na sodobno postsovjetsko obdobje.

Časovni okvir sem razdelil na tri obdobja, ki se po moji oceni zelo očitno ločijo eno od
drugega. Prvo obdobje sem postavil med začetek imperialnega osvajanja in začetek 20.
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stoletja, ko je ruski imperij začel doživljati destabilizacijo in družbenopolitične pretrese (H-D.
Löwe, 2009), ki so se manifestirali najprej v poskusu revolucije leta 1905, dokončno pa
izbruhnili s februarsko in oktobrsko revolucijo leta 1917. Sam družbenopolitični
revolucionarni prevrat (1917–1922) sem opredelil kot posebno obdobje, kajti čeprav je trajalo
relativno kratek čas v primerjavi z ostalima, so se takrat zgodili ključni preobrati, ki so na
novo zastavili centralno politiko do tega območja. Tretje in zadnje obdobje, ki ga
obravnavam, sega od sklepnega dela državljanske vojne v zgodnjih 20-ih letih do začetka
druge svetovne vojne. To je bilo obdobje postopnega umirjanja situacije, splošne
konsolidacije in uvajanja sovjetskih politik na osnovi marksizma-leninizma in kasneje t. i.
stalinizma.

1.4. POSKUS DEFINIRANJA POJMOV “RUSIFIKACIJA” IN
“SOVJETIZACIJA”

1.4.1 Rusifikacija ali rusijanizacija?

Pojem rusifikacija (rus. русификация, ang. Russification) je pogosto uporabljen v mnogih
zgodovinskih virih, pri čemer je splošna definicija pojma relativno široka. Večina avtorjev, na
katere se sklicujem v pričujočem delu, razume rusifikacijo kot proces kulturne in jezikovne
asimilacije neruskih etničnih skupin na ozemlju pod ruskim nadzorom. (Е. Сулейменова,
2010; B. Ismailova, 2001: 26–27)
Rusijanizacija (ang. Russianization) je precej redkeje uporabljen pojem, ki ga večina avtorjev
sploh ne uporablja, določeni pa z njim definirajo proces, ki za razliko od asimilacije
predpostavlja bolj adaptacijo oz. prilagajanje. Mark Dickens, kot primer rusijanizacije, navaja
uvedbo cirilične pisave za zapis turkovskih srednjeazijskih jezikov. (M. Dickens, 1988)
Eleonora Sulejmenova rusifikacijo opredeljuje kot nabor politik tako carske kot sovjetske
Rusije, katerih glavni cilj predstavlja homogenizacijo večjezikovne družbe:
Русификация – одно из имплицитных направлений языковой политики в дореволюционной России,
СССР, Российской Федерации, главной целью которого является языковая гомогенизация
многоязычного общества: а) процесс осуществления комплекса мер, нацеленных на распространение
русского языка на какой-либо иной (в том числе не исконной) территории (русификация Финляндии,
русификация Кыргызской Республики); б) результат такого процесса (графическое, лексическо-
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семантическое, грамматическое сближение какого-либо иного языка с русским языком). (E. Сулейменова
2010: Введение)2

Ker se pojma v strokovni literaturi mnogokrat prepletata oz. mešata, in ker je rusifikacija bolj
pogosto in širše sprejet pojem, v nadaljevanju obravnavam zgolj tega. Pod pojmom
rusifikacija v kontekstu Srednje Azije tako razumem načrtno kulturno, jezikovno, upravno in
politično prilagajanje perifernih območij (ruskemu) centru.

1.4.2 Sovjetizacija

Sovjetizacija je skupek različnih družbenoekonomskih, političnih in upravnih reform, ki so
sledile padcu imperialnega režima in posledičnem družbenem preobratu v sovjetski Rusiji /
Sovjetski zvezi in so trajale vse do razpada Sovjetske zveze leta 1991. (T. Weeks, 2010)
Osnovna podstat sovjetizacije je bila politična ideologija marksizma-leninizma. Del
sovjetizacije v obdobju, ki ga obravnavam, zajema tudi Stalinovo politiko v drugi polovici 30ih let, ki v marsičem predstavlja odklon od Leninove politike korenizacije in NEP 3 -a.
Sovjetizacijo lahko definiramo tudi kot uvedbo političnega sistema, ki sloni na modelu
sovjetov – delavskih svetov in kompleksnega birokratskega aparata, ki je upravno, politično
in ekonomsko usmerjal državo.
Konkretno se je sovjetizacija v praksi kazala na več področjih, med katerimi po moji oceni
izstopata gospodarstvo in uprava; v gospodarskem smislu je sovjetizacija predstavljala
uvedbo različnih ekonomskih modelov; od vojnega komunizma v času državljanske vojne
preko NEP-a do centralno planskega gospodarstva, ki ga je ob ukinitvi NEP-a spodbudil
Stalin. S sovjetizacijo uprave mislim na preobrazbo nekaterih predsovjetskih administrativnih
oblik (npr. ukinitev gubernij in njihova zamenjava z enotami, kot so oblasti ali rajoni) ter
uvedbo novih (npr. avtonomne sovjetske republike). Nova razmejitev ozemlja sovjetske
Rusije je temeljila na marksistično-leninistični liniji, ki si je vsaj na začetku prizadevala za
ustvarjanje avtonomnih pokrajin in republik na podlagi samoodločbe in enakopravnosti
2

Rusifikacija – ena izmed implicitnih smeri jezikovne politike v predrevolucijski Rusiji, v ZSSR in Ruski
federaciji, katere glavni cilj predstavlja jezikovna homogenizacija večjezične družbe: a) proces vzpostavljanja
nabora ukrepov, ki so usmerjeni na širjenje ruskega jezika na poljubnem (v tem primeru tujem) območju
(rusifikacija Finske, rusifikacija Kirgiške republike); b) rezultat takšnega procesa (grafično, leksikalnosemantično in slovnično približevanje poljubnega jezika z ruskim).
3
NEP je kratica za program nove ekonomske politike v Sovjetski zvezi, ki je predstavljala ekonomsko reformo
in delno liberalizacijo ekonomskih odnosov na nižji ravni v obdobju 1921-1928.
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narodov. (Dickens, 1989: 2; С. Тархов, 2004: 74) V tem pogledu se ta pristop loči od
imperialnega. Sovjetizacijo moramo zato jemati kot posebno obdobje centralne politike v
odnosu do periferije, čeprav so bili določeni začetni ukrepi znotraj politike sovjetizacije
ukinjeni ali obrnjeni v obratno smer še pred začetkom druge svetovne vojne zaradi sprememb
v vrhu partijske politike.

1.5 PREDZGODOVINA SREDNJE AZIJE

1.5.1 Etnična sestava prebivalstva

Zaradi kompleksne družbene situacije, ki je bila prisotna že takoj ob začetku ruskih osvajanj,
je potrebno osvetliti tako etnično kot jezikovno zgodovino, pa tudi zgodovino pisav na tem
ozemlju.
Večina prebivalstva današnje Srednje Azije je po jezikovnem izvoru turkovskega
porekla. Najštevilčnejše štiri skupine so Kazahi, Kirgizi, Turkmeni in Uzbeki. V regiji se
nahaja tudi relativno številčen del prebivalstva iranskega izvora, ki ga predstavljajo Tadžiki,
katerih jezik je perzijski in soroden dariju, ki ga govorijo v sosednjem Afganistanu. (W.
Beeman, 2006: 1–3) Zaradi lege ob svilni poti in dejstva, da so se skozi to regijo v različnih
zgodovinskih obdobjih premikale vojske skoraj vseh velikih azijskih imperijev (Perzijci, Grki,
Arabci, Turki, Mongoli in Rusi), sta se stoletja odvijala močna interakcija in posledično
mešanje etničnih skupin. Rezultat tega je, da lahko poleg prej omenjenih skupin tukaj
najdemo še Arabce, Jude, Rome, Perzijce, Tatare, Korejce, Azerbajdžance, Armence, Nemce,
Ukrajince, Beloruse in Ruse. (S. Haase, 2008: 20–21)
Pred prihodom turkovskih plemen v Srednjo Azijo je bila večina prebivalstva iransko
govorečega. V 2. stol. pr. n. š. so nomadska Turkovska plemena začela zapuščati svojo
pradomovino v današnji Mongoliji in se v hordah premikati na zahod v osrednjo Azijo, pri
čemer so se preživljala tako z vojaškimi pohodi in plenjenjem sosednih plemen kot stepsko
živinorejo. Različna turkovska plemena so se leta 552 združila in vzpostavila ozemeljsko
relativno velik imperij - Turkovski kaganat (rus. Тюркский каганат, ang. Turkic Khaganate),
ki je na svojem vrhuncu segal od Črnega morja do današnje severne Kitajske. (Dickens,
1988)
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1.5.2 Religija in pismenost

Prvotna turkovska ljudstva so pustila zapise v runski pisavi (orhon), ki je temeljila na
aramejski abecedi, ki so jo uporabljali nestorjanski kristjani v tem času na istem območju.
Runski zapisi pričajo o določeni stopnji pismenosti takratnih nomadov. Kasneje so Ujguri –
turkovska skupina v Vzhodnem Turkestanu (Xinjiang) – prav tako razvili lastno pisavo, ki je
temeljila na sirijski pisavi, ki se je razširila po vsej Srednji Aziji, dokler je ni nadomestila
arabska, katere prilagojena različica je še vedno v uporabi v Mongoliji. (Dickens, 1989: 11)

Srednjeazijska kultura je v času vzpona islama na tem območju doživela velike spremembe.
Ko so arabske vojske začele leta 673 prodirati čez reko Oxus (današnja Amu Darja), so
obstoječo kulturo osvajalci absorbirali in islamizirali ter v zgodnjem osmem stoletju
konsolidirali svojo moč na ozemlju, ki je bilo takrat znano kot Dežela onkraj Oxusa (lat.
Transoxiana). V 9. stoletju se je islam trdno zakoreninil kot dominantna religija z redkimi
izjemami pri nomadskih plemenih na severu, ki so prakticirala šamanizem in animistične
prakse še stoletja zatem. Arabščina je poleg jezika religije postala tudi jezik višje izobrazbe,
arabska pisava pa je bila uvedena povsod, čeprav je bila pismena le privilegirana elita
prebivalstva. Poleg arabščine se je v znanstvenih krogih uporabljala tudi klasična perzijščina,
medtem ko je večina prebivalstva med sabo govorila v različnih turkovskih in perzijskih
dialektih.

V naslednjih nekaj stoletjih so srednjeazijska mesta Buhara, Hiva in kasneje Samarkand
postala elitna izobraževalna središča islamskega sveta. To območje je dalo številne
pomembne učenjake, kot na primer matematika Al-Hvarizmija (783–847), ki je znan kot oče
algebre, ali pa Ibn Sina (980–1037), znanega na zahodu kot Avicenna. V teh letih je nastalo
relativno mnogo srednjeazijske literature, zapisane v arabščini, perzijščini in čagatajščini –
turkovskem knjižnem jeziku, poimenovanem po enem izmed sinov Džingiskana. Kljub
velikim dosežkom učenjakov je večina prebivalstva Turkestana ostala nepismena. (Dickens,
1989: 11) Nepismenost je bila tudi posledica relativne neuporabnosti pisnega izražanja v
praksi, saj je bila, kot pravi Dickens, večina prebivalcev trgovcev, kmetov ali pastirjev. V
odsotnosti množične pisne kulture je nastala bogata ustna literatura; Srednja Azija je še
zmeraj znana kot dom nekaterih najdaljših epskih poem na svetu. (Dickens, 1988)
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1.5.3 Srednji vek do ruskih osvajanj

Medtem ko sta vstala in razpadla mongolska imperija Džingiskana (1167–1227) in Timurja
(1336–1405), se je na robu mongolsko-turkovskega vplivnega območja pojavila nova
politična sila, ki je pospešeno pridobivala na vplivu. Rusi so bili dolgo časa v vazalnem
odnosu do Tatarov, turkovskega plemena, ki je obdržalo oblast nad mongolsko Zlato hordo
zahodno od gorovja Ural vse do 15. stoletja. Moskovska kneževina je postopoma pridobivala
ozemlje in moč, dokler ni leta 1552 Ivan III. Grozni zavzel tatarsko trdnjavo v Astrahanu. Od
takrat naprej je Rusija postala pomemben regionalni igralec, ki je postopoma širil svoje
ozemlje v Azijo. Proces osvajanja in podrejanja Srednje Azije se je začel v 17. stoletju (W.
Górecki, 2014: 12) in je trajal vse do devetdesetih let 19. stoletja, ko so Rusi vzpostavili
nadzor nad celotnim ozemljem, ki ga danes razumemo, kot ruska/sovjetska Srednja Azija.
(Dickens, 1988)
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2. IMPERIALNO OBDOBJE
Druga polovica 19. stoletja je bilo obdobje ozemeljske širitve ruskega imperija v Srednjo
Azijo, ki se je zaključilo v 90-ih letih 19. stoletja. V tem času je imperialna oblast
konsolidirala vojaški nadzor in vpeljala svoj birokratski aparat.
Z osvojitvijo Srednje Azije je ruski imperij pod svojo upravo združil območje, ki je bilo
etnično izjemno mešano, in kulturno ter jezikovno tako različno od večine ostalega imperija,
da je bila imperialna uprava postavljena pred povsem nove probleme, s katerimi se do tedaj v
tej meri še ni srečala.

2.1 TERITORIALNA PODREDITEV SREDNJE AZIJE

2.1.1. Zavzetje kazaške stepe

Тrgovski in diplomatski stiki Rusije s Srednjo Azijo segajo v čas med 16. in 17. stoletjem (Л.
Рыбаковский, 2011). Leta 1589 je z Moskovsko kneževino vzpostavil stik buharski kan, ki si
je prizadeval vzpostaviti trgovske vezi. V času carja Mihaila Fjodoroviča je Rusija v Srednjo
Azijo pošiljala diplomate in trgovske potnike, da bi si zagotovila trg; v obdobju 17. stoletja je
bilo v Srednjo Azijo, predvsem v Hivo in Buharo, poslanih mnogo odposlancev, katerih
odprave sicer niso imele pomembnejšega političnega učinka, so pa pripomogle k vse boljšemu
razumevanju območja.
Za časa vladanja carja Petra Velikega (1721–1725) je bilo v Srednjo Azijo organiziranih več
vojaških odprav, ki pa niso prinesle zaželenega učinka, večkrat so se končale celo ravno
nasprotno od pričakovanega. Čeprav je Rusija v tem obdobju sicer nekoliko razširila svoj
teritorij, katerega meje so do začetka 19. stoletja segale do severnega obrobja kazaških step,
približno na meji med današnjo Rusko federacijo in republiko Kazahstan, Petru ni uspel
načrtovan projekt povezave Rusije z Indijo preko rečnih poti. (UNESCO, 2005: 64)
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Karta 1: širjenje ruskega ozemlja od 17. do 20. stol.

V začetku 19. stoletja je ruski imperij začel prodirati v stepe, kjer so živela nomadska kazaška
plemena, ki so se delila v plemenske skupine oz. horde ali žuze (rus. жузы). Na območju step
so obstajali trije kazaški žuzi; Mlajši, Srednji in Starejši žuz. (Абашин, 2008: 33) Kazahi
niso bili edini nomadi, saj so jih obdajala druga plemena, npr. Nogajci na zahodu in Džungari
na vzhodu, s katerimi so bili mnogokrat v napetih, tudi sovražnih odnosih. Kazaška plemena
na severu so že kmalu v prvi polovici 18. stoletja zavoljo zaščite pred rivalskimi plemeni
sprejela rusko zaščito v zameno za delno odpoved suverenosti. (Рыбаковский, 2011) Car
Pavel I. je na prelomu 19. stoletja dovolil premikanje nomadskih plemen Kazahov na območje
Urala, kasneje, do sredine stoletja, pa je pod ruski protektorat prešla še večina preostalih
plemen, ponovno primarno zaradi pritiska sosednjih plemen (npr. Džungarov) in kanatov na
jugu. (Абашин, 2008: 38-39)

Leta 1822 je car Aleksander I. potrdil Ustavo o sibirskih Kirgizih (rus. Устав о сибирских
киргизах), s katero je na območju kazaških plemen v praksi ukinil politično obliko kanata
kot oblike družbenopolitične ureditve. Obenem so si ruski oblastniki utrdili oblast s
postavitvijo utrdb, med katerimi so nekatere kasneje prerasle v naselja. Tako so med drugim
leta 1824 nastala naselja Kokšetau, leta 1830 Akmolinsk (današnja Astana), leta 1854 pa še
utrdba in kraj Verni (danes Almaty – največje mesto Kazahstana). Cilji sprejetega dokumenta
so bili ukinitev tradicionalnega kazaškega družbenega in političnega sistema ter sprememba
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uprave, ozemeljske razmejitve in pravnega reda na severovzhodu Kazahstana. (Ш.
Саяхимова, 2008) S to potezo je ruski imperij dokončno utrdil hegemonijo nad kazaškimi
ozemlji. V obdobju dveh let po sprejetju omenjenega akta je imperialna oblast kazaškemu
prebivalstvu uvedla vrsto koncesij; Kazahi so dobili pravico do uporabe potnih listov, s čimer
jim je bilo omogočeno svobodno premikanje po ozemlju imperija. Vzporedno so oblasti
ukinile sužnjelastništvo in izvzele moški del prebivalstva iz obvezne vojaške službe. Uradno
je bilo Kazahom omogočeno opravljati celo uradniške in druge državne službe, vendar je v
praksi tovrstno delo zahtevalo znanje ruskega jezika, dostopnost učenja katerega pa je bila
takrat za večino prebivalstva relativno omejena.
Rusko ekspanzijo v kazaške stepe lahko obravnavamo kot ločeno etapo pred dokončno
osvojitvijo srednjeazijskega teritorija. Osvajanje step je namreč v vojaškem in političnem
smislu zahtevalo precej manjši vložek kot kasneje, ko si je ruski imperij začel prisvajati
Turkestan oz. južni del Srednje Azije. Faktorjev za to je več; zahtevnejša topografija,
razvitejše že prisotne družbenopolitične in državne strukture (npr. kanati), kompleksnejša
demografija (multikulturno prebivalstvo) in v tem obziru tudi večje število lokalnega
prebivalstva, ki ga je bilo treba upravljati.

