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La desintegració territorial de la Unió Soviética

Francesc Garrido i González

Consideracions previes

Estem davant un tema d' actualitat. En pocs anys ha canviat considera
blement el mapa de l'Europa central i de l'est, En concret, la Unió Soviética
havia estat, des del final de la II Guerra Mundial fins a la, seva fragmenta
ció (desembre 1991), una de les dues superpotencies mundials confronta
des en l'anomenada «guerra freda» basada en un equilibri de forces que deter
minava un cert plantejament de les relacions internacionals que ara ha quedat
alterat.

La Unió Soviética, com a tal, ja no existia abans de 1992. Pero hi ha una
realitat geopolítica euroasiatica hereva de l'lmperi Rus. Aquest Imperi, l'any
1917, comprenia dins les seves fronteres prácticament tot el territori de la Unió
Soviética posterior i, a més, una bona part de Polonia i -amb un status espe
cial- el Gran Ducat de Finlandia. Actualment, tot el territori de l'extingida
Unió Soviética, llevat dels Estats Báltics, forma part d'una organització poc
definida, l'anomenada CEI, que gravita al voltant d'una Federació Russa que
la considera com el seu hinterland i una mena de domini reservat. Com s'ha
creat, historicament, aquest espai euroasiatic -de gairebé 28 milions de quilo
metres quadrats, és a dir, unes 56 vegades l'extensió d'Espanya- i quines són
les seves perspectives per a l'avenir immediat?

Evidentment, aquest espai euroasiatic és la resultant de l'expansió histórica
d'un poble eslau oriental, el poble rus, o més aviat d'un conjunt de pobles
eslaus orientals, ja que inicialment la divisoria entre russos, bielorussos i ucraí-
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nesos no estava gaire marcada. De fet, la Rus de Kiev, considerada l'embrió del
futur Estat rus, neix, el segle X, al territori de l'actual Ucraína, encara que l'an
tecedent immediat de la Rússia posterior i de I'URSS és el Gran Ducat de
Moscovia, inicialment vassall de l'Horda d'Or.

Dins aquest espai euroasiatic, l'expansió del nucli eslau el va posar en con
tacte amb poblacions d'etnies i civilitzacions forca diferents. El relatiu anive
llament del que semblava orientar-se alllarg de gairebé tres quarts de segle de
poder sovietic no ha impedit el resorgiment de tendencies nacionalistes més o
menys hivernades. Si les tendencies centrífugues han dut a la independencia
de les quinze Repúbliques federades de l'antiga