2.1.2 Ekspanzija v Turkestan

Pred začetkom ruskih intervencij so na območju južnega dela Srednje Azije (južno od step)
obstajale tri državne tvorbe; Kokandski, Hivski in Buharski kanat (rus. Кокандское,
Хивинское, Бухарское ханство), med katerimi je vladalo neprestano rivalstvo; notranja
nestabilnost in relativno inferiorna vojaška organiziranost (v primerjavi z ruskim imperijem)
pa sta iz omenjenih držav delali privlačno tarčo tako za ruske kot britanske osvajalce. Britanci
so takrat namreč že vladali Indiji, v Srednji Aziji pa so imeli svoje trgovske potnike, pri čemer
so imeli tudi precej bolj razvito kapitalistično gospodarstvo od ruskega, česar se je ruska
oblast tudi zavedala. Slednje dejstvo je zanje predstavljalo še poseben problem. (Абашин,
2008: 64)

Politika carja Aleksandra II (1818–1881) do Kavkaza in Srednje Azije se je manifestirala v
prepričanju, da ima Rusija pravico do vladanja v Srednji Aziji in dolžnost, da civilizira
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“zaostala” ljudstva. (W. Górecki, 2014: 12) V geopolitičnem smislu je nadzor nad ozemljem
med rekama Sir Darja in Amu Darja za Rusijo pomenil pomemben strateški cilj; Srednja
Azija je na eni strani predstavljala logično etapo v ozemeljski širitvi imperija, na drugi pa je
bilo z ruskega vidika treba ustaviti britansko ekspanzijo, ki je grozila z juga. Ob tem je
smiselno dodati, da je bil v času ruskega osvajanja južnega dela Srednje Azije še zelo
aktualen nedavni ruski poraz v krimski vojni (1853–1856), kar pomeni da je bilo ruskobritansko rivalstvo na relativno visoki stopnji. Zavzetje Srednje Azije je imelo za carja tudi
legitimacijski učinek, s katerim bi si ruski imperij povrnil ugled na mednarodni ravni. (W.
Moss, 2005: 66) Srednja Azija je imperialno oblast privlačila tudi zaradi potenciala v
pridobivanju naravnih bogastev za razvoj tekstilne industrije. (П. Шарова, 1940: 90) Obdobje
rusko-britanskega rivalstva v tem delu sveta v drugi polovici 19. stoletja zgodovinarji
imenujejo tudi t. i. velika igra (ang. The Great Game). (Górecki, 2014: 13)

Karta 2: topografija Turkestana. Ozemlje Turkestana se nahaja večinoma med rekama Sir Darja in Amu Darja
in je bilo v 19. stoletju ozemlje, do katerega sta kazala interes tako britanski kot ruski imperij. Rusko vplivno
območje pred zavzetjem Turkestana je bilo severno od reke Sir Darje, britansko pa južno od nje v današnjem
Afganistanu.
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V obdobju 1864–65 si je ruski imperij z zavzetjem Samarkanda in Taškenta zagotovil nadzor
nad dvema najpomembnejšima trgovskima in upravnima stičiščema v regiji. Še istega leta
ustanovijo t. i. stepsko komisijo (rus. степная коммисия), katere naloga je bila preučevanje
lokalnih družbenih specifik, vključno z demografijo.

V 70-ih letih 19. stoletja je ruska imperialna oblast začela reformirati upravno delitev
osvojenih ozemelj; z dokončnim zavzetjem Hivskega kanata leta 1873 je ta postal ruski
protektorat, tri leta kasneje pa je bil po uspešni vojaški kampanji generala Mihaila
Dmitrijeviča Skobeljeva ukinjen Kokandski kanat, ozemlje pa so pripojili Ferganski provinci
kot eni izmed administrativnih enot ruskega Turkestana. (Е. Глущенко, 2010)

Med leti 1864 in 1885 si je Rusija z vojaško kampanjo južno od kazaških step pokorila
Kokandski, Hivski in Buharski kanat, turkmenska ozemlja, Transkaspijsko regijo na jugu
Kaspijskega morja in del severozahodne Perzije. Leta 1865 je bila ustanovljena turkestanska
oblast (rus. Туркестанская область), ki je bila vključena v sestavo orenburškega
generalnega guvernatorstva. Na čelo nove upravne regije je bil postavljen general Mihail
Grigorjevič Černjajev (1828–1898), ki je še istega leta napadel in po dolgem obleganju zavzel
Taškent. (Абашин, 2008: 73)

Tekom leta 1867 so turkestanski regiji po uspešni vojaški kampanji proti Buharskemu kanatu
pripojili dodatna ozemlja, s čimer je regija postala samostojni generalni guvernat (rus.
генеральное губернаторство), ki je odslej bil podrejen neposredno centralnim oblastem.
(Абашин, 2008: 74)

Leta 1884 so Rusi zavzeli mesto Merv, naslednje leto pa svoje sile pomaknili še južneje in se
spopadli z afganistanskimi milicami4. To je povzročilo resna trenja z Britanci, ki so spomladi
1885 prerasla v politično krizo, saj je za Britance Afganistan predstavljal tamponsko cono
med Rusijo in Indijo. Kriza je trajala do leta 1895 in se razrešila z dogovorom o vzpostavitvi
rusko-afganistanske meje v gorovju Pamir, ki predstavlja današnjo južno mejo Tadžikistana.
V tem procesu je bil vzpostavljen tudi t. i. Vahanski koridor (rus. Ваханский коридор,

4

Ruske in britanske vojaške sile se v Srednji Aziji niso neposredno spopadale. Občasno so se spopadale z
vojskami lokalnih vojaških in političnih vodij, ki jih je podpirala ena ali druga stran. (Górecki, 2014: 13)
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ang. Wakhan Corridor), ozek pas, ki je fizično ločeval rusko in britansko ozemlje vse do
meje s Kitajsko. (Górecki, 2014: 13)

Ruska ekspanzija in končna podreditev južnega dela Srednje Azije pomeni začetek
dokončnega zatona srednjeazijskih kanatov, ki so ob ruskem prihodu že doživljali stagnacijo.

Karta 3: Srednja Azija v okviru ruskega imperija na prelomu 20. stoletja.

2.2 ETNO-LINGVISTIČNA SLIKA 19. STOLETJA

2.2.1 Problem terminologije in definicije

Primerjava sodobnih podatkov etnične slike Srednje Azije s podatki iz časa ruskega imperija
lahko vzbuja določeno mero nejasnosti in zmede, za kar sem v svoji analizi prepoznal vsaj tri
razloge; prvi problem predstavlja že sama definicija etnične skupine oz. etničnosti same po
sebi. V imperialnem obdobju so namreč bile etnične skupine v glavnem definirane po
drugačnih kriterijih kot danes. Pomemben faktor takrat je bil na primer življenjski slog
posameznih skupin ljudi. (S. Haase, 2008: 20) Drug problem predstavljajo različni nazivi istih
etničnih skupin v različnih časovnih obdobjih. V primeru Kazahov in Kirgizov, kot bomo
videli v nadaljevanju, gre celo za neposredno zamenjavo oziroma obratno rabo nazivov kot
danes. Tretjo težavo predstavlja večkratno spreminjanje meja in celo kategorij
administrativnih enot na tem območju, tako v imperialnem kot sovjetskem obdobju.
Posledično lahko sklepamo, da je pri popisih prebivalstva, ki danes služijo kot viri (С.
Сулькевич, 1940; Н. Гаврилов, 1911), mnogokrat bila prisotna določena mera arbitrarnosti.
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Okvir za razumevanje pojmovanja etničnih skupin v Srednji Aziji ponudi Scott Haase, ki
izhaja iz tega, da so se skupine ljudi na tem območju že pred ruskimi osvajanji združevale in
cepile primarno na politični ravni, kar naj bi bilo še posebej značilno za nomadska plemena,
katerim so večinoma pripadali predniki današnjih Kazahov, Kirgizov in Uzbekov. Biti
pripadnik uzbeškega ali kazaškega plemena je marsikdaj pomenilo zgolj politično zavezništvo
in ni nujno vključevalo drugih sorodnosti med povezanimi ljudstvi. Tako so, kot piše Haase,
znani tudi primeri, ko so skupine Tadžikov sprejele uzbeški jezik in se niso več identificirale
kot Tadžiki. (Haase, 2008: 20-22)

2.2.2 Etnične skupine Srednje Azije

Srednja Azija je bila že ob prihodu ruskih kolonizatorjev etnično izjemno mešana. (UNESCO,
2005: 78) V dokumentih iz takratnega časa je precej dobro ohranjena informacija o etnični
delitvi prebivalstva, ki so jo opravili (in kot so jo razumeli) takratni popisovalci. Ob tem je na
mestu opomba, da je dokumentirano gradivo pretežno, če ne skoraj izključno ruskega izvora,
kar pomeni, da viri pričajo predvsem o ruskem dojemanju regije in jih je treba tudi
obravnavati z vidika ruske kulturne, politične in zgodovinske prakse.
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Karta 4: Sodobna etnična delitev Srednje Azije. Razprostranjenost etničnih skupin, kot jih pojmujemo danes.
Bela polja so neposeljena ali zelo redko poseljena območja.

Najbolj osnovna delitev, ki so jo napravili ruski upravniki pri raziskovanju etničnih specifik je
bila delitev na nomadske in ustaljene skupine. Ta delitev je pomembna zato, ker se je na
njeni podlagi vzpostavila politika do dotičnih narodov ene ali druge skupine. Pomembna je
tudi z vidika današnjega dojemanja etnične sestave regije. Po letu 1873 so kolonialne oblasti
spoznale potrebo po bolj podrobni klasifikaciji prebivalstva. (Абашин, 2008: 95) V
»nomadsko« skupino so takrat sodili predniki današnjih Kazahov, Kirgizov in Turkmenov,
v »ustaljeno« skupino pa današnji Uzbeki in Tadžiki, živeči pretežno v Turkestanu, kjer je
bila gostota poselitve bistveno večja.

Jevgenij Aleksandrovič Gluščenko v knjigi Rossija v srednjej Azii predstavi nabor
prevladujočih etničnih skupin in demografskih pojavnih oblik, ki so prevladovale v času
ruskega zavzemanja Srednje Azije; ustaljeni Sarti, nomadski Kirgizi, polnomadski Uzbeki,
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Kipčaki in Karakalpaki v samarkandski in ferganski oblasti5 ter Tatari in avtohtoni Buharski
Judje. Na skrajnem jugovzhodu Turkestana, med reko Sir Darjo in današnjim Afganistanom,
so prevladujočo etnično skupino predstavljali Tadžiki. Ti se, kot že omenjeno, ločijo od
večine ostalih etničnih skupin Srednje Azije po tem, da jezikovno ne pripadajo turkovski
ampak iranski jezikovni skupini. (Глущенко, 2010)

Kot sem omenil v uvodu poglavja, je treba upoštevati, da nazivi za posamezne etnične
skupine niso bili zmeraj zgodovinsko konsistentni, kot bomo videli na primeru Kazahov in
Kirgizov, ali pa niso niti nujno opisovali etničnih skupin kot takih, kot kaže primer Sartov.
Posamezne nazive je torej treba jemati v kontekstu ideologije, védenja in družbenih
konstruktov, ki navadno izvirajo iz dominantne kulture.
Spodaj naštevam imena skupin ljudstev, ki so bila aktualna v 19. stoletju in v demografskem
smislu prevladovala na območju Srednje Azije. V opisu izpostavljam pomembnejše specifike
pri njihovem poimenovanju, izvoru in odnosu do ruskih oblasti. Pri tem se naslanjam
predvsem na dela Jevgenija Gluščenka, ruskega demografa Leonida Ribakovskega in Scotta
Haaseja.

Kirgizi (rus. киргизы, kir. кыргыздар, kaz. Қырғыздар)
V sredini 19. stoletja je ime Kirgizi bilo splošen naziv za današnje pripadnike kirgiške in
kazaške etnične skupnosti. Razlog za skupno poimenovanje oz. odsotnost ločevanja je
najverjetneje bil v geografski distribuciji, jezikovnih, kulturnih in drugih sorodnostih med
Kazahi in Kirgizi. V obdobju ruske ekspanzije sta namreč obe etnični skupnosti živeli
večinoma nomadsko življenje, prebivalstvo pa se je delilo po plemenski oz. klanski
pripadnosti. (E. Huskey, 1995: 2) Kirgiška etnična skupnost, kot jo definirajo viri iz sredine
19. stoletja, se je delila naprej na dve podkuspini; Kara Kirgizi ali Gorski Kirgizi, živeči na
območju gorovja Altaj v današnjem Kirgizistanu, in Zauralski ali Stepski Kirgizi, živeči na
območju step v današnji republiki Kazahstan in na njenem severnem obrobju, ki je takrat
mejilo na province ruskega imperija. (Рыбаковский, 2011) Večinoma predstavljajo etnično
skupnost, za katero se je v 20-ih letih 20. stoletja uveljavil naziv Kazahi (rus. казахи, kaz.
5

Óblast, rus. область je administrativna oblika ozemeljske delitve, ki je bila značilna za ruski imperij, Sovjetsko
zvezo in sodobno Rusko Federacijo. Še danes se pojavlja v določenih nekdanjih sovjetskih republikah
(Belorusija, Ukrajina) in se v slovenščino načeloma prevaja kot »regija«. Zavoljo specifike te administrativne
oblike sem ohranil ruski izraz – »óblast«.
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қазақтар), ki se je ohranil vse do danes. Na drugi strani se je ime Kirgizi (rus. киргизы,
kir. кыргыздар) ohranilo specifično za prevladujočo etnično skupnost v današnji republiki
Kirgizistan oz. Kirgiziji.

Sarti (rus. сарты)
Pod tem izrazom, kot navaja Gluščenko, je bilo v 19. stoletju razumljeno muslimansko,
pretežno uzbeško (in deloma tadžiško) ustaljeno in polnomadsko prebivalstvo v
samarkandski, sirdarinski in ferganski oblasti ter na jugu današnjega Kazahstana. Izraz izvira
iz sanskrita in pomeni trgovec (UNESCO, 2005: 78), Rusi pa so z njim pogosto posplošeno
nazivali celotno ustaljeno muslimansko prebivalstvo Turkestana. (UNESCO, 2005: 79) Zaradi
spreminjajočega se pomena, tako z vidika časa kot prostora, je danes Sarte težko opredeliti v
okviru sodobnega pojmovanja etničnih skupin v Srednji Aziji. Nekateri viri jih niti ne
navajajo kot etnično skupnost, temveč bolj kot poseben družbeni sloj v množici različnih
slojev na tem območju; Nikolaj Ostroumov, lokalni ruski izobraženec, etnograf in zgodovinar,
ki ga navaja Gluščenko, in ki je na območju deloval in živel, ustaljene Sarte na primer
definira v odnosu do nomadskih Kirgizov. Sarti so v tem obdobju predstavljali eno tretjino
vsega lokalnega prebivalstva, obenem pa vladajoči družbeni sloj; iz njihovih vrst so izhajali
imami, učitelji, književniki idr., ki so s svojim delovanjem vplivali na življenja ostalih slojev
in s tem ostalih družbenih skupin, tudi nomadov. (Глущенко, 2010)

Tadžiki (rus. таджики, tgk. Тоҷикон)
Tadžiki so etnična skupina iranskega izvora, ki je naseljevala (in še zmeraj naseljuje)
posamezna območja današnjega Afganistana, Tadžikistana, Uzbekistana in Pakistana. Gre za
eno najstarejših etničnih skupin na območju Srednje Azije, na katero so močno vplivala
turkovska in mongolska ljudstva v soseščini. Ferganska dolina v današnjem Uzbekistanu je
razumljena kot ena od tradicionalnih pokrajin Tadžikov. (Рыбаковский, 2011) Tadžiki se
razlikujejo od večine ostalih etničnih skupin Srednje Azije po izvoru in jeziku, saj tadžiški
jezik spada v iransko in ne turkovsko jezikovno skupino. Iz popisov prebivalstva v 19. stoletju
lahko razberemo, da so Tadžiki predstavljali prevladujočo etnično skupino v mnogih urbanih
centrih Srednje Azije, kot na primer v Buhari ali Samarkandu. (Глущенко, 2010) Ruski
demografi in popotniki so Tadžikom pripisovali specifičen način življenja, ki naj bi bil
pretežno trgovski. Ta distinkcija je bila, poleg jezika in zunanjega izgleda ljudi, pomemben
faktor pri klasificiranju posameznih etničnih skupin. (Абашин, 2008: 264–265)
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Kipčaki ali Polovci (rus. половцы)
Gluščenko omenja Kipčake kot nomadski turkovski narod, ki je bil ruskemu jezikovnemu
prostoru znan že v srednjem veku pod imenom Polovci. Kipčaki so se gibali v južnih predelih
današnje Rusije. Opredeli jih kot eno od večjih etničnih skupin Kokandskega kanata, takoj za
uzbeškim plemenom Mingov. (Глущенко, 2010)

Tatari (rus. татары, tat. татарлар)
Tatari so igrali posebno vlogo v zgodovini ruskih osvajanj in uprave v Srednji Aziji. Že dokaj
kmalu so bili vključeni v trgovino med ruskimi mesti in kanati, kot etnična skupnost
turkovskega izvora in muslimanske veroizpovedi, ki je bila takrat že dolgo vključena v ruski
imperij, pa so za ruske upravnike predstavljali logičen povezovalni člen med njimi in narodi
Srednje Azije. Rusi so Tatare najemali kot prevajalce in vojake, vključeni so bili tudi v
kozaške odrede. Tatarska etnična skupnost je danes najbolj razprostranjena na območju Rusije
(Tatarstan), Kazahstana in Uzbekistana. (Глущенко, 2010)

Turkmeni (rus. туркмены, tuk. Түркменлер / Türkmenler)
Turkmeni so nomadsko turkovsko ljudstvo, ki je bilo za časa ruske kolonizacije najbolj
skoncentrirano na območju Hivskega kanata. Večina Turkmenov je bila do nastopa sovjetske
oblasti nomadov. Nomadsko življenje je tudi eden od razlogov, da so se posamezne skupine
Turkmenov, podobno kot pri ostalih nomadskih ljudstvih tega prostora, identificirale
primarno na plemenski ravni.

Uzbeki (rus. узбеки, uzb. Ўзбеклар / O'zbeklar)
Danes so Uzbeki najštevilčnejša etnična skupnost v Srednji Aziji. Zaradi svoje izjemno
razvejane plemenske tradicije so bili v preteklosti znani pod številnimi imeni. Kot izpostavi
Haase, so bili Uzbeki, podobno kot Kirgizi in Kazahi, združeni v plemenske zveze, ki so se
pojavile ne neki točki v zgodovini, in v svojo sestavo vključile druge skupine ljudi. Uzbeki so
se kot etnična skupina (če jih razumemo v kontekstu etnij) vzpostavili po 16. stoletju. (Haase,
2008: 20) Ruski popotniki in raziskovalci s sredine 19. stoletja, kot npr. Nikolaj Vladimirovič
Hanikov (1822–1878), so Uzbeke, podobno kot ostale skupine ljudi, pogosto opredeljevali na
podlagi njihovega razlikovanja ali sorodnosti do drugih okoliških plemen. Uzbeke v
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Turkestanu so specifično ločevali od Tadžikov, faktor pa je predstavljal jezik in način
življenja. (Абашин, 2008: 264)
Ostala ljudstva na obravnavanem območju zajemajo še Karakalpake (rus. каракалпаки,
kaa. қарақалпақлар / qaraqalpaqlar) na območju današnjega Uzbekistana okoli Aralskega
jezera, Buharske Jude, ki so naseljevali predvsem urbana središča Buharskega in
Kokandskega kanata, Arabce na jugu Tadžikistana in Rome v Ferganski dolini. (Haase,
2008: 20) Množici etničnih in jezikovnih skupin so se v času migracij v Srednjo Azijo (glej
poglavje 2.4) pridružile še nekatere druge.

2.2.3 Vprašanje pisave in pismenosti

Arabska pisava je bila ob ruskem zavzetju srednje Azije dominanten pisni jezik; pred letom
1917 so Uzbeki, Tadžiki, Kazahi in tudi Ujguri na Kitajskem uporabljali arabsko pisavo, ki je
temeljila na srednjeveških uzbeških in tadžiških dialektih. Pisava je zato imela elitističen in
deloma zastarel karakter in ni bila širše dostopna. Ob tem je treba omeniti, da je arabsko
pisavo uporabljala tudi administracija, ki je uporabljala perzijski jezik (urbana središča na
jugu Turkestana in današnji Tadžikistan). (Ismailova, 2002: 22)
Kot pišem v nadaljevanju, je bila pismenost večina prebivalstva v drugi polovici 19. stoletja
izjemno nizka, zato obstoječa prevlada arabske pisave v zapisovanju turkovskih in perzijskih
jezikov v tem obdobju ni predstavljala posebnega faktorja pri poznejši pravopisni reformi, ki
so jo uvedli sovjeti.

2.3 UPRAVA OSVOJENIH OZEMELJ

2.3.1 Politika do lokalnega prebivalstva

Imperialna uprava je za nerusko prebivalstvo skovala pravni términ inorodcy (rus.
инородцы). Vprašanje jezikovne ali druge asimilacije je bilo v 19. stoletju potisnjeno na
stran. Kot piše Alpatov, so se oblasti celo načrtno oddaljile od poskusov asimilacije, saj je
vladalo prepričanje, da situacija še ni dovolj razvita zanjo. Glavni cilj je bil osvojena ozemlja
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čim bolj postopoma, mirno in brez družbenih pretresov kulturno in politično spraviti pod
okrilje ruskega imperija. Poleg tega je slabo razvita infrastruktura onemogočala redno
interakcijo med domačini in rusko govorečo kolonialno upravo, ki je za komunikacijo
uporabljala tolmače, večinoma tatarske narodnosti. Tovrstna interakcija je bila oblastem
dovolj, tudi zato, ker je lokalno prebivalstvo bilo izvzeto iz vojaške službe in zato ni obstajala
nujna potreba po jezikovni rusifikaciji. (Алпатов, 2000: 30-31) Sčasoma so nekateri
izobraženi domačini, ki so izkazovali lojalnost do ruske uprave zasedli položaje v kolonialni
upravi. Kolonialna oblast je z uvajanjem lastnega birokratskega aparata marsikje posegla v
tradicionalne oblike lokalnih hierarhij in zmanjšala vpliv lokalnega plemstva. (UNESCO,
2005: 89)
V osnovi lahko v kazaških stepah in turkestanskem generalnem guvernatu v odnosu
imperialnih oblasti do neruskega prebivalstva ločimo dva pristopa – t. i. trdega in mehkega,
kot jih opredeli Alpatov. Pod trdim pristopom Alpatov označi dejstvo, da je imela prva uprava
na območju, ki je bila vsaj delno tudi vojaška in ne zgolj civilna, praktično neomejene
pristojnosti in je delovala s ciljem čim hitreje integrirati ozemlja v sestavo ruskega imperija.
Mehki pristop se je odražal v tem, da so kolonialne oblasti vzporedno upoštevale lokalno
kulturno tradicijo in pri uradovanju uporabljale lokalne inštitucije, ki so bile bližje
tamkajšnjemu prebivalstvu. (Алпатов, 2000: 87)

2.3.2 Upravna delitev
Turkestanski generalni guvernat (rus. Туркестанское генерал-губернаторство) je bil
6

ustanovljen leta 1867, leta 1886 pa so ga preimenovali v Turkestanski kraj (rus. Туркестанский
край). Vključeval je ozemlja južnih kazaških hord, Kokandski kanat in dele Buharskega in Hivskega
kanata. Severne dele Srednje Azije so ruski upravniki združili v Stepski generalni guverat (rus.
Степное генерал-губернаторство), ki je vključeval severni in osrednji del današnjega Kazahstana,
pri čemer meje administrativnih enot niso upoštevale tradicionalnih plemenskih razmejitev.
(UNESCO, 2005: 88)

6

Kráj, rus. крaй, oblika administrativne delitve ozemlja v ruskem imperiju, Sovjetski zvezi in današnji Ruski
federaciji.
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Administracija Turkestana je bila mešanica civilno-vojaške uprave, na čelu katere je bil vojni
guverner (rus. военный губернатор), ki je istočasno predstavljal vrhovnega vojaškega poveljnika v
regiji. (Абашин, 2008: 91) Kolonialna uprava je sprejela lokalne institucije in lokalne pravne tradicije,
vendar obenem zelo omejila moč njihovih izvajalcev, lokalnih veljakov in glavarjev. (UNESCO,
2005: 85) V nomadskih območjih so to bili t. i. biji in manapi, na ozemlju ustaljenega dela
prebivalstva pa aksakali, rausi, bazar baši in kaziji. Aksakali so na primer predstavljali tako upravno
kot policijsko avtoriteto, kaziji pa so predstavljali sodno oblast. Njihov ekvivalent pri nomadskih
ljudstvih so bili zgoraj omenjeni biji. (Абашин, 2008: 89) Kolonialna oblast je s takšnim pristopom
ohranjala hegemonijo, medtem ko so lokalne skupnosti dobile določene koncesije v obliki
samoupravljanja, ki je zagotavljalo stabilnost.

Stopnja dopuščanja lokalnih upravnih in sodnih tradicij je vključevala tudi uradno toleranco
do izvajanja šeriatskega prava na posameznih področjih, do katerih imperialna sodna praksa
še ni bila opredeljena. (Абашин, 2008: 91)

V mestih je bilo vzpostavljeno nekakšno dvovladje; t. i. ruski del so predstavljali mestni
guvernerji, ki so v sklopu svojih pristojnosti nadzirali tudi policijo, lokalni del pa so
predstavljali že omenjeni aksakali – mestni poslanci, izvoljeni s strani mestnega prebivalstva.
(Абашин, 2008: 97)

31

Karta 5: upravna delitev Srednje Azije (1914). Srednja Azija je bila razdeljena na devet oblasti in dva kanata.
Rdeče linije predstavljajo današnje državne meje. Sivo polje je ozemlje ruskega imperija, belo pa ozemlje zunaj
imperialnega nadzora.

Abašin v glavnem loči dva obdobja v kolonialnem upravljanju Srednje Azije. Za prvo (1865–
1886) je značilno eksperimentiranje centralnih oblasti z različnimi pristopi, pri čemer so
poskušale ozemlje organsko približevati preostalemu imperiju. V drugem obdobju (1886–
1917) je Srednja Azija doživljala pospešeno gospodarsko in pravno integracijo v ruski
imperij, pri čemer so oblasti uporabile strožje prijeme, kar je začelo povzročati antagonizme
pri lokalni upravni in predvsem verski eliti. (Абашин, 2008: 113) V kolikor govorimo o
rusifikaciji, v tem obdobju ne moremo zares govoriti o načrtni intenzivni jezikovni ali kulturni
asimilaciji, prej obratno. Imperialne oblasti so v tem pogledu izkazovale relativno previden
pristop. Večji poudarek je bil na približevanju upravne in sodne prakse, s ciljem postopne
spojitve ozemlja v ruski imperij.
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2.3.3 Poskus rusifikacije uprave

Eden bistvenih elementov rusifikacije je bil, kot rečeno, prodor ruskega jezika v lokalno
upravo in urade (rus. делопроизводство) ter pravni sistem. Ob prehodu pod rusko
imperialno oblast je delovni jezik uprave postala ruščina. Izjema pri tem je bila lokalna
samouprava (rus. туземная администрация) in lokalno pravo, katerega prakse so
kolonialne oblasti, kot opisano zgoraj, do neke mere dopuščale. (Абашин, 2008: 175)

Na prelomu stoletja se je jezikovna politika kolonialnih oblasti na tem področju zaostrila. Po
odloku takratnega generalnega guvernerja Sergeja Mihajloviča Duhovskega (uradoval v letih
1898–1900) je ruščina postala obvezna kot pisni jezik uradovanja tudi na nižjih upravnih
stopnjah. Razlog za to so bila zaostrovanja in družbeni nemiri (andižanska vstaja 1898) v
regiji. Oblasti so za lokalne uradnike začele uvajati tečaje ruskega jezika. Kljub strožji
rusifikacijski politiki “zbliževanja z ruskim ljudstvom” pa le-ta ni imela bistvenega učinka na
neruske uradnike, saj ruščina na vsakodnevni bazi ni imela praktične vrednosti. (Абашин,
2008: 175)

Ko rusifikacijski ukrepi niso pokazali večjega učinka, je leta 1906 generalni guverner
Turkestana srbskega rodu Dejan Ivanovič Subotič (uradoval v letih 1905–1906) podprl idejo,
da se morajo ruski uradniki naučiti lokalnega jezika. (Абашин, 2008: 175) Ideja ni bila nova,
saj so nujnost učenja jezikov domačinov spoznavali že prejšnji guvernerji. Tovrstna
ambivalentna politika kolonialnih oblasti kaže na prilagodljivost in verjetno tudi odsotnost
dolgoročne politike ruske uprave pri tem, kako nasloviti problematiko jezikovnega in
kulturnega razkoraka med domačini in imperialno upravo. Na splošno rusifikacijski prijemi
ruskih oblasti, čeprav ne popolnoma neuspešni, vse do revolucije leta 1917 niso pokazali
bistvenih učinkov. Dodaten razlog za ambivalenco in nekonsistentnost ruske rusifikacijske
politike Abašin vidi v tem, da rusifikacija kot taka niti ni bila primarni cilj ruskih
kolonizatorjev, pač pa je to bilo predvsem utrjevanje in konsolidacija politične moči, pri
čemer so bile oblasti mnogokrat pripravljene pristati na določene koncesije domačinom.
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2.4 VPLIV MIGRACIJ
2.4.1 Motivi in uradna politika

Po zavzetju Srednje Azije je osnovna naloga imperialne uprave postala konsolidacija oblasti.
To je vključevalo tudi spodbujanje naseljevanja rusko govorečega prebivalstva v to regijo,
čeprav je le-to v prvih nekaj desetletjih potekalo relativno počasi. Kot piše Šarova, so oblasti
pričakovale, da se bo s prihodom rusko govorečega prebivalstva postopoma gladila razlika
med domačini in rusko upravo ter krepila njihova integracija v imperij. Dodatni motiv, ki je
caristične oblasti spodbudil k sponzoriranju kolonizacije, je bilo prepričanje, da bo le-to
razbremenilo trenja, ki so se kopičila med zemljiškimi posestniki in kmeti v sami Rusiji.
(Шарова, 1940: 90) Spodbujanje preseljevanja je tako z vidika oblasti imelo dvojni pomen.

O počasnosti procesa kolonizacije priča podatek, da je bilo med letoma 1868 in 1883 v
Semirečenski regiji postavljenih zgolj 36 ruskih naselij, v katerih je živelo 2500 družin,
predvsem iz Voroneške in iz ukrajinskih gubernij. V mestih je bilo še nadaljnjih 1600
meščanskih in trgovskih družin. Med letoma 1883 in 1893 ni bilo na novo postavljeno nobeno
rusko naselje, pritok novih migrantov pa je bil zanemarljiv. V Sirdarinsko oblast so se prvi
ruski naseljenci začeli stekati leta 1874, vendar je bilo do 1891 ustanovljenih vsega 25 ruskih
naselij, v katerih je prebivalo slabih 1300 družin. (Гаврилов, 1911:4) V samarkandski in
ferganski oblasti do leta 1893 ruskih naseljencev sploh ni bilo, v Zakaspijski oblasti pa se je
do 80-ih let vzpostavilo zgolj nekaj ruskih zaselkov. (Шарова, 1940: 90)

Spričo povečanih migracijskih tokov iz Rusije pa so se oblasti sčasoma zbale, da bo postopno
pomanjkanje primerne zemlje privedlo do trenj, ki jih bo zelo težko nadzorovati, zato so
junija 1896 prekinile politiko spodbujanja migracij in prepovedale priseljevanje v
Semirečensko regijo. Leto zatem je bil s strani turkestanskega generalnega guvernerja
Aleksandra Borisoviča Vrevskega (uradoval v letih 1889–1898) izdan dodatni ukaz o
prepovedi selitev v Sirdarinsko, Samarkandsko, Fergansko in Zakaspijsko regijo. Leta 1897
so oblasti tako v praksi prepovedale priseljevanje na območje Srednje Azije. (Гаврилов,
1911: 4) Politika spodbujanja oz. ignoriranja priseljevanj v Srednjo Azijo se je s tem
prekinila, z njo pa se je v veliki meri zaustavila tudi ruska kolonizacija.
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2.4.2 Мigracijski tokovi v Srednjo Azijo

Leta 1891 in 1892 je evropski del Rusije zajela velika lakota, ki je vidno pospešila migracije v
Srednjo Azijo; ruski kmetje so masovno migrirali v iskanju boljše zemlje. V Turkestanskem
kraju je do konca leta 1892 bilo okoli 12.000 naseljencev iz evropskega dela Rusije.

Kljub uradni prepovedi priseljevanja leta 1897, so se po revoluciji leta 1905 migracijski
tokovi dogajali spontano, pri čemer je bila pri priseljencih najbolj priljubljena Semirečenska
oblast. Po podatkih Semirečenske regionalne uprave je bilo leta 1902 v omenjeni regiji
16.000, leta 1905 pa že 23.000 priseljencev. Spontana kolonizacija se je v večji meri začela po
revoluciji leta 1905, kot glavne razloge pa viri navajajo na eni strani porevolucijske represije s
strani države na drugi pa reforme takratnega kmetijskega ministra Pjotra Stolipina, ki so
spodbudile selitev kmečkega prebivalstva v Sibirijo in Srednjo Azijo. (Шарова, 1940: 91)
Mnogo ruskih kmetov, pa tudi pripadnikov drugih nacionalnosti, se je tako spontano selilo v
Srednjo Azijo v iskanju življenjskih priložnosti. Med njimi so bili tako Ukrajinci, Belorusi,
kot tudi Nemci in Judje. (B. Pasilov, 2010: 15)

Če napravimo povzetek ruske kolonizacije, pridemo do ugotovitve, da so si oblasti
prizadevale ohranjati močan nadzor nad migracijskimi tokovi, ki pa ni bil zmeraj mogoč.
Migracije so se opazno povečale proti koncu 19. stoletja, kot posledica družbenopolitičnega
dogajanja v Rusiji. Podlago za to je predstavljala odprava tlačanstva leta 1861, gonilo pa
pomanjkanje rodovitne zemlje v 80-ih in lakota 1891–92. Kmetijske reforme notranjega
ministra Pjotra Arkadijeviča Stolipina (ministroval v letih 1906–1911) leta 1906 so pomenile
dodatne koncesije in motivacijo za selitve. Če je (uradno) število ruskih priseljencev leta 1896
znašalo skupaj okoli 400.000, se je njihovo število do leta 1916 povzpelo do 1,5 milijona in s
tem predstavljalo tretjino vseh registriranih migracij v azijski del ruskega imperija. (S.
Peyrouse, 2008: 2) Kot piše Pasilov, je za razumevanje migracijske dinamike Srednje Azije
pomemben faktor tudi antagonizem na relaciji med centralno oblastjo, kolonialno upravo in
lokalnim prebivalstvom, ki je bilo do ruskih priseljencev nemalokrat negativno nastrojeno.
Ambivalentna birokratska dinamika takratnega ruskega imperija je po eni strani spodbujala
(npr. namakalni sistemi v sušnih območjih), po drugi strani pa oteževala (birokracija)
priseljencem, da se ustalijo. Med leti 1910 in 1916 lahko, kot posledico neuspešnih selitev,
opazimo celo pospešen obratni tok migracij. (Шарова, 1940: 95) Zgoraj opisani antagonizmi
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med upravami in medetnična dinamika so igrali ključno vlogo v prihajajoči revoluciji in
posledični državljanski vojni, kot tudi kasneje v sovjetski politiki do Srednje Azije. (Pasilov,
2010: 15)

2.5 IZOBRAŽEVALNA POLITIKA
2.5.1 Šolski sistem v stepah

Zgodovina ruskega vpliva v izobraževanju prebivalstva Srednje Azije se začne na severu v
kazaških stepah, kjer so pred samim prodorom v Srednjo Azijo imperialne oblasti že leta 1820
začele poučevati Kazahe v ruskih šolah, v katerih so izobraževali predvsem bodoče prevajalce
za potrebe lastne administracije v pravnih in drugih ustanovah. Za to so bile ustanovljene tudi
posebne rusko-kazaško-kirgiške šole, ki so poučevale ruščino skupaj z drugimi lokalnimi
jeziki, osnovami islama in elementi aritmetike, zgodovine in geografije. V teh šolah so se
izobraževali tudi otroci iz ruskih družin in premožnejšega lokalnega sloja. (Ismailova 2001:
22, povzeto po Pierce, 1960)
Kazaške učence so do uveljavitve ruskega šolskega sistema poučevali v tatarskem jeziku in s
strani tatarskih verskih učiteljev. Z načrtnim širjenjem ruskega jezika in kulture so te šole
igrale pomembno vlogo v izobraževanju lokalnega prebivalstva. Proizvajale so prevajalce in
upravne uradnike, ki so bili sposobni voditi kmetijstvo in trgovino. Med leti 1885 in 1909 je
zraslo 90 takšnih šol. Kljub temu zaradi relativno omejene dostopnosti, števila ustanov in ne
nazadnje kulturnih in jezikovnih preprek, so bili uspehi izobraževanja relativno majhni.
Raziskave, ki jih navaja Baktygul Ismailova, kažejo na to, da je od 50-ih let 19. stoletja naprej
opaziti spremembo v politiki ruskih oblasti, in sicer v ustanavljanju šol, kjer je primarni jezik
poučevanja bil kazaški. Ustanovljene so bile vaške šole po modelu ruskih osnovnih šol. Te
ustanove so se selile skupaj s posameznimi skupnostmi med poletno migracijo in bile na voljo
tudi v zimskih taborih, da so zagotavljale celoletno izobraževanje. Po zaključku vaške šole so
učenci nadaljevali izobraževanje bodisi v enorazrednih regijskih šolah bodisi v dvorazrednih
rusko-kirgiških šolah. Učenci, ki so želeli nadaljevati izobraževanje, so odhajali v ruske
mestne šole ali pa v Orenburško šolo za učitelje, po zaključku katere so lahko poučevali v
vaških šolah. (Ismailova 2001: 22, povzeto po Pierce, 1960)
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Praksa rusifikacije izobraževanja v stepah se je nekoliko razlikovala od prakse na jugu v
Turkestanu. Razloge za to lahko najdemo v sami geografski bližini do Rusije, zgodnejšem
začetku interakcije med kazaškimi nomadi in rusko govorečim prebivalstvom ter političnem
kontekstu, v katerem si je ruski imperij podredil območje. Podrejanje ruskemu imperiju je, kot
sem pisal na začetku poglavja, tukaj za razliko od južnih predelov Srednje Azije potekalo
precej bolj mirno in v mnogih primerih prostovoljno, pri čemer ne smemo pozabiti
geopolitične prisile, ki je kazaška plemena motivirala v »prostovoljno« podreditev Rusiji
zavoljo zaščite pred regionalnimi rivali. Rezultat tega razvoja v predrevolucijskem času je bil
povečan delež splošne pismenosti med kazaškim prebivalstvom v primerjavi z ostalimi
srednjeazijskimi ljudstvi, večji pa je bil tudi delež rusko govorečega prebivalstva med Kazahi,
kar je vidno še danes.

2.5.2 Šolski sistem v Turkestanu

V Turkestanu sta v 19. stoletju delovali dve vrsti lokalnih šol; osnovne (mektebi) in višje
(medrese7), nad katerimi je imela primat islamska duhovniška elita. Primarni jezik v šolah je
bila arabščina, čeprav se je ponekod poučevalo tudi v perzijskem jeziku, ki ga je uporabljalo
predvsem urbano izobraženstvo. Šole so bile razmeroma nedostopne za širši krog
prebivalstva; nastanjene so bile v mošejah, kjer so se učenci učili brati in pisati v arabščini,
glavni vir pa so predstavljali religijski teksti. Število učencev v šolah je bilo relativno majhno
glede na skupno prebivalstvo, samo izobraževanje pa je bilo elitizirano in slabo dostopno
širokemu krogu prebivalstva. (Ismailova, 2001: 22)

Splošni problem izobraževalnega sistema v tistem času je bil sam jezik poučevanja –
arabščina; učenci, kot piše Ismailova, so imeli precej omejeno razumevanje o tem, kaj
dejansko berejo, prvič zato, ker arabščina ni bila njihov materni jezik, in drugič, ker so večino
časa porabili za to, da so si zapomnili koranske tekste. Samo majhen odstotek učencev in
študentov, ki so izhajali iz premožnejših družin, je lahko nadaljeval študij v višjih šolah. Te so
bile locirane večinoma v urbanih centrih; v Buhari, Hivi, Samarkandu in Ferganski dolini.
Mladi študentje (večinoma moški) so pridobivali znanja, ki so bila močno določena z
islamsko religijo; učni načrt je vključeval večinoma ure arabskega jezika, filozofijo, teologijo
in šeriatsko pravo. Preostale akademske discipline so vključevale perzijski in turški jezik,
7
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logiko, aritmetiko in geografijo. Dolžina študija v višjih šolah je bila različna, po zaključku
višjega izobraževanja pa je posameznik veljal za izobraženca in s tem postal kvalificiran, da
poučuje v osnovnih šolah ali deluje v mošeji. Od diplomantov višjih šol se je pričakovalo
dobro znanje turkovskih jezikov, kot tudi perzijskega in arabskega knjižnega jezika. Imeli so
možnost celovitega usposabljanja na podlagi del vplivnih pesnikov, teologov, filozofov,
zgodovinarjev in geografov islamskega sveta. Izobraženci so prav tako delovali kot
pomočniki trgovcev in plemstva, ali pa kot sodniki ali pravni kleriki. (Ismailova, 2001: 19-20)

2.5.3 Poskusi rusifikacije šolstva

Odnos imperialne oblasti do lokalnega šolskega sistema, kjer je prevladovala religija, je nihal
med previdnostjo in občasnimi bolj agresivnimi intervencijami, mnogo pa je bilo odvisno od
stališča vsakokratnega aktualnega generalnega guvernerja, ki je imel relativno široko
avtoriteto nad temi vprašanji. Okviren dolgoročni cilj kolonialnih oblasti je bila določena
stopnja integracije neruskega prebivalstva, ki bi zagotavljala splošen družbeni red in
preprečevala pojave separatističnih in drugih protiimperialističnih gibanj. Kolonialne oblasti
so bile namreč prepričane, da lahko stabilnost večnacionalne države omogočijo samo preko
enotne ideološke baze, v jedru katere je rusificiran sistem izobraževanja. Ta pristop so tudi
uradno nazvali obrusenije (rus. обрусение) (Абашин, 2008: 72), kar bi v slovenščino lahko
prevedli kot porusenje, kar bi lahko bila delna analogija našemu prostoru bolj znanemu
ponemčenju.

Pod upravo generalnega guvernerja Konstantina Petroviča Von Kaufmana (uradoval v letih
1867–1882) je veljala politika nevmešavanja v tradicionalne izobraževalne strukture.
Prevladovalo je namreč prepričanje, da zastarel islamski šolski sistem ne bo zdržal
konkurence razvitejšega in naprednejšega ruskega šolskega sistema. Guverner je skladno s
tem zagovarjal idejo vzpostavljanja skupnih mešanih razredov v ruskih šolah, kjer bi se otroci
ruskih naseljencev in domačinov skupaj učili. Ideja je zrasla na prepričanju, da bo skupno
izobraževanje postopoma spontano zlilo domačine z rusko kulturo in predvsem jezikom. (Г.
Мавлянова, 2008: 8) Von Kaufmanov pristop je trajal vse do konca njegove administracije
leta 1882. Njegov naslednik Mihail Grigorjevič Černjajev (uradoval v letih 1882–1884) je v
sklopu splošnega strožjega pristopa do lokalne samouprave prvi predlagal reformo islamske
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šole; v medrese je med drugim predlagal uvedbo ruskega jezika, geografije in zgodovine.
Poskus odkrite rusifikacije Černjajeva je zavrl naslednji guverner Nikolaj Ottonovič Von
Rozenbah (1884–1889), ki je predlagal bolj previdno uvedbo rusko-lokalnih šol (rus.
русско-туземные школы). Takratni inšpektor za muslimanske šole Vladimir Petrovič
Nalivkin pa je predlagal nekakšen kompromis s postopnim ukinjanjem arabščine in uvajanjem
uzbeškega jezika v šolske ustanove, ruski jezik pa v obliki tečajev. Njegov predlog ni bil
sprejet. (Абашин, 2008: 166 - 167)

Ko so proti koncu stoletja v Turkestanu začeli vznikati protiruski nemiri, podprti s strani
islamske duhovščine, se je v krogih kolonialnih oblasti vnela polemika glede pristopa do
lokalnih šol. Na eni strani so bili zagovorniki popolne ukinitve avtonomije in uvedbe
strožjega nadzora (preko ruskih nadzornikov), medtem ko je druga stran zagovarjala
nadaljevanje politike nevmešavanja.

V kazaških stepah sta glavni smernici izobraževalnega sistema bili 1) vzpostavitev mešanih
šol, kjer bi se otroci domačinov učili skupaj z ruskimi in 2) uvedba standardnega ruskega
učnega načrta z ruščino kot glavnim jezikom poučevanja. Prevladovalo je namreč prepričanje,
da bo ruski sistem sčasoma prevladal nad tradicionalnim islamskim in da bo vse bolj manjšal
njegov vpliv.

V Turkestanu je bila situacija nekoliko drugačna. Zgornje smernice, ki so jih oblasti
uveljavljaje v stepskih območjih, sе na jugu niso uvedle v prakso v celoti. Eden od razlogov
za to naj bi bilo pomanjkanje finančnih sredstev. Na srednji izobraževalni stopnji so se
vzpostavile zgoraj omenjene mešane rusko-lokalne šole, kjer je pouk potekal v lokalnih
jezikih s prevodi v ruščino. Te šole so bile nekakšen kompromis, ki je združeval islamski
mekteb in rusko gimnazijo. Čeprav so imperialne oblasti stremele k širjenju teh šol po vsej
regiji, je bil projekt na koncu relativno neuspešen z več vidikov; učenci niso osvajali ruskega
jezika, kot je bilo pričakovano, primanjkovalo je učiteljskega kadra, kakovost učnega
materiala pa je bila nizka. (A. Pavlenko, 2011) Ruska kulturna komponenta je bila dokaj šibka
in se ni prijela, kot so pričakovale oblasti. Kljub grajenju novih ustanov, so bila nekatera
območja do konca imperialnega obdobja deprivilegirana, kar se tiče šolske infrastrukture. Na
ozemlju današnjega Tadžikistana so prve rusko-lokalne šole zrasle šele po letu 1890. Ko so se
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končno vzpostavile, so sprejele zelo omejeno število učencev, ki so večinoma izhajali iz
lokalne družbene in upravne elite. (Н. Убайдуллоев, 2014: 58) Posledično šole niso uspele
izpolnjevati svoje »civilizatorske« naloge, o integraciji ali celo »zlitju« v kulturne okvire
preostalega imperija pa na tej točki sploh ni bilo mogoče govoriti. (Абашин, 2008: 172-173)

Ko obstoječ šolski sistem ni prinesel pričakovanih rezultatov, so oblasti proti koncu 19.
stoletja začele z novo etapo izobraževalne politike. Pod vodstvom takratnega inšpektorja za
narodna učilišča Sergeja Gremanickega je ruski jezik dobil primat kot jezik poučevanja,
vzporedno s tem so se v regiji množile rusko-lokalne šole.

V začetku 20. stoletja je kolonialnemu šolskemu sistemu (in s tem rusifikaciji) vse večjo
konkurenco začel predstavljati reformiran sistem islamskih šol. Za namen odvračanja
domačinov od islamskega kurikuluma je guverner Aleksander Vasiljevič Samsonov (uradoval
v letih 1909–1914) leta 1910 poleg že uveljavljenih rusko-lokalnih šol predlagal uvedbo
popolnoma lokaliziranih šol, usmerjenih na domačine, kjer bi pouk potekal v lokalnem jeziku,
ruščina pa bi bila obvezen predmet. Ideja na koncu ni bila sprejeta. (Абашин, 2008: 174)

Če napravimo sklep, je bil projekt rusifikacije skozi šolstvo, podobno kot pri upravi glede na
zastavljene cilje večinoma neuspešen. Pismenost prebivalstva je ostala na zanemarljivi ravni,
prav tako znanje ruskega jezika, za uporabo katerega v mnogih regijah prebivalstvo ni bilo
dovolj motivirano. V stepskih predelih je bilo do revolucije dejavnih relativno malo šolskih
ustanov, razlog za kar je bil nomadski način življenja in razpršenost prebivalstva. Ker
kolonialna šolska politika ni bila dovolj prilagojena pokrivanju širših množic prebivalstva, se
je v praksi ustvarjalo okolje, v katerem so znanje pridobivali večinoma učenci iz premožnih in
vplivnih družin (Ismailova, 2001: 21-22, Убайдуллоев, 2014: 58), vendar se tudi to
usposabljanje izobraženih lokalnih elit, ki bi delovale v službi imperija, na koncu ni
materializiralo.
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2.5.4 Razsvetljenstvo džadidov

Z izrazom džadid (rus. джадид), ki v arabskem jeziku pomeni »nov«, so na začetku nazivali
krog izobražencev, ki je podpiral in sledil didaktičnim idejam tatarskega misleca Ismaila
Gasprinskega 8 (1851–1914), ki je odpiral nove vrste šol, kjer se niso poučevale samo
religiozne ampak tudi sekularne znanosti. (K. Bazarbayev in drugi, 2013: 86, povzeto po
Gankevich, 2000) Vzpon džadidizma se je začel z nastajanjem izobraževalnih ustanov krepiti.
Med svojim študijem na Sorboni se je Gasprinski namreč spoznal z novimi analitičnimi in
fonetičnimi metodami poučevanja alfabeta in se navdušil nad tem, da bi reformiral, kot ga je
sam poimenoval – zastarel islamski šolski sistem, saj je bil mnenja, da muslimanom v ruskem
imperiju grozi, da bodo brez korenite reforme izgubili svojo kulturno in versko tradicijo.

Džadidistično gibanje se je začelo v poznem 19. stoletju kot opozicija tradicionalnemu
šolskemu sistemu. Osnovna koncepta džadidov sta bila »civiliziranje« in »napredek«, na
njima pa so reformisti gradili novo modernistično paradigmo interpretacije islama, po kateri
naj bi razsvetljevanje in učenje bila ena od verskih dolžnosti vseh muslimanov. (Khalid, 2007:
138)

Gasprinski je svoje reformistične ideje objavljal v svojem časopisu Taržimon (Prevajalec) in
kmalu dosegel bralstvo v Taškentu, Buhari, Samarkandu in drugje v Turkestanu. Za ideje
Gasprinskega se je navdušil tudi Buharski emir Said Abdullah Ahad Bahodir, ki mu je dovolil
odpreti prvo šolo v Buhari leta 1883.

Na prelomu 20. stoletja so džadidistične šole vse bolj predstavljale alternativo
vzpostavljenemu tradicionalnemu islamskemu šolskemu sistemu. Premike na lokalnem
izobraževalnem področju je opazila tudi ruska uprava. Leta 1909 je generalni guverner
Turkestana Pavel Ivanovič Miščenko (uradoval v letih 1908–1909) ministru za javno
izobraževanje pisal o tem, kako je »pismenost lokalnega prebivalstva okoli Sir Darje, v
Fergani in Samarkandu na zavidljivi ravni, ki je celo višja od evropskega dela Rusije.«
(Bazarbayev in drugi 2013: 87)

8

Ismail Gasprinski (1851 - 1914). Intelektualec, politik, pisatelj in razsvetljenec. Eden prvih islamskih
intelektualcev v ruskem imperiju, ki je zagovarjal izobraževalne reforme in modernizacijo turkovskih in
islamskih skupnosti. Njegovo delo je bila spodbuda džadidskemu gibanju.
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Reformistične izobraževalne aktivnosti džadidov so postale vse bolj pomemben faktor. Razen
religije so v njih poučevali tudi znanost ter ruski, arabski in perzijski jezik, kar je dalo
podlago za genezo bodoče inteligence. Najprej so uporabljali tekste tatarskih in
azerbajdžanskih mislecev, kasneje pa so turkestanski džadidi začeli objavljati lastne tekste in
učbenike; tako je med leti 1903–05 izšlo več knjig, namenjenih otrokom in splošnemu
izobraževanju. Leta 1905 je bilo v Turkestanu 35 džadidističnih šol. (Bazarbayev in drugi,
2013: 88, povzeto po Tabyshalieva, 1993)

Ideje Gasprinskega so nosile krilatico »enotnosti v jeziku, misli in delu«. Jezikovna
komponenta se je pokazala v predlogu enotnega turkovskega jezika, ki bi združeval vse
turkovske narode, ne samo v Turkestanu, ampak znotraj celotnega ruskega imperija. Ideja je
bila izpostavljena leta 1906 na Vseruskem muslimanskem kongresu.
Džadidistično gibanje pa je, kot piše Adeeb Khalid, kljub aktivizmu in vnemi svojih članov na
področju izobraževalnega sistema bilo težko bitko z ustaljeno islamsko avtoriteto. Duhovščina
je v njih namreč videla grožnjo, ki bi jim lahko spodkopala položaj. V obdobju zgodnjega 20.
stoletja so džadidi tako poskušali izkoristiti spreminjajočo se družbeno klimo v
predrevolucijskem družbenem vrenju in se s tem uveljavili kot reformatorska in progresivna
politična frakcija.
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3. REVOLUCIONARNO OBDOBJE
V tem poglavju opisujem povezavo med družbenimi vrenji in centralno politiko do periferije
med letoma 1905 in 1917 ter v začetni fazi državljanske vojne, ki je sledila.
Konec 19. stoletja je bil ruski imperij avtokratska imperialna država z razvejanim
birokratskim aparatom. Potrebe po splošni modernizaciji države, tudi na politični ravni, so
postajale vse bolj očitne. Evropske države so v tem istem času preko jezikovnih reform
izvajale konsolidacijo prebivalstva in s tem utrjevale pomen pojma naroda in nacionalne
države. Rusija pa je bila večinoma agrarna država s pretežno nepismenim prebivalstvom,
potencial za vzpostavitev koncepta narodne zavesti pa je predstavljala zgolj ozka aristokratska
družbena elita. (M. Smith, 1998: 15)
Kot piše Michael Smith je Rusija morala, v kolikor ni želela še bolj zaostati za Evropo,
konsolidirati svoje ogromno kmečko prebivalstvo preko jezika in v družbo vnesti princip
nacionalne države in nacije. Iz kmetov, kot pravi Smith »so morali narediti Ruse«. (Smith,
1998: 15-16)
V burnem obdobju, ki je sledilo prvi ruski revoluciji 1905, je carski režim poskušal
reformirati državo, vendar je začetne reforme prekinila prva svetovna vojna, ki je povzročila
dodatne družbene nemire, ki so na vrhuncu izbruhnili v revoluciji leta 1917. Revolucija in
državljanska vojna, ki ji je sledila, sta radikalno spremenili družbenopolitično sliko Rusije,
kar je imelo pomembne posledice tudi za Srednjo Azijo.

3.1 VZPON POLITIČNIH GIBANJ
3.1.1 Pogledi na jezikovno in narodnostno politiko

Po dogodkih leta 1905 se je politična slika Rusije začela naglo spreminjati, predvsem pa se je
razvejala; koncesije, na katere je po nujnosti okoliščin morala pristati carska oblast, so med
drugim privedle do uveljavitve parlamentarizma v ruski politični sistem. Odprtje političnega
prostora je botrovalo nastanku številnih novih strank in političnih gibanj.
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V odnosu do jezikovnih vprašanj so stranke zavzele različna stališča; monarhisti so vztrajali
na ruščini kot edinem državnem jeziku in eni vrsti ruske državne šole; desni liberalci iz vrst
oktobristov so zagovarjali »popolno enakopravnost vseh ruskih državljanov, ne glede na
narodno ali versko pripadnost«; kadeti so sprejemali »popolno svobodo uporabe različnih
jezikov in narečij v javnem življenju« in podprli idejo ustanovitve narodnih kulturnih svetov,
ki ne bi bili vezani na geografijo in bi bili deležni popolne državne pomoči; boljševiki pa so
pri vprašanju jezikovne in politične svobode zavzeli najradikalnejši položaj, ki je vključeval
kategorično nasprotovanje uvajanju državnega jezika in avtonomijo posameznih delov države
vse do odcepitve (Мавлянова, 2008: 12)

3.1.2 Pomen džadidskega gibanja

Pomen gibanja džadidov v Srednji Aziji se je po uveljavitvi parlamentarizma v ruskem
imperiju povečal. Spodbudo jim je dala delna liberalizacija, ki je že na splošno spodbudila
nastajanje najrazličnejših intelektualnih in političnih skupin po vsem imperiju.
Na predvečer oktobrske revolucije so se džadidi uspeli utrditi v urbanih središčih Srednje
Azije. Njihov odnos do ruskega imperija je bil vključujoč – džadidi so s korenitimi
izobraževalnimi (in posledično družbenimi) reformami želeli dvigniti civilizacijsko raven
muslimanov v Srednji Aziji. Verjeli so, da bodo s tem postali bolj enakopravni z ostalimi
narodi imperija in ne bodo več označevani kot posebna skupina inorodcev (glej 2. poglavje).

Pomembna sprememba v politiki imperija do perifernih območij je bila ukinitev pravnega
razlikovanja prebivalstva na osnovi uradniškega položaja, religije, spola in etnične pripadnosti
s strani prehodne vlade po carjevem sestopu s prestola marca 1917. To je pomenilo, da so vsi
prebivalci starejši od 20 let pridobili volilno pravico. S tem so prebivalci Turkestana vsaj
uradno formalno postali državljani, kar je dalo džadidom precejšen zagon. (Khalid, 2007:
141)
V začetku leta 1917 so bile na podubdo džadidov v Turkestanu v krajih Oš, Andižan,
Skobeljev, Turkestan, Merv, Namangan, Samarkand, Kokand in drugje ustanovljene lokalne
skupščine, ki so povečale vpliv lokalne samouprave in na koncu uspele odpraviti upravne
strukture carske administracije. V začetku aprila 1917 je bilo generalno guvernerstvo
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Turkestana ukinjeno, uprava pa se je začela reorganizirati. Na prvem vseturkestanskem
kongresu v Taškentu so lokalni predstavniki priznali legitimnost prehodne vlade v Petrogradu
in uradno podprli namero o prestrukturiranju ruskega imperija v federalno državo. (UNESCO,
2005: 150)
V Buhari in Hivi so se džadidi združili v političnih gibanji Mladih Buharcev in Mladih
Hivincev, ki sta vršili pritisk na emirja z reformnimi zahtevami. Pod pritiskom gibanj sta
emirja sicer pristala v omejitev oblasti in druge koncesije, vendar so napovedane politične
spremembe naletele na odpor konservativnih sil in nov manifest buharskega emirja, za
katerega se je že menilo, da bo stopil v veljavo, je bil umaknjen. Posledično so mnogi džadidi
zaradi strahu pred preganjanjem Buharo in Hivo zapustili. Mladi Buharci in Mladi Hivinci so
v luči zaostrovanja razmer nato spremenili svoj pristop in pričeli z oboroženim odporom proti
oblastem. Večina članstva buharskega gibanja je s sovjetskim prevzemom oblasti nato
vstopila v Komunistično partijo Uzbekistana, kjer so zasedali vodilne položaje vse do
stalinskih političnih čistk v letih 1936-37. (Khalid, 2007: 149–150)

3.1.3 Turkestanska vstaja 1916

Notranjo krizo ruskega imperija je močno poglobilo njegovo sodelovanje v prvi svetovni
vojni. Zaradi potreb vojske na evropski fronti so oblasti začele izvajati mobilizacijo tudi v
Turkestanu, ki pa jo je lokalno prebivalstvo sprejelo pretežno negativno. (Khalid, 1998: 143)
Dodaten razlog za zaostrovanje razmer je bil ekonomski; krčenje obdelovalnih površin,
posledična rast cen prehrambnih in industrijskih izdelkov v kombinaciji s povišanjem davkov
so močno prizadeli lokalno prebivalstvo (A. Завелев in drugi, 1981), tako kot tudi krčenje
pašnih površin za potrebe ruskih priseljencev, ki so uživali državno podporo, kar je prizadelo
predvsem nomadska plemena. (A. Ueda, 2013: 34–40)

Upor se je začel z vstajo lokalnega mestnega prebivalstva v kraju Hodžent in se kmalu razširil
v Samarkand in Fergano. (Ueda, 2013: 35) Upor je bil zadušen z veliko mero sile, pri čemer
je kmalu vzniknil tudi medetnični konflikt med neruskimi domačini in ruskimi naseljenci, ki
so izvajali maščevanje nad nomadi. Spopadi so se dogajali neprekinjeno tudi po februarski
revoluciji leta 1917. Istega leta je Srednja Azija doživela še eno večjih suš, ki je povzročila
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veliko lakoto v mnogih delih regije, kar je etnični konflikt samo še zaostrilo. Vstaje,
sporadični spopadi in vojaške kampanje so si sledili vse do sredine 20-ih let, ko so sovjeti
nadvladali opozicijo in konsolidirali nadzor nad območjem. (Khalid, 2007: 143)

3.2 MED LIBERALIZMOM IN NACIONALIZMOM

3.2.1 Nacionalizem in imperialna država

Löwe funkcijo naraščajočega ruskega nacionalizma v prvem desetletju 20. stoletja vidi v
načrtnem preusmerjanju pozornosti od notranjih napetosti in nasprotij carskega sistema. Z
novim volilnim zakonom, ki je bil sprejet 3. junija 1907, so namreč oblasti precej zmanjšale
moč nižjih družbenih razredov. (Löwe, 2009)

Razvoj družbenopolitičnih struktur ruskega imperija je v primerjavi z večino evropskih držav
precej zaostajal. To se je dogajalo deloma načrtno, saj je oblast tako lažje ohranjala ustaljen
družbeni red, ki je šel na roko aristokraciji in upravnim elitam. Družbeni ustroj v Rusiji na
začetku 20. stoletja, ki je še vedno upošteval vse privilegije zgornjih družbenih razredov in
birokratske elite, po mnenju Löweja ne bi preživel modernizacije političnega sistema po vzoru
nekaterih evropskih držav. Po drugi strani pa je takšen sistem zaviral razvoj
institucionaliziranega nacionalizma, h kateremu se je v luči družbenih vrenj vse bolj zatekala
carska oblast. Löwe povzema Pjotra Struveja, ki ugotavlja, da sta zaostali politični sistem in
odsotnost demokratičnih elementov preprečevala razvoj ruskega nacionalizma kot
relevantnega političnega gibanja in s tem polnega izkoristka potenciala, ki bi ga kot takšno
gibanje imel ruski nacionalizem v modernejšem političnem okvirju. (Löwe, 2009)

Tukaj pa je za oblasti nastal resen problem; če so se želele spopasti z vse resnejšim pritiskom
družbenih gibanj, so morale na eni strani dopustiti določene koncesije, po drugi strani pa
paziti, da ne ogrozijo svojega primata politične moči. Posledica te situacije je bila, da oblasti
niso imele jasnega koncepta ali ideje, kako nasloviti vprašanje nacionalnih gibanj znotraj meja
imperija. Praksa ruske politike do nacionalnih vprašanj se je zgodovinsko kazala v »tihem
zatiranju« in asimilaciji neruskih elementov, predvsem preko uvajanja imperialne uprave in
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struktur, ki so odgovarjale centru, zdaj pa je ta imperialna uprava začela izgubljati
legitimnost.

3.2.2 Nacionalizem in periferija

Stolipinov načrt je predvidel mobilizacijo »ruskih nacionalnih elementov« v provinci in še
posebej na okrajini (rus. окраина) - obmejnih območjih imperija, kjer so prevladovale
neruske etnične skupine. Vzporedno z napori centralnih oblasti, so se na periferijah imperija,
kjer so Rusi predstavljali etnične manjšine, začela formirati nacionalistična gibanja. Tovrstne
skupine so v ospredje svojega delovanja postavljale boj za prevlado pravoslavja in ruskosti. V
pravoslavni cerkvi so videli institucijo, ki se bo postavljala za njihove interese nasproti
drugim etnijam. Istočasno so bile oblasti prisiljene liberalizirati svojo narodnostno-jezikovno
politiko, saj je porast nacionalističnih gibanj v tem času zahteval sprejetje določenih
kompromisov. (Алпатов, 2000: 32)

V obdobju reform po revoluciji 1905 je bilo sicer prebivalstvu srednjeazijskega prostora med
drugim obljubljeno poučevanje v lokalnih jezikih in pravica nekristjanov, da opravljajo
učiteljski poklic, vendar pa je oboje ostalo zgolj na papirju. Politika omejevanja lokalnega
razvoja in iniciative je še zmeraj prevladovala, vendar pa je dejansko izvajanje politike na
terenu za centralne oblasti postajalo vse težje. (Löwe, 2009) Novi volilni zakonik iz leta 1907
je zmanjšal predstavniško moč periferije v ruskem parlamentu. Tako so mejna območja, kot
na primer Poljska, Kavkaz in Srednja Azija, izgubljala še tisto malo glasu, ki so ga imela. To
ne pomeni, da so bila popolnoma izključena iz političnega življenja imperija, so pa reforme
tamkajšnje nerusko prebivalstvo postavljale vse bolj na raven drugorazrednih prebivalcev.
(Изгоев, 1912: 89)

3.2.3 Nacionalizem in jezikovna politika

Po letu 1905 lahko v ruskem imperiju opazimo porast količine izdane literature v različnih
nacionalnih jezikih, opazen je tudi porast poučevanja v neruskih jezikih. Prvič, kot navaja
Alpatov, se je sistematično začela tiskati literatura v beloruščini. Izobraževanje se je začelo
postopno širiti med množice. (A. M. Cox, 2011: 10) Ti pojavi so pokazatelj kratkega obdobja
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liberalizacije v ruskem imperiju, kot posledica revolucije 1905. Predvidevam, da so oblasti
zavoljo ohranjanja družbenega miru in stabilizacije nekoliko popustile pod družbenimi pritiski
in pristale na določene koncesije.

Kljub temu je bil politika carskih oblasti do jezikov narodnih manjšin na splošno dokaj stroga
in je povzročala konflikte. Vendar, kot piše Alpatov, ni bila bistveno drugačna od takratnih
asimilacijskih politik v Evropi, kjer sta obstajali dve različici; v Franciji in Veliki Britaniji je
bila asimilacijska politika že od samega začetka tvorjenja države tako močna, da boj za
pravice narodnih manjšin ni več predstavljal realne možnosti, saj je izgubil podlago. Druga
različica so bile državne tvorbe, kjer je večjezičnost igrala pomembno vlogo in kjer je bila
jezikovna politika bolj fleksibilna, kot na primer v Švici in Avstro-Ogrski. Slednja različica je
po mnenju Alpatova bolj primerljiva s situacijo v Rusiji. (Алпатов, 2000: 34)

3.3 BOLJŠEVIKI IN LOKALNA GIBANJA

Boljševiki so se po revoluciji in v obdobju državljanske vojne na politični ravni v Srednji
Aziji poleg belega gibanja morali soočiti še z dvema lokalnima gibanjema. To so bili že prej
omenjeni džadidi (glej 2. poglavje) in basmači.

3.3.1 Odnos do džadidov

Na začetku stoletja je zaznan porast izdanih knjig in časopisov po vsem Turkestanu.
Založniška dejavnost je bila pomemben aspekt izobraževalnih aktivnosti džadidov. Do leta
1917 so džadidi v Turkestanu postavili 166 šol, kjer so poučevali s t. i. novimi
izobraževalnimi metodami. Te šole, v ruskem jeziku znane kot novometodnyje školy (rus.
новометодные школы) (Абашин, 2008: 169), so bile neposredna alternativa klasičnim
medresam (glej 2. poglavje). (Алпатов, 2000: 36)
Boljševiki so te aktivnosti označevali za panturkistične, panislamistične in reakcionarne.
(Bazarbayev in drugi, 2013: 88) Džadidi so namreč v ospredje namesto razrednih delitev v
odnosu do kapitala postavljali nacionalne vrednote in modernizacijo družbe znotraj
obstoječega sistema. To je bila v kontekstu takratnega časa sicer progresivna, vendar liberalna
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pozicija. V tem pogledu sta ideologiji obeh gibanj trčili neposredno druga ob drugo.
(Bazarbayev in drugi, 2013: 90)

3.3.2 Basmačevsko gibanje

Od leta 1918 do sredine 40-ih let je oviro na poti sovjetske konsolidacije moči v Srednji Aziji
predstavljalo uporniško gibanje oz. skupek gibanj v ruski literaturi znanih pod imenom
basmači (rus. басмачи). Ime v uzbeškem jeziku pomeni zatiralci, medtem ko naj bi sami
sebe (med drugim) imenovali korbošilar, kar v istem jeziku pomeni voditelji. Basmači so bolj
kot enotno gibanje predstavljali koalicijo islamističnih in nacionalističnih protisovjetskih
gibanj, (B. Kogan, 2011: 2) izvirali pa so iz dveh uporov v letih 1898 in 1916, ki sta se začela
v Ferganski dolini (glej podpoglavje 3.1.3).

V začetni fazi sta basmačevsko gibanje sestavljali dve ideološko različni gibanji; džadidisti in
kadimisti. Že omenjeni džadidisti ali džadidi (glej poglavje 2) so predstavljali reformistično
panturkistično gibanje, ki je vsebovalo določene socialistične elemente, medtem ko so
kadimisti predstavljali tradicionalistično islamistično gibanje, ki je predstavljalo uleme 9
(islamsko duhovniško elito). (Kogan, 2011: 2) Džadidi so kmalu izgubili na vplivu znotraj
širšega gibanja, ki so ga vse bolj prevzemali islamistični elementi, ki so nasprotovali njihovim
reformističnim idejam.

Upor basmačev je na koncu doživel poraz, saj so sovjeti uspeli gibanje marginalizirati, po eni
strani z vojaško premočjo, po drugi strani pa s pridobitvijo lokalnih funkcionarjev na svojo
stran, kot na primer buharskega emirja. Pomemben faktor je bila tudi uvedba Leninove nove
ekonomske politike (rus. новая экономическая политика) leta 1921, ki je precej
razbremenila lokalno prebivalstvo. (Kogan, 2011: 2, 5)
S porazom basmačevskih vstaj, se je v Srednji Aziji začasno končalo obdobje organiziranega
in aktivnega avtonomizma.

9

úlema tudi uléma -a in -e m (ȗ; ) v muslimanskem okolju teolog in razlagalec prava: poslušati ulema; ulemi
in imami (SSKJ)
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4. SOVJETSKO OBDOBJE
V zgodnjih 20-ih letih je sovjetska država, ki je nastala kot rezultat oktobrske revolucije in
posledične državljanjske vojne, porazila nasprotnika in prevzela upravljanje ozemlja Srednje
Azije – nasledstvo, ki ga je “podedovala” od propadlega ruskega imperija.

V procesu konsolidacije moči in uvajanju novih politik na osnovi marksizma-leninizma so
nastale nove upravne entitete. Srednjeazijski prostor je bil do druge svetovne vojne pretvorjen
v pet sovjetskih socialističnih republik, ki jih je sovjetska država sčasoma vse bolj integrirala.

4.1 SOVJETSKI PROJEKT

Boljševiki so ob prevzemu oblasti po zmagi v državljanski vojni nasledili infrastrukturno
nerazvito, ekonomsko izčrpano in kulturno-lingvistično kompleksno državo, ki je združevala
več kot 100 milijonov ljudi, ki so govorili 150 različnih jezikov. (Dickens, 1989 in Алпатов,
2000) V kontekstu ozemeljske dezintegracije, ki je grozila, je bil logičen cilj boljševikov
konsolidirati nadzor. To so počeli vzporedno s transformacijo družbenih razmerij v družbi, ki
je bila pretežno agrarna in kjer so bile razlike med urbanimi centri in ruralno okolico izredno
visoke.
V tem kontekstu so boljševiki uporabili različne pristope, ki so jih skozi prakso prilagajali,
spreminjali ali na koncu v celoti revidirali, kot bomo videli pri pravopisnih reformah. V
pričujoči nalogi sem se omejil pretežno na dva aspekta sovjetskih reform. Prvi je politika t. i.
gradnje nacij (ang. nation building), ki je temeljila na predpostavki nujnosti uvedbe
lokalnih avtonomnih območij skladno s samoodločbo narodov. Ta politika je vključevala
korenite spremembe administrativnega sistema in je na novo začrtala notranjo razmejitev
Srednje Azije. Drugi aspekt je jezikovna politika, ki je bila tesno povezana z izobraževanjem,
in, kar je v primeru Srednje Azije še posebej pomembno, z opismenjevanjem ljudskih množic.
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4.1.1 Nacionalno vprašanje

Nasprotja med nadnacionalno internacionalistično naravo sovjetske komunistične ideje in
nacionalnimi zahtevami različnih narodov znotraj meja Sovjetske zveze so predstavljala
težave že od samega začetka formiranja sovjetske države. Postavljalo se je vprašanje, kako
vključiti nacionalne elemente v večnacionalno socialistično državo. Lenina in boljševike sta
tukaj vodila dva glavna cilja; prvič, da mora bodoča socialistična država biti unitarna, in
drugič, da mora biti zgrajena na principih nadnacionalnega delavskega - proletarskega
gibanja, ki ne dopušča nacionalnih razlik in se ne uklanja nacionalističnim težnjam. Kljub tem
prepričanjem pa je Lenin predvideval, da bo treba najprej prehodno vzpostaviti ne unitarno,
ampak federalno urejeno državo, ki bo priznavala obstoj narodov. (Dickens, 1989: 2)
Koncesije, ki jih je pri tem bil pripravljen dati posameznim narodom znotraj Sovjetske zveze,
so segale vse do možnosti popolne odcepitve posameznih regij. (Алпатов, 2000: 35).

Predpostavka, ki je služila kot vodilo pri organiziranju sovjetske države je bila, da se bodo
različni narodi postopoma zbliževali, čim bolj se bo družba kot celota pomikala proti
komunizmu. Cilj je bil ustvariti sovjetsko kulturo, sovjetskega človeka (rus. советский
человек), ki bo osvobojen in neodvisen od preteklosti poosebljal najboljše elemente vseh
posameznih družb; presežene bodo vse fizične, kulturne in intelektualne razlike med narodi;
družba, ki bo enotno stala na principih marksizma-leninizma. (Dickens, 1989: 2)
Iz sklepov XVI. kongresa Komunistične partije Sovjetske zveze je razvidna smer v katero bi
se po mnenju vodstva morala pomikati državna narodnostna politika, ki bi morala biti pozorna
na velikoruske in nacionalistične tendence znotraj lastnih vrst (partije):
»Съезд отмечает [...] активизацию в рядах партии национальных уклонов в сторону великодержавного и
местного шовинизма.[...] Партия должна усилить борьбу с обоими уклонами в национальном вопросе и с
примиренчеством к ним, усилив одновременно внимание к практическому проведению ленинской
национальной политики, изживанию элементов национального неравенства и широкому развитию
национальных культур народов Советского Cоюза.« (iz resolucije XVI. kongresa VKP(b)) (J. Stalin, 1931) 10

10

»Kongres prepoznava [...] pojav velikodržavnega in lokalnega šovinizma. [...] Partija mora v sklopu
nacionalnih vprašanj okrepiti boj z obema šovinizmoma in tudi s toleranco, ki sta je deležna, z istočasno
okrepitvijo praktičnega uvajanja leninske nacionalne politike, izkoreninjanjem narodnih neenakosti in širokim
razvojem nacionalnih kultur narodov Sovjetske zveze.«
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Pristop boljševikov do nacionalnega vprašanja je v praksi tako šel v smer prizadevanj za
(vodeno s strani centra) emancipacijo posameznih narodov, ki so bili pod carizmom
prikrajšani za razvoj lastnih potencialov. Odraz tega pristopa je bila korenizacija (rus.
коренизация), ki jo lahko razumemo kot začetno fazo v sovjetski politiki do neruskih
narodov, še posebej na obmejnih območjih, kot je bila Srednja Azija, pa tudi na Daljnem
vzhodu in na Kavkazu. Kasneje (gl. poglavje 4.5.), proti koncu 30-ih let, je opaziti pomemben
preobrat v sovjetski politiki do nacionalnih in jezikovnih vprašanj. Stalinova administracija je
revidirala velik del začetne politike do periferije, s ciljem, da bi nad njo povečala centralni
nadzor. Obdobju korenizacije je tako sledilo obdobje centralizacije - konsolidacije moči
centra, ki jo nekateri raziskovalci, npr. Dickens, opisujejo kot del rusifikacije oz.
rusijanizacije.

Sovjetski projekt gradnje nove socialistične države je tako po nujnosti moral poseči v vse
sfere družbe in jo predrugačiti z novo ideološko podstatjo. Sovjetska politika se je odražala v
upravnih, izobraževalnih, jezikovnih in drugih reformah.

4.1.2 Vprašanje državnega jezika

Lenin se je že leta 1914 opredelil do vprašanja osrednjega državnega jezika v kontekstu
mednacionalnega sodelovanja in državnega gospodarstva. Njegova takratna stališča do jezika
so se kasneje smiselno vklapljala v njegov model prej omenjene nove ekonomske politike.

"Что означает обязательный государственный язык? Это значит практически, что язык великороссов,
составляющих меньшинство населения России, навязывается всему остальному населению России...
Русские марксисты говорят, что необходимо: отсутствие обязательного государственного языка при
обеспечении населению школ с преподаванием на всех местных языках" (Alpatov, 2000: 35)11

"Мы... хотим, чтобы между угнетенными классами всех без исключения наций, населяющих Россию,
установилось возможно более тесное общение и братское единство. И мы, разумеется, стоим за то, чтобы

11

»Kaj pomeni obvezen državni jezik? To v praksi pomeni, da se jezik Velikorusov, ki sestavljajo manjšino

prebivalstva v Rusiji, vsiljuje ostalemu prebivalstvu Rusije ... Ruski marksisti pravijo, da je pri zagotavljanju šol
prebivalstvu s predavanji v vseh jezikih nujna odsotnost obveznega državnega jezika.«
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каждый житель России имел возможность научиться великому русскому языку. Мы не хотим только
одного: принудительности"; "Потребности экономического оборота сами собой определят тот язык
данной страны, знать который большинству выгодно в интересах торговых сношенийн (Alpatov, 2000:
35)12

Kljub načelnemu nasprotovanju uvajanja »prisilnega« državnega jezika v tistem času, je bil
Lenin prepričan, da bo v praksi ruščina do neke mere morala opravljati vlogo
sporazumevalnega jezika v državi, že zaradi nujnosti učinkovitejšega pretoka blaga in
splošnih gospodarskih zadev. Podlaga njegove argumentacije je bilo učinkovito delovanje
gospodarstva, ali kakor se je sam izrazil »...потребность экономического оборота…«
(Алпатов, 2000: 35), kar je skupnosti, ki niso govorile rusko, postavljalo pred možnost
nesodelovanja v gospodarski interakciji (kar je v praksi sodobne družbе, kot ugotavlja že sam
Alpatov, zelo težko izvedljivo), odcepitve, ali pa sprejema ruskega jezika v svoj vsakdan.
Ideja začetnega pristopa boljševikov je bila v opredelitvi ruskega jezika ne kot državnega,
ampak kot povezovalnega, pri čemer bi ostali jeziki dobili določen status, ki bi omogočal
njihov razvoj in preprečeval rusifikacijo.

V zvezi z državnim jezikom je stališče zavzel tudi Josif Stalin, takratni komisar za nacionalna
vprašanja. Ob pripravljanju ustave RSFSR aprila 1918 je zapisal:

“"Никакого обязательного "государственного" языка — ни в судопроизводстве, ни в школе" Каждая
область выбирает тот язык или те языки, которые соответствуют составу населения данной области,
причем соблюдается полное равноправие языков как меньшинств, так и большинства во всех
общественных и политических установлениях" (Алпатов, 2000: 39)13

12

»Mi... hočemo, da bi med se med tlačenimi razredi vseh nacij, ki naseljujejo Rusijo, vzpostavilo bolj tesno

druženje in bratska enotnost. In mi, kot se razume, stojimo za tem, da bi vsak prebivalec Rusije imel možnost
naučiti se velikega ruskega jezika. Samo ene stvari ne želimo: prisile«; »Potrebe ekonomskega delovanja same
po sebi opredeljujejo kot jezik neke države tistega, ki je najbolj ugoden za večino na področju trgovskih
odnosov.«
13

»Nobenega obveznega »državnega« jezika – niti v pravu niti v šoli«. Vsaka oblast (regija) izbere ta jezik ali te

jezike, ki odgovarjajo sestavi prebivalstva dane regije, pri čemer se upošteva popolna enakopravnost jezikov,
tako manjšin kot večine, v vseh družbenih in političnih institucijah.«
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Stalin je bil jasen tudi kar se tiče upravnega delovnega jezika v pretežno neruskih delih
države. V uvodnem nagovoru ustanovitvenega srečanja tatarsko-baškirske sovjetske republike
je izjavil:
"Школа, суд, администрация, необходимые политические мероприятия, формы и способы проведения
общих декретов применительно к национально-бытовым условиям, — все это на родном, доступном для
населения языке" (Алпатов, 2000: 39)14

Izrazito nasprotovanje in zavračanje »velikoruskega nacionalizma« je bila torej prepoznavna
Stalinova linija, ki je odražala takratni odnos boljševikov do nacionalnih vprašanj. (Алпатов,
2000: 40)

4.2 UPRAVNA REORGANIZACIJA

4.2.1 Nova ozemeljska razmejitev

Takoj po oktobrski revoluciji leta 1917 so se začele oblikovati sovjetske republike in
avtonomna območja, v glavnem na obmejnih teritorijih. Na ožjem ruskem ozemlju so se
pojavile sovjetske republike Stavropoljska, Terska, Tavridska, Donska, Kubano-Črnomorska,
in avtonomna ozemlja v Sibiriji, na Krimu in na Daljnem vzhodu. Na območjih, kjer je
prevladovalo nerusko prebivalstvo (Ukrajina, Belorusija, Zakavkazje, Srednja Azija) so se
med letoma 1918 in 1920 formirale sovjetske in nesovjetske avtonomne ali neodvisne
nacionalne republike. Popolnoma so se osamosvojile Besarabija, Finska, Estonija, Litva,
Latvija in Poljska. (С. Тархов, 2004: 70)

Ko so boljševiki konsolidirali svojo oblast v Srednji Aziji, so najprej reformirali dve najvišji
administrativni enoti, ki sta pokrivali celotno srednjeazijsko območje; bivša generalnaguvernata (rus. генерал-губернаторство) Turkestana in Step sta v letih 1918 in 1920
14

»Šola, sodišče, uprava, nujne politične dejavnosti, oblike in načini izvajanja splošnih dekretov v zvezi z

nacionalno-življenjskimi razmerami - vse to mora biti v prebivalstvu domačem in dostopnem jeziku.«
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postali turkestanska oziroma kirgiška avtonomna sovjetska socialistična republika (ASSR),
medtem ko sta vazalna Buharski in Hivski kanat leta 1920 uradno postala neodvisni ljudski
republiki, ki pa sta bili v praksi pod močnim sovjetskim nadzorom. (Dickens, 1989: 2-3)

4.2.2 Razmejitvene reforme v Srednji Aziji

Ob prevzemu oblasti so se morali sovjeti v Srednji Aziji soočiti z upravljanjem ozemlja, ki je
bilo etnično izjemno mešano in brez tradicije nacionalnih državnih tvorb. To je pomenilo, da
so morale oblasti v skladu s svojo nacionalno politiko te entitete šele ustvariti. Po drugi strani
je dotedanja odsotnost pojmovanja nacionalnega pri lokalnem prebivalstvu zmanjšala
možnost vznika močnih in množičnih nacionalističnih gibanj, ki bi lahko konkurirala
sovjetski oblasti. Pomembnejša sta bila religijski in nadnacionalni panturkistični faktor. V
skladu z zastavljeno nacionalno politiko je sovjetska oblast na ostalinah imperialne države
začela z grajenjem nacionalnih republik.

Avgusta leta 1920 je bila na ozemlju, ki so ga naseljevali Kazahi (takrat so jih imenovali
Kirgizi) ustanovljena kirgiška ASSR, ki je zajemala akmolinsko, semipalatinsko, turgajsko,
uralsko in bukejevsko regijo ter del orenburške gubernije, kjer so Kazahi predstavljali
večinsko prebivalstvo. Kirgiška ASSR (rus. Киргизская АССР) je postala del RSFSR s
prestolnico v Orenburgu. Leta 1925 se je preimenovala v Kazaško ASSR (rus. Казахская
АССР), njena prestolnica pa se je premaknila najprej v Kizil Ordo, leta 1927 pa v Alma Ato.
ASSR je bila razdeljena na akmolinsko, bukejevsko in semipalatinsko gubernijo, ter uralsko
in turgajsko regijo. Septembra 1920 se je iz turganske in uralske regije, deloma orenburške
gubernije, predane v sestavo Kazaške ASSR formirala orenburško-turgajska gubernija s
sedežem v Orenburgu. (С. Тархов, 2004: 71)
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Karta 6: Upravna delitev Srednje Azije (1922). Srednja Azija je bila po prvem razmejitvenem procesu
razdeljena na dve avtonomni sovjetski socialistični republiki (ASSR) in dve ljudski sovjetski socialistični
republiki (Buharsko in Horezmsko). Večina ozemlja kasnejše Kazaške SSR je zavzemala Kirgizijska ASSR.

Pred razmejitvijo južnega dela Srednje Azije, ki je bilo takrat sestavljeno iz Turkestanske
ASSR in uradno neodvisnih republik Horezma in Buhare, so se sovjeti sistematično lotili
zbiranja etnografskih podatkov s tamkajšnjega območja, kar priča o doslednosti sovjetskih
oblasti v svoji politiki tvorjenja nacionalnih ozemeljskih enot; leta 1924 je bila za namen
popisovanja v Buharo in Horezm poslana posebna odprava, katere naloga je bila zbrati čim
več podatkov s terena, ki bi pripomogli h kasnejši razmejitvi. Na podlagi rezultatov je bila
ustvarjena prva etnografska podatkovna baza Srednje Azije. (R. Kaiser, 1994: 111) Na
podlagi teh postopkov lahko sklepamo, da so sovjetske oblasti razmejitvenim reformam
posvečale precejšnjo pozornost in da so se v politiki tvorjenja nacionalnih geografskih enot
očitno skušale izogibati vsakršni arbitrarnosti, kar priča o konsistentnosti prakse nacionalne
politike.
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Oktobra in novembra leta 1924 je bila prva razmejitev Srednje Azije dokončana; iz sestave
RSFSR je bila odcepljena Turkestanska ASSR. Na njenem ozemlju in ozemlju dotedanjih
Buharske in Horezmske SSR so sovjeti vzpostavili Uzbeško SSR (rus. Узбекская ССР),
katere del je bila Tadžiška ASSR in Turkmensko SSR (rus. Туркменская ССР). Severni
del nekdanje Turkestanske ASSR z deli sirdarijske in samarkandske regije in dobršnim delom
džetisujske gubernije je bil pripojen Kirgiški ASSR ter Karakalpaški in Karakirgiški
avtonomni regiji (rus. AO - Автономная Область). Karakalpaška AO je bila vključena v
sestavo Kirgiške ASSR, medtem ko je bila Karakirgiška AO neposredno podrejena RSFSR.
Aprila 1925 je bila Kirgiška ASSR preimenovana v Kazaško ASSR (glej višje). Posledično se
je maja istega leta Karakirgiška AO preimenovala v Kirgiško AO s centrom v Biškeku, leto
kasneje, februarja 1926 pa je bila avtonomna regija povišana v avtonomno sovjetsko
socialistično republiko - Kirgiško ASSR. (С. Тархов, 2004: 76)

Po sprejetju nove »stalinske« ustave 5. decembra 1936, se je ozemlje Ruske sovjetske
federativne socialistične republike (RSFSR) zmanjšalo. Iz njene sestave sta bili vzeti Kazaška
in Kirgiška ASSR, katerih status je bil povišan v sovjetski socialistični republiki (SSR),
medtem ko je bila Karakalpaška ASSR priključena Uzbeški SSR. (С. Тархов, 2004: 83)

S tem je bila razmejitev Srednje Azije dokončana, na zemljevidu pa so se pojavile sovjetske
republike osnovane na osnovi prevladujočih narodnosti oziroma etničnih skupin – narodov
nosilcev republik (rus. титулные народы).
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Karta 7: Upravna delitev Srednje Azije 1939. Sovjetske socialistične republike v okviru Zveze sovjetskih
socialističnih republik (ZSSR). Takšna razmejitev se je ohranila do razpada Sovjetske zveze v začetku 90-ih let
20. stoletja, iz SSR pa so nastale samostojne države v okviru enakih meja.

4.3 KORENIZACIJA

4.3.1 Razlaga in pomen

Sovjetska uprava je sredi 20-ih let v ljudskih republikah začela uvajati politiko korenizacije
(rus. коренизация). To je bil kompleksen nabor političnih ukrepov in reform, katerih namen
je bil med drugim priprava lokalnih kadrov in uvajanje lokalnih jezikov v upravni sektor. S
korenizacijo so oblasti želele spodbuditi širšo participacijo in motivirati delavske množice
raznih narodnosti, da se vključijo v proces izgradnje lokalne samouprave vse do stopnje delno
samostojnih sovjetskih republik. Ta pristop je bil najverjetneje namenjen tudi približevanju
oblasti lokalni inteligenci. V času izvajanja politike korenizacije so namreč v lokalni upravi
prevladovali rusko govoreči uradniki, ki so izvirali iz Evrope. Večina ni govorila lokalnih
jezikov in ni premogla osnovnega poznavanja lokalnih tradicij in kulturnih praks. Na splošno
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je bila participacija domačinov v upravi do takrat zanemarljiva - problem, katerega reševanje
je bila ena od prioritet sovjetske oblasti. (Pasilov, 2013: 29)
S korenizacijo so oblasti želele doseči dvojni učinek; a) opolnomočiti in z vključitvijo v
upravno-politične organe politizirati lokalno prebivalstvo na podlagi marksističnoleninističnih načel in b) razširiti državni aparat iz centra na periferijo. Vključevanje
domačinov je poleg prevladujočih obsegalo tudi manj številčne etnične skupine, pa tudi
priseljence iz evropskega dela Rusije. Cilj je bil vzpostaviti državni aparat, ki se bo sposoben
samostojno ukvarjati z lokalno problematiko tamkajšnjega prebivalstva.
Začetna faza korenizacije je pokazala nekatere pozitivne učinke; med letoma 1924 in 1927 se
je število predstavnikov uzbeških delavcev znotraj Uzbekistana povečalo za dva in pol krat.
Obenem so bili vključeni tudi uzbeški Tadžiki, Kazahi in Karakalpaki, ki so v praksi dobili
možnost sodelovanja v samoupravljanju svojih regij, njihovi jeziki pa so dobili status
nacionalnih jezikov skupaj z uzbeškim. (Pasilov, 2013: 29–30)
V Kazahstanu so morale vse državne ustanove za svoje rusko govoreče oz. »evropske«
delavce, kot je bilo uradno zapisano, obvezno organizirati tečaje kazaškega jezika. Pri tem je
bilo strogo regulirano tako število udeležencev, kot plačilo predavateljev, pridobljeno znanje
pa se je preverjalo in ocenjevalo po različnih stopnjah znanja jezika. Republiški in lokalni
proračuni so v času izvajanja korenizacije dobili namenska sredstva za organiziranje tečajev
računovodstva, tajništva in strojnega pisanja. Oblasti so v programu predvidele celo denarne
nagrade za sestavo učbenikov v kazaškem jeziku (zapisanem v latinici) in prevode kazaške
literature v ruščino. (Sulejmenova, 2010: 243)

4.3.2 Gradnja nacionalno-jezikovnih entitet

Kmalu po sestavi prve sovjetske vlade je bil ustanovljen ljudski komisariat za narodnostne
zadeve (rus. Народный комиссариат по делам национальностей) ali krajše
Narkomnac (rus. Наркомнац), katerega vodja je postal Josif Visarijonovič Stalin.
(Алпатов, 2000: 36)
Sovjetska nacionalna politika je v glavnem predvidela opredelitev in razporeditev celotnega
prebivalstva na osnovi nacionalnosti. Cilj politike delitve na narodnostni osnovi in z njo
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povezana ureditev posameznih nacionalnih jezikov je bil večplasten. Alpatov na primer piše o
nameri sovjetov, da (neruskim) narodom približajo svetovno kulturo in znanost. (Алпатов,
2000: 36) Dejansko se je v obdobju korenizacije povečalo število izdanih knjig v neruskih
jezikih (glej poglavje 4.4).
Podlaga za korenizacijo, razmejitvene reforme in gradnjo republik na osnovi nacionalnosti je
bila Deklaracija pravic narodov Rusije (rus. Декларация прав народов России) iz leta
1917. V praksi se je te enote zamejilo v socialistične republike, ki so imele določeno
avtonomijo, pristojnosti in pravice. Sulejmenova kot primer navaja Kirgiško oz. Kazaško
ASSR, ki je bila ob ustanovitvi definirana kot »avtonomna enota, ki ima pravico na narodno
samoodločbo in predstavlja sestavni del svobodne federativne Zveze sovjetskih socialističnih
republik.« (Сулейменова, 2010: 241) Takšen status so imele tudi ostale avtonomne sovjetske
socialistične republike v regiji.

Enega prvih uradnih dokumentov republike je predstavljal dekret sovjeta narodnih komisarjev
iz leta 1921, po katerem sta bila kazaški in ruski jezik opredeljena kot popolnoma
enakovredna jezika državnih institucij v upravah na ravni vseh administrativnih enot (gubernij
in ujezdov) znotraj Kazaške ASSR, medtem ko je ruščina ohranila primat v komunikaciji
višjih državnih instanc.

Stalin je v svojem prispevku na XII. kongresu Ruske komunistične partije leta 1923 v zvezi z
odnosom oblasti do »ruskosti« povedal:

«Необходимо чтобы власть пролетариата была столь же родной для инонационального крестьянства, как
и для русского… Только тогда, и только постольку Советская власть, являвшаяся до последнего времени
властью русской, станет властью не только русской, но и интернациональной, когда учреждения и
органы власти в республиках этих стран заговорят и заработают на родном языке» [Сталин 1923].
(Сулейменова, 2010: 242)15

15

»Nujno je, da postane oblast proletariata domača tako kmetstvu drugih narodnosti kot ruskemu...

Sovjetska oblast, ki je nedavno bila še ruska, bo samo takrat postala ne samo ruska ampak tudi
internacionalna, ko bodo ustanove in organi oblasti v republikah teh dežel začeli govoriti in delati v
domačem jeziku.« [Stalin 1923]
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Uvajanje in spodbujanje lokalnih jezikov pa ni bilo omejeno zgolj na večje jezikovne skupine,
ampak tudi manjšinske narode. Tako so na primer že za časa državljanske vojne leta 1919 na
ozemlju Ruske SFSR rasle šole za potrebe govorcev tatarskega in mordovskega jezika,
medtem ko so v Turkestanu leta 1922 poleg uvajanja lokalnih jezikov v upravo, ustanavljali
šole za ukrajinsko, nemško in celo judovsko manjšino, ki je govorila jidiš. (Алпатов, 2000:
36)

Težnja oblasti k t. i. internacionalizaciji uprave (in izobraževanja) znotraj sovjetske države je
tako več kot očitna. Sklepamo lahko, da je bil splošni motiv za takšen pristop približevanje
ljudskim množicam, konsolidacija moči in proizvajanje kadrov. V tem pogledu lahko
zaključimo, da so sovjeti vložili relativno mnogo truda v delo na terenu, ki ga imperialna
oblast ni izkazovala v tolikšni meri.

4.4 OPISMENJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE KOT POLITIČNI PROJEKT

Sovjetski sistem izobraževanja v 20-ih letih je bil orodje za celovito družbeno preobrazbo.
Strategija Komunistične partije ZSSR je bila mobilizacija množic z njihovo vključitvijo v
javne projekte. Partija je z načrtnim postavljanjem intelektualnih, moralnih in družbenih vodil
skušala zagotavljati socializacijo, družbeno integracijo in nenazadnje tudi družbeni red.
Izobraževanje je pripomoglo k formiranju nacionalnih identitet; cilj je bil ustvarjanje nove
zavesti, ki bo temeljila na modelu kolektivizma in ki bo pri prebivalstvu zbudila nek čut za
odgovornost do partije. Pomemben aspekt izobraževalnega sistema je bila tudi sekularizacija,
še posebej ko govorimo o Srednji Aziji in drugih pretežno muslimanskih regijah; s programi
sekularizacije se je skušalo odpraviti in nadomestiti tradicionalne vrednote, prepričanja in
družbene strukture, ki jih je do takrat določala islamska religija. Sistem izobraževanja v
Uzbekistanu, Turkmenistanu, Kazahstanu, Tadžikistanu in Kirgizistanu je bil sestavljen s
predpostavko, da mora služiti ustvarjanju zavednega in patriotskega industrijskega
proletariata. (Akyildiz, 2012: 1)
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4.4.1 Kampanja proti nepismenosti

Splošna nepismenost je bila značilnost celotnega ruskega imperija, v Srednji Aziji pa je bila
njena stopnja še višja (glej tabelo 1). Eden glavnih ciljev sovjetskih oblasti je bil, da
prebivalstvo naučijo osnovnih veščin branja in pisanja in da ga izobrazijo za tekočo uporabo
tako ruskega kot drugih lokalnih jezikov. (Dickens, 1989: 11) V kolikor poznamo razloge za
politiko do nacionalnosti in jezikov, lahko s precejšnjo mero gotovosti sklepamo, da so bili
cilji splošnega opismenjevanja povezani s taistimi razlogi (glej prejšnje poglavje). Sovjeti so
tako v 20-ih letih sprožili množično kampanjo likvidacije nepismenosti, ki je imela
pomemben politični karakter. Vsi projekti opismenjevanja so morali izražati pogled
delavskega razreda in biti izvajani v skladu z marksistično-leninistično teorijo. (Dickens,
1989: 11) Ko se je sovjetska oblast začela v začetku 20-ih let postopoma konsolidirati, je bila
prioriteta novega izobraževalnega sistema boj proti nepismenosti.

TABELA 1: Stopnja pismenosti v Srednji Aziji glede na popis iz leta 1897:

Kazahi

2,0 %

Uzbeki

1,6 %

Turkmeni

0,7 %

Kirgizi

0,6 %

(Akyildiz, 2012: 7)

Izobraževanje ni bilo omejeno zgolj na izobraževalne ustanove. V tovarnah so na primer
delovale literarne šole za izobraževanje delavcev. V poznih 20-ih in še posebej proti koncu
30-ih let je sovjetska izobraževalna kampanja začela kazati pozitivne rezultate na pismenost
srednjeazijskega prebivalstva. V 30-ih so člani pionirske organizacije in Komsomola redno
obiskovali podeželske skupnosti z nalogo pomagati ljudem pri učenju branja in pisanja.
(Akyildiz, 2012: 7)

Pismenost med prebivalstvom se je po revoluciji drastično zvišala; po podatkih popisov je
odstotek pismenosti med prebivalstvom v ZSSR leta 1926 znašal 51,1 %, leta 1939 pa že 81,2
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%. V primerjavi s tem je bila pismenost na prelomu stoletja okoli 24 %. Leta 1939 se delež
pismenost v urbanih naseljih (89,5 %) ni bistveno razlikoval od podeželja (76,8 %).
Pismenost podeželskega prebivalstva je s tem presegla delež pismenosti v mestih v času
ruskega imperija. (Сулькевич, 1940: 17)

Tabela 2: pismenost na podeželju

Delež pismenosti na podeželju (%)

Let

Od tega ženske (%)

1897

19,6

8,6

1926

45,2

30,0

1939

76,8

66,6

(Сулькевич, 1940: 17)

Vse večja pismenost je omogočila večji vpliv medijev, v glavnem v obliki časopisov in
tiskanih knjig, kar je povečalo tudi potencial za propagandno in agitacijsko delovanje.
(Akyaldiz, 2012: 8) Spodnja tabela prikazuje odstotek pismenosti v letu 1926. Posebno
pozornost gre nameniti dvigu pismenosti v Kirgiziji (Kirgizistanu):
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TABELA 3: Stopnja pismenosti v Srednji Aziji glede na popis iz leta 1926:

Kazahstan

22,8 %

Kirgizija

15,1 %

Turkmenistan

12,5 %

Uzbekistan

10,6 %

(Алпатов, 2000: 45)

Ena izmed težav pri opismenjevanju je bilo dejstvo, da je bila večina Srednje Azije ruralne.
Ruralna območja so imela manj infrastrukture, ki bi omogočala komunikacijo z večjimi
urbanimi središči ali že sam dostop do izobraževalnih ustanov. Nizki stopnji urbanizacije
strokovnjaki pripisujejo tudi posledično sorazmerno nizko število rusko govorečih
domačinov. (Akyildiz, 2012: 8)

4.4.2 Prenova pisave

V sklopu opismenjevalne kampanje so sovjetske oblasti začele reformirati tudi ortografijo,
pravopisna reforma pa se je najprej z dekretom oktobra 1918 začela pri ruskem jeziku, kjer so
črtali nekaj zastarelih simbolov (»i«, »ѣ«, »ѳ«, »ѵ« in »ъ« na koncu besede), ki so z razvojem
jezika izgubili praktično uporabnost, in poenostavili nekatera pravopisna pravila. Lenin je
zagovarjal stališče, da se mora ljudskim množicam olajšati osvojitev pismenosti in šolo
»osvoboditi od neproduktivnih naporov pri učenju pravopisa.« (ČKZ, 1979: 52) Pri
pravopisni reformi je sodelovalo mnogo tedanjih priznanih rusistov in jezikoslovcev. (Ю.
Дешериев in И. Протченко, 1952: 5)

Zapis jezikov srednjeazijskih narodov je, kot že omenjeno v uvodu, do revolucije potekal v
glavnem v arabski pisavi, ki je imela nekaj praktičnih pomanjkljivosti; obseg samoglasnikov
je v turkovskih jezikih namreč večji kot v arabščini in posledično z arabskim zapisom, ki ima
zgolj tri različne znake za (dolge) samoglasnike, ni bilo mogoče dosledno zapisovati
turkovskega jezika. Če k temu dodamo še dejstvo, da ima arabščina številne črke, ki jih
turkovski in iranski jeziki ne poznajo, potem lahko sovjetski težnji po ortografski reformi
priznamo določeno racionalnost in splošno smiselnost ne glede na politično podstat reforme.
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Odprava arabskega zapisa je povečala potencial za opismenjevanje in izobraževanje širših
množic. (Dickens, 1989)

Politični razlog ortografske reforme lahko iščemo v pomenu, ki ga je arabska abeceda imela
za kulturno in politično dominacijo islama. Sovjeti so se zavedali potencialne nevarnosti, ki jo
je predstavljal politični islam, sploh v luči konflikta z basmaškim gibanjem, ki je bil takrat še
vedno aktualen. Arabska pismenost je (poleg tradicionalnega islamskega šolskega sistema)
sovjetskim oblastem predstavljala pomembno oviro, ki jo je bilo treba odpraviti.

4.4.3 Latinizacija in janalif

V 20-ih letih je prevladala ideja latinizacije turkovske pismenosti. Sovjeti so pričeli z
množično ortografsko reformo latinizacije (rus. латинизация), s katero so želeli
racionalizirati zapise lokalnih jezikov. V naslednjem desetletju so uspeli latinizirati več
glavnih abeced, leta 1931 pa so kot zadnji latinično abecedo prejeli Kirgizi. (ČKZ, 1979: 52)

Latinizacija je po reformi ruskega pravopisa torej predstavljala naslednjo etapo v sovjetski
jezikovni politiki do Srednje Azije. Sama ideja latinizacije v porevolucionarni Rusiji se je
prvič pojavila v Azerbajdžanu leta 1922, kjer je bil organiziran posebni komite, ki se je
ukvarjal s prehodom na latinsko abecedo. Leta 1926 se je v Bakuju odvil prelomni turkološki
kongres, na katerem je bil ustanovljen Centralni komite za nov turkovski alfabet. Predmet
latinizacije pa niso bili zgolj turkovski, ampak tudi nekateri drugi jeziki, npr. mongolski,
iranski, nekateri kavkaški, ugrofinski itd. (Ю. Дешериев in И. Протченко, 1952: 5)
Latinizacija je imela močno politično noto, saj je v političnih krogih boljševikov zgodnjih 20ih let veljala za civilizacijski napredek in nujen korak h gradnji svetovnega socializma.
Latinična pisava je bila postavljena v progresivno pozicijo proti arabski pisavi, ki je imela
konservativno, religijsko in s tem reakcionarno konotacijo. Arabska pisava je bila simbol
pravopisne ostaline prejšnjega družbenega ustroja, ki ga je treba dokončno ukiniti. (I. Şişcanu,
2011: 104)
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Rezultat turkološkega kongresa je bil izdelan načrt za enotno turkovsko abecedo na latinični
osnovi. Nastal je novi turkovski alfabet (rus. Новый тюркский алфавит - НТА) znan
tudi kot janalif (rus. яналиф), iz tatarskih besed »nov« in »abeceda«. Janalif je bila abaceda
na osnovi latinice z dodatnimi simboli, ki so pokrivali specifično izgovorjavo turkovskih
jezikov. Ortografska reforma je med leti 1927 in 1930 vključila vsa turkovska ljudstva
sovjetske Srednje Azije - Kazahe, Uzbeke, Turkmene, Karakalpake in Kirgize. Leta 1929 je
bila arabska abeceda kot zapis uradno prepovedana. (M. Sebba, 2003: 3)

Slika 1: Latinska različica enotne turkovske abecede (janalif)

V Kazahstanu so sovjeti intenzivno delali na prevodu kazaške pismenosti v latinski zapis;
nazivi ustanov, podjetij, organizacij, blagovnih znamk ipd. so se zapisovali v kazaškem jeziku
in obenem prečrkovali v latinico. Proces je bil pod strogim nadzorom Državne terminološke
66

komisije (rus. Государственная терминологическая комиссия). V okviru slednje so se
organizirale tudi številne znanstvene jezikoslovne ekspedicije, potekale so debate o slovnici
tako na teoretski kot praktični ravni, obravnavalo se je leksikologijo in fonetiko kazaškega
jezika. (Сулейменова, 2010: 243)
Redno so izhajala glasila in razni ortografski, terminološki, navadni in drugi slovarji, po vsej
republiki so ustanavljali tečajе, imenovane likbezi (rus. ликбезы), katerih cilj je bil
izkoreniniti nepismenost. V šolah so poučevali latinsko abecedo, obenem pa sо razvijali
metodologijo učenja kazaškega jezika, ki je bil obvezen predmet v nekazaških šolah, višjih
izobraževalnih ustanovah ali »vuz«-ih (rus. Вуз - высшее учебное заведение), pa tudi v
sklopu posebnih tečajev namenjenih filologom in učiteljem kazaškega jezika. (Сулейменова,
2010: 243)
Kvantitativno gledano je med letoma 1920 in 1929 latinični zapis prevzelo 50 od skupno 79
jezikov Sovjetske zveze. (I. Şişcanu, 2011: 110)

4.4.4 Sovjetski izobraževalni sistem

Objektivni problem pri vzpostavljanju kakovostnega izobraževalnega aparata z vsebino in
infrastrukturo je bilo pomanjkanje finančnih sredstev; Rusija in širše območje Sovjetske zveze
je bilo v vojni od leta 1914, ko je Rusija vstopila v prvo svetovno vojno, do leta 1922, ko se je
uradno končala porevolucijska državljanska vojna. Ne glede na to, so sovjeti aktivno delali na
reformiranju šolskega sistema; leta 1930 je bila v Sovjetski zvezi uvedena splošna šolska
obveznost za otroke. Istega leta je latinska pisava zamenjala arabski alfabet, ki je prebivalstvo
Srednje Azije še dodatno oddaljila od islamske tradicije. Med letoma 1927 in 1930 so oblasti
zaprle še zadnje islamske šole, da bi odstranile potencialno nevarnost kontrahegemone sile, ki
jo je na tem območju predstavljal islam. (Akyildiz, 2012: 8)

Tekom razvoja šolskega sistema so se menjavali pristopi; Lenin je predlagal, da bi nadaljevali
s starim kurikulumom, medtem ko je Viktor Šuljgin, pedagog in član Državnega
znanstvenega sovjeta, predlagal popolno reformiranje sistema, prilagojenega potrebam nove
sovjetske družbe. Po letu 1929 je bila njegova metoda tudi uradno uveljavljena; v višje
srednje šole so bili uvedeni predmeti, ki so učili osnovnih delovnih spretnosti. To je kmalu
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postalo problematično, saj so tovarniški delovodje začeli izkoriščati ceneno otroško delovno
silo. V Srednji Aziji je mnogo otrok delalo na bombažnih poljih. Kritiki takšnega sistema so
opozarjali, da se otroci preko tega ne učijo novih spretnosti, niti novih znanj. Leta 1931 je bil
zato sestavljen nov učni načrt, ki je bolj poudarjal akademsko učenje. Kar se tiče učenja
ruščine sistem ni bil posebno učinkovit, saj je razen delavcev v urbanih središčih, ki so delali
v državnih podjetjih in Kazahov na splošno, znanje ruskega jezika pri večini prebivalstva
Srednje Azije ostalo na nizki ravni. (Akyildiz, 2012: 9)

Po podatkih Unesca je sovjetska opismenjevalna kampanja med letoma 1919 in 1939
pomenila enega prvih in bolj učinkovitih poskusov dviga pismenosti na svetu. Srednjeazijske
države skupaj z Azerbajdžanom imajo še danes v povprečju najvišjo stopnjo pismenosti med
prebivalstvom v islamskem svetu. (UNESCO, 2006: 196–198) Reforme so neprimerno
povečale dostopnost višje izobrazbe ljudskim množicam, izboljšal se je položaj žensk,
izboljšala se je zdravstvena oskrba. Kot posledica vlaganj v izobraževanje kadrov, se je
povečal tudi donos kmetijske in industrijske proizvodnje, ki je dvignil splošen življenjski
standard na višjo raven, kot so jo imele praktično vse ostale države muslimanskega sveta.
Vzporedno temu je, kot piše Dickens, v splošnem sovjetskem diskurzu ostalo prepričanje, da
so Rusi na višji civilizacijski ravni od lokalnega prebivalstva Srednje Azije. (Dickens, 1989:
5)

4.5 PREOBRAT V POLITIKI TRIDESETIH LET

Trideseta leta so v politiki centra do periferije prinesla mnogo sprememb. Pomemben preobrat
je predstavljala smrt generalnega sekretarja Sovjeta ljudskih komisarjev Sovjetske zveze
Vladimirja Lenina. Z njegovo smrtjo se je končala doktrina nove ekonomske politike, ki je
predstavljala konceptualne temelje korenizaciji v smislu liberalizacije in decentralizacije.
Splošna politična in gospodarska pot, ki jo je država ubrala po tem, je bila skoraj diametralno
nasprotna od dotedanje. Pod vodstvom Josifa Stalina, takrat že generalnega sekretarja CK
KPSZ, je Sovjetska zveza prekinila z decentralizacijo in ekonomsko liberalizacijo. Obdobje
močne industrializacije in centralizacije, ki je sledilo, je pomembno vplivalo na nacionalno in
jezikovno politiko centralnih oblasti.
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4.5.1 Diskurz “velikega brata”

Po pisanju nekaterih raziskovalcev je v splošnem odnosu Rusije do Srednje Azije za časa
carizma prevladoval koncept, ki je ruski narod postavljal v vlogo »civilizatorja«, ki
razsvetljuje zaostalo srednjeazijsko regijo. Dickens, Sulejmenova in nekateri drugi se
strinjajo, da sovjetska oblast tega diskurza, ki ga nekateri označujejo za »velikoruski
šovinizem«, ni povsem odpravila. Celo obratno, nacionalni šovinizem se je kazal v diskurzu
sovjetske politike. Ruski jezik in ruski narod sta bila znova postavljena v civilizatorsko vlogo.
Da je osrednji (ruski) diskurz v tem obdobju zavzel položaj »velikega brata«, lahko
razberemo iz prispevkov nekaterih tedanjih uradnikov in funkcionarjev. Grigorij Zinovjev,
vidni član politbiroja naj bi tako leta 1922 v zvezi z odnosom do naravnih resursov, kot sta
azerbajdžanska nafta in turkestanski bombaž, izjavil, da Rusi ne jemljejo dobrin kot nekdanji
imperialisti, ampak jih uporabljajo zaradi nujnosti razvoja, kot »starejši bratje, ki nosijo baklo
civilizacije«. (Dickens, 1989: 5)
Stalin je bil še bolj ekspliciten:

«В созвездии союзных республик первой величиной является Российская Социалистическая
Федеративная Советская Республика. И первым среди равных является русский народ» (Časnik Pravda
(Правда), 1936: 1 (Сулейменова, 2010: 234))16

Sovjetsko politiko do Srednje Azije je leta 1929 povzel Mihail Kalinin s stališčem, da je treba
tamkajšnjim prebivalcem (od uzbeških bombažnih delavcev do turkmenskih vrtnarjev)
priučiti »ideale leningrajskega delavca«. (Dickens, 1989: 5)

Javna občila so rusko narodnost in ruski jezik predstavljala kot vodilno progresivno silo v
državi. Takšen diskurz se je stopnjeval vzporedno z družbenimi reformami 20-ih in 30-ih let,
ter dosegel vrhunec koncem 30-ih let.

16

»Prva v sozvezdju zveznih republik po veličini je Ruska socialistična federativna sovjetska republika. In prvi

med enakopravnimi narodi je ruski narod.«
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4.5.2 Politično izobraževanje

Očitna razlika med carističnim in sovjetskim pristopom v splošnem izobraževanju je bil
element političnega. Sovjetska oblast si je z delom na terenu aktivno prizadevala izobraziti
množice v novem političnem mišljenju in marksistični filozofiji; gradnja sovjetske zavesti se
je, kot sem opisal zgoraj, začela že s šolskim sistemom, nadaljevala pa na delovnem mestu, na
kmetijah, v višjih izobraževalnih ustanovah in ob množičnih delovnih akcijah.
Mlajše generacije se je aktivno spodbujalo k sodelovanju v novi multikulturni družbi in
prevzemanju odgovornosti odraslih. Cilj je bila vzpostavitev tako nacionalne kot državne
identifikacije pri vsaki etnični skupini znotraj sistema, ki je sistematično promoviral skupno
socialistično vizijo.
Kot piše Akyildiz je bil celotni izobraževalni sistem velik socialni in psihološki eksperiment,
ki je stremel k razvoju novega, sovjetskega, človeka s privzgajanjem vrednot kot so
kolektivizem, samodisciplina, ljubezen do domovine (patriotizem), cenjenje dela, socialistični
internacionalizem in znanstveni ateizem. (Akyildiz, 2012: 10–11)

4.5.3 Nova vloga ruskega jezika

Uvedba obveznega učenja ruskega jezika v vseh sovjetskih republikah med marcem in
aprilom 1930 je pomenila obvezno učenje ruščine tudi v neruskih osnovnih šolah in sicer od
drugega razreda naprej. Sovjeti so ruščino s tem tudi v praksi začeli spodbujati kot
sporazumevalni jeziki, uradno stališče takratne oblasti pa je bilo, da mora ruščina postati
»mednarodni jezik socialistične kulture«. (Pasilov, 2013: 31-32 po Vdovin 2002, 47)
Takšna politika je sčasoma zmanjševala pomen lokalnih jezikov, predvsem v politični sferi,
medtem ko je ruščina kot sporazumevalni jezik postajala vse bolj dominantna. (Pasilov, 2013:
31–32). Jezikovna politika je bila v praksi marsikje v nasprotju z deklarativno enakostjo med
narodi, ki naj bi jo zagovarjale centralne oblasti. (Сулейменова, 2010: 234)
Fluktuacija v pomembnosti ruskega jezika je v praksi dobro vidna v količini tiskanih knjig in
časopisov v različnih jezikih; število knjig in publikacij izdanih v neruskih jezikih se je po
revoluciji najprej opazno povečalo, potem pa v 30-ih ponovno zmanjšalo.
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Tabela 4: Izdaja knjig v ruskem imperiju / ZSSR (1913–1937) glede na jezik

ODSTOTEK IZDANIH KNJIG

JEZIK / OBDOBJE

1913

1928–32

1933–37

ruski

90,9

65,2

70,2

neruski*

6,0

32,0

26,9

tuji**

3,1

2,8

2,9

* neruski so jeziki nerusko govorečih skupin na območju Rusije / ZSSR (uzbeščina, ukrajinščina,...)
* *tuji so vsi tuji jeziki, ki ne pripadajo nobeni skupini znotraj Rusije / ZSSR (angleščina, francoščina,...)
(Kaiser, 1994: 112)

Če odmislimo nasprotja v deklarativni politiki in njeni praksi, je bila težnja k uveljavljanju
ruskega jezika kot sporazumevalnega nadnacionalnega faktorja glede na situacijo Sovjetske
zveze racionalna poteza. Enoten državni jezik je olajšal administracijo in omogočil
komunikacijo ne samo na relaciji rusko govorečih in nerusko govorečih narodov, ampak tudi
med neruskimi narodi. Povečana vloga ruskega jezika pa je služila tudi kot konsolidacijski
faktor, s katerim so sovjeti želeli preprečiti potencialni (ponovni) razmah panislamizma,
panturkističnega gibanja in posameznih separatističnih teženj. Materni jezik je za mnoge
prebivalce sčasoma postal »drug materni jezik«, potem ko je ruščina prevzemala vse večjo
vlogo v javnem življenju. Ta preobrat so občutile ne samo skupine z nizko stopnjo
pismenosti, ampak tudi tiste z bogato literarno tradicijo in zgodovino. (Сулейменова, 2010:
234)

4.5.4 Cirilizacija

Končna poteza, ki nedvomno kaže na obrat v sovjetski politiki od podpore avtonomiji in
lokalni samoupravi do revidiranja te politike in centralizaciji, je uvedba ciriličnega zapisa po
letu 1937. Tako retorika kot cilji programa cirilizacije so bili, kot piše Sebba, precej drugačni
od tistih, s katerimi so sovjeti uvajali latinico; osnova za latinizacijo je bila abeceda, ki je bila
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prilagojena turkovskim jezikom in ki je dejansko olajšala in racionalizirala njihov zapis.
Cirilica pa je bila uvedena s ciljem prilagoditi turkovsko govoreče prebivalstvo na učenje
ruskega jezika in posledično asimilacijo k ruski kulturi. V tem kontekstu lahko definitivno
govorimo o asimilacijskih tendencah sovjetske države v času Stalina.

Sicer je cirilizacija imela določene racionalne učinke, kot na primer to, da je olajšala splošno
izobraževanje, saj je poenotila ortografijo in končala potrebo po učenju dveh abeced. (Sebba,
2003: 4) Vendar pa je nacionalistična osnova te politike precej očitna. Eden od argumentov s
katerim so oblasti razlagale odločitev uvajanja cirilice je bil med drugim ta, da naj bi latinični
zapis »oddaljeval manjše narode ZSSR od osrednjih« - torej oteževal interakcijo. S temi
besedami je cirilizacijo argumentiral sekretar Sveta za nacionalnosti ZSSR Aleksander
Hackevič. Z izrazom »osrednji« narod(i) so bili mišljeni slovanski narodi, v prvi vrsti ruski.
(Sebba, 2003: 4) Premik od latinice k cirilici je imel po mnenju nekaterih strokovnjakov tudi
geopolitičen razlog; v drugi polovici 30-ih so se namreč poslabšali odnosi med Moskvo in
Ankaro, Turčija pa je od Atatürkove modernizacijske reforme naprej (1928) prav tako
uporabljala latinični zapis. V zraku je tako visela bojazen kulturnega povezovanja turkovsko
govorečih narodov ZSSR s Turčijo, kar je v Moskvi zbudilo določeno mero zaskrbljenosti za
vzpon panturkizma na lastnem ozemlju. (Sebba, 2003: 4)

Cirilica ortografsko nima nikakršnih prednosti pred latinico pri zapisovanju turkovskih ali
iranskih jezikov. (Dickens, 1989) Kvečjemu nasprotno. Alpatov meni, da naj bi se kakovost
novega ciriličnega zapisa v primerjavi z latiničnim celo poslabšala, kot razlog pa navaja
tendenco, da se je cirilične zapise turkovskih jezikov prilagajalo ruski izgovorjavi, posledica
tega pa je bilo povečano razhajanje med govorjeno in pisano besedo. (Алпатов, 2000: 89)

Prehod iz latinice na cirilico se je zgodil precej hitreje, kot prehod iz arabske pisave na
latinico. Prvi znaki, ki so nakazovali spremembo politike oblasti, so se kazali, kot piše
Dickens, v prerazporeditvi vrstnega reda črk, da se je ta skladal s ciriličnim, še preden so
začeli uvajati cirilico. Osrednji organ, ki je bdel nad pravopisno politiko v času latinizacije je
bil ukinjen, nove cirilične abecede pa so nastajale na lokalni ravni. (Dickens, 1989)
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Prehod na cirilico je bil zaključen leta 1941, ko je bil uradno objavljen »uspešen zaključek
prehoda jezikov narodov ZSSR na cirilico.« (Алпатов, 2000: 88) Uvedba cirilice skupaj z
nekaterimi drugimi političnimi odločitvami in retoriko ključnih državnih uradnikov kaže na
obrat v nacionalistično politiko, ki jo je Sovjetska zveza doživljala pod Josifom Stalinom in s
tem odmik od leninistične linije.
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5. ZAKLJUČEK
V zadnjih treh poglavjih sem poskušal osvetliti glavne točke v imperialni in sovjetski politiki
do periferije v Srednji Aziji. V zaključku analiziram svoje hipoteze in podam nekaj sklepov,
do katerih sem prišel tekom raziskovanja.

5.1 ANALIZA ZASTAVLJENIH HIPOTEZ
V raziskovalnem delu sem skušal podrobneje obdelati obdobja (imperialno, medrevolucijsko
in sovjetsko), ki so najbolj bistveno določala upravno, lingvistično in politično usodo narodov
Srednje Azije v obravnavanem časovnem okvirju. Z veliko gotovostjo lahko rečemo, da so se
ključni momenti sovjetske politike do Srednje Azije zgodili do konca druge svetovne vojne.
Po tem obdobju se je splošna dinamika na tem ozemlju umirila vse do razpada Sovjetske
zveze, ko so se na podlagi začrtanih mej iz začetka 1940 vzpostavile samostojne države.

Jezikovna dominanta: V uvodu sem postavil hipotezo, da je bila rusifikacija eden od glavnih
prijemov tako imperialnega kot tudi sovjetskega režima.
Hipoteza se je potrdila delno; imperialno obdobje je vsebovalo več momentov, kjer se je
politika centra do jezikovne asimilacije oz. integracije spreminjala glede na situacijo. Od
relativno liberalne jezikovne politike in nizke intenzitete uvajanja ruščine do bolj agresivnih
poskusov uvajanja ruskega jezika v šolah po prelomu 20. stoletja, ko je imperij začel
doživljati družbenopolitično transformacijo. Dajanje pomena ruskemu jeziku v šolah je bilo
odvisno od vsakokratnega generalnega guvernerja in njegove administracije, ki je imela
relativno proste roke pri tem. Lahko torej zaključimo, da se je, v primerjavi s sovjetskim
obdobjem, imperialna oblast na splošno manj ukvarjala z jezikovno politiko, zlasti na začetku
vladanja Srednji Aziji.
Zgodnja porevolucijska leta so prinesla precejšnjo liberalizacijo uporabe jezikov, kakršne ta
prostor ni poznal od začetka ruske uprave. Za obdobje 20-ih in prve polovice 30-ih let je
značilna opazna standardizacija lokalnih jezikov pod pokroviteljstvom centralnih oblasti. Ta
spodbuda se je z nastopom oblasti Josifa Visarionoviča Stalina končala. Centralizacijska
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politika se je odražala tako, da je ruski jezik v drugi polovici 30-ih let prevzel primat nad
lokalnimi jeziki in postajal vse bolj dominantna paradigma tako v javnem kot zasebnem
življenju prebivalstva. Sovjetska oblast pod Stalinovo administracijo je ruščino in cirilični
zapis nedvomno tesneje povezala z idejo gradnje sovjetske družbe.
Upravna avtonomija: V uvodu sem predvideval, da je oktobrska revolucija začela proces
avtonomije srednjeazijskih območij.
V imperialnem obdobju notranja upravna delitev Srednje Azije ni odražala etničnih ali
jezikovnih delitev. Po revoluciji so sovjeti v okviru politike korenizacije zagnali proces
avtonomizacije nekdanjih perifernih območij ruskega imperija z uvedbo novih upravnih oblik.
Glavne, lahko bi rekli tudi krovne, institucije so postale sovjetske socialistične republike in
avtonomne sovjetske socialistične republike. V praksi je to pomenilo, da so na območju
nekdanjih delno avtonomnih kanatov in regij (oblasti) zrasle precej bolj avtonomne in
samostojne enote, zamejene po etničnih linijah, kot so jih določile centralne oblasti.
Raven avtonomije teh republik se je skozi čas spreminjala. Od obdobja skoraj popolne
neodvisnosti od centra v času Leninove administracije do izgube velikega dela avtonomije in
možnosti samoodločanja pod administracijo Stalina. V drugi polovici 30-ih let je Stalin
namreč revidiral precejšen del politike do teh območij in začel centralizirati državo tako v
upravnem kot jezikovnem smislu.
Sovjeti pa so v prvi vrsti pomembno vplivali na razvoj srednjeazijskega političnega prostora s
tem, ko so v regijo uvedli pojem republike kot oblike državnega ustroja. Šele s tem so lahko
kasneje do teh republik vzpostavljali nov odnos center – periferija.

(Ne)pismenost: V uvodu sem predpostavljal, da je nepismenost predstavljala velik faktor pri
rusifikaciji, saj je bila kampanja opismenjevanja obenem tudi kampanja, ki je služila kot
podlaga rusifikaciji.
Predpostavljal sem, da je stopnja splošne nepismenosti dosegala vsaj ⅔ prebivalstva, kar se je
tekom raziskovalnega dela izkazalo za pravilno predpostavko. Ne samo to, stopnja pismenosti
je bila dejansko na še nižji ravni, saj je v prav vseh današnjih srednjeazijskih republikah na
prelomu 20. stoletja znašala 2% ali manj. Izjemno nizko stopnjo pismenosti gre pripisati
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nedostopnosti šolskega sistema, ki je vse do 20. stoletja, praktično do revolucije, temeljil na
izobraževanju višjih slojev in ni bil dostopen širšim množicam prebivalstva. Monopol nad
izobraževanjem je dolgo časa imela islamska duhovščina v obliki medres in mektebov.
Naslednji faktor, ki je prispeval k nizki stopnji pismenosti, je bila arabščina kot prevladujoč
učni jezik, ki je imel v družbi tudi status določenega prestiža. Kot sem ugotovil tekom
raziskovanja, je bil arabski jezik večini prebivalstva težko osvojljiv, saj se bistveno razlikuje
od turkovskih jezikov tako na fonetični kot na gramatični ravni.

Pravopisna reforma po revoluciji je bistveno prispevala k dvigu pismenosti ljudstev Srednje
Azije. Vendar pa reforma sama po sebi ne bi bila uspešna brez reform v izobraževanju, ki so
splošno znanje uspele približati ljudskim množicam. Novi učni načrti so nosili tudi močno
ideološko noto. Prav izobraževanje in opismenjevanje množic je bilo za sovjete ključnega
pomena za to, da so lahko med ljudi širili ideje marksizma-leninizma in si tako utrjevali svojo
pozicijo na periferiji. Obenem so si sovjetske oblasti z opismenjevanjem zagotovile lokalne
kadre, ki so nato opravljali administrativne in birokratske naloge.
Družbena stratifikacija: Predpostavljal sem, da je bila ob ruskem prihodu na območju
prisotna visoka družbena stratifikacija, ki je temeljila na tradicionalnih družbenih odnosih, ki
jih je na jugu primarno določala religija, med nomadskimi ljudstvi pa plemenske strukture.
Predvideval sem, da se je družbeni ustroj lokalnega prebivalstva začel koreniteje spreminjati
šele z revolucijo leta 1917.
Kot se je izkazalo tekom raziskave, so bili družbeni odnosi v Turkestanu močno definirani z
islamsko ideologijo ter z njo povezanimi družbenimi razmerji (velika politična moč verskih
voditeljev, kanov in emirjev). Vpliv religije na družbene odnose se je kazal tudi v
izobraževanju. Kolonialna oblast v času carizma ni koreniteje posegla v ustaljene družbene
odnose, razen tega, da jih je podredila lastni birokratski strukturi. Dotedanji vladajoči
družbeni sloji so večinoma obdržali svojo moč nad prebivalstvom, s to razliko, da so po ruski
kolonizaciji odgovarjali ruskemu imperiju. Šele z revolucijo leta 1905, ko je spremembe v
politični strukturi začel doživljati center, so tudi na periferiji začela na pomenu pridobivati
nova politična gibanja (npr. džadidi).
Boljševiki so po prevzemu oblasti začeli s korenitimi družbenimi reformami, katerih
pomembna komponenta je bila emancipacijska politika do spolnih delitev in načrtno uvajanje
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razredne zavesti preko izobraževalnega aparata. Cilj je bil odpraviti tradicionalni družbeni
ustroj in ga nadomestiti s sovjetskim, ki je temeljil na marksistično-leninistični ideologiji.
Sovjetska oblast je poskušala izkoreniniti dotedanje lokalne hierarhije in je v
družbenopolitični prostor vnesla novo obliko vladanja – sovjetsko socialistično republiko, ki
je korenito posegla v tradicionalne družbene strukture.

5.2 RELEVANTNOST POJMOV RUSIFIKACIJA IN KOLONIZACIJA
Rusifikacija se, kot že opisano v uvodu, nanaša na precej široko pojmovanje določenih politik
do območij pod vplivom ruske države. V kolikor rusifikacijo dojemamo primarno kot
jezikovno hegemonijo, potem je ta proces v Srednji Aziji nedvomno stekel z zaustavitvijo
korenizacije in vpeljavo cirilice kot osnove za zapis neruskih jezikov omenjenega območja.
Do takrat ni bilo večjih posegov v samo pismenost lokalnega prebivalstva. Ruski jezik je
sčasoma zavzel vlogo sporazumevalnega jezika pri vseh ljudstvih tega območja. Rusifikacija
na kulturni osi je bila prisotna v precej manjši meri; ljudstva na priključenih ozemljih so za
časa carizma v glavnem ohranila svojo religijo (sunitski islam), še posebej v ruralnih delih.

Tekom raziskave se je izkazalo tudi to, da kulturna rusifikacija s strani imperialne oblasti ni
bila dosledno izvajana in v veliki meri prepuščena lokalnim upravnikom, ki pa so pristopali na
različne načine. Ruski nacionalizem se v okviru imperija dolgo časa ni mogel zares
vzpostaviti po zgledu nekaterih evropskih držav v tem času, saj je primanjkovalo nosilcev –
družbenega sloja, ki bi prevzel idejo tega nacionalizma.
Zaključimo lahko, da je bila rusifikacija izvajana selektivno, deloma spontano in očitno brez
dolgoročnega načrta.

Pojem kolonizacije, ko govorimo o Srednji Aziji, je prav tako lahko tema polemik; nedvomno
je treba obdobje hegemonije ruskega državnega aparata ločiti na predrevolucijsko in
porevolucijsko obdobje. Kot sem pokazal v drugem poglavju, je Srednja Azija za carsko
oblast primarno predstavljala vir surovin in teritorialno tamponsko cono pred britanskim
imperijem, ki je iz smeri Indije in Afganistana ogrožal ruske interese. Kolonizacija je bila
tako omejena na vojaško in kasneje na civilno upravo. Osvajanje Srednje Azije s strani
ruskega

hegemona

je

v

praksi

neprimerljivo
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s

»klasičnimi«

kolonizacijskimi

zahodnoevropskimi silami v Afriki, Aziji ali Južni Ameriki. Oktobrska revolucija, ki je
dotedanji režim zamenjala z vladavino sovjetov, je v osnovi predrugačila pogled centralne
oblasti na periferijo, ki se je postopoma ozemeljsko in infrastrukturno integrirala v sovjetsko
državo na temeljih določene stopnje avtonomije. Celostni razvoj periferije v proizvodnem,
infrastrukturnem, upravnem ipd. smislu je bil v objektivnem interesu centralnih oblasti.
Srednja Azija tako ni služila izključno kot podporno območje podvrženo centralnemu
nadzoru, kot so številne države v Afriki v odnosu do Francije in Britanije. Marksističnoleninistična paradigma sovjetskih oblasti je nedvomno igrala bistveno vlogo pri tem.

5.3 ANALIZA PROJEKTA SOVJETIZACIJE
Kot sem že zapisal v uvodu, je sovjetizacija širok pojem, ki ga je smiselno razčleniti na
posamezna področja. V najširšem pomenu je sovjetizacija skupek sovjetskih politik in
družbenopolitičnih reform. Za pravilno historično evalvacijo sovjetskega projekta do druge
svetovne vojne moramo le-tega razdeliti na dve obdobji, saj je sovjetska politika ob zamenjavi
vodilnih partijskih kadrov v 30-ih letih doživela pomembno preobrazbo.
Korenizacija, ki je bila glavni del zgodnje sovjetske politike, ni vplivala samo na povečanje
splošne pismenosti, ampak je tudi institucionalizirala lokalne jezike in na novo razdelila
celotno območje Srednje Azije glede na jezikovne in etnične specifike. Kot piše Sulejmenova,
je bila korenizacija ne glede na vse težave, ki so jo spremljale in njen tragičen (Сулейменова,
2010: 244) konec, izjemno plodno obdobje, ki je omogočilo nov pristop k preučevanju
jezikov narodov Srednje Azije na teoretski in metodološki ravni.
Opismenjevanje je bil še en pomemben del zgodnje sovjetske politike, ki je imel glede na
opravljeno raziskavo predvsem dvojno vlogo: a) dvig splošne izobrazbe lokalnega
prebivalstva za lažje ideološko usmerjanje na podlagi marksizma-leninizma in b)
zagotavljanje lokalnih kadrov za izpolnjevanje številnih funkcij v upravi in gospodarstvu.
Dvig pismenosti po revoluciji je verjetno najbolj opazna in radikalna sprememba v primerjavi
s časom pred njo. Kot sem ugotavljal v 4. poglavju, je bil ta dvig neposredna posledica
načrtnega spodbujanja in vlaganja v izobraževalne ustanove in učne načrte s strani sovjetske
oblasti.
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Element nacionalizma je v sovjetski politiki tekom 30-ih let prihajal vse bolj do izraza.
Njegovi nosilci so bili med vodilnimi kadri partije boljševikov na čelu z Josifom Stalinom.
Vzpon (ruskega) nacionalizma in njegova vgradnja v sovjetsko ideologijo je po mojem
razmišljanju imela določeno pragmatično plat; zavoljo pospešene integracije pa tudi
discipliniranja periferije preko nekakšnega veznega člena, ki sta ga predstavljala ruska država
in ruska kulturna dominacija.

5.4 SKLEP
Sovjetsko obdobje je za Srednjo Azijo z družbenopolitičnega vidika pomenilo predvsem
celostno uvedbo novega družbenega sistema in postopno odpravo starega ustroja tamkajšnjih
družb. Povzročilo je tudi tesnejšo integracijo regije v sovjetsko (rusko) državo na
infrastrukturni, jezikovni in kulturni ravni. Kulturno raven je v tem primeru predstavljala
ideologija, ki je bila v svoji osnovi internacionalistična, a je obenem dajala pomen sovjetski
državi in spodbujala genezo t. i. sovjetskega človeka kot nadnacionalnega subjekta.
Predrevolucijska imperialna oblast je Srednjo Azijo dolgo časa dojemala kot svoje vplivno
območje, ki ga je treba zasesti in zavarovati pred drugimi imperialnimi silami. Po vojaški
zasedbi ozemlja pa imperialni center dolgo časa ni zmogel vzpostaviti dovolj močne lokalne
uprave, da bi ga z njo lahko tesneje integriral ali kulturno asimiliral. Razlog za to vidim v
dveh vzrokih: a) nerazvita infrastruktura, ki ni omejevala samo ekonomske menjave, ampak
tudi kulturno interakcijo in b) izjemno nizko razvit ruski nacionalizem, ki bi lahko dominiral
nad lokalnimi družbami. Neobstoj slednjega pa je povezan s tem, da Rusija do revolucije ni
vzgojila močnejšega družbenega razreda, ki bi bil nosilec nacionalizma. Ruska družba se je
takrat večinoma delila na aristokracijo in kmetstvo, medtem ko je bil meščanski sloj, ki je bil
nosilec nacionalizma v Evropi, marginaliziran.
Na koncu lahko sklenem, da je bila rusifikacija Srednje Azije v času Sovjetske zveze celo
močnejša. Pod vplivom Stalinove državne uprave se je stopila s sovjetsko politiko.
Ugotavljam, da je sovjetizacija pravzaprav obenem pomenila rusifikacijo. Ampak pomenila je
še mnogo več, kot opisano zgoraj.
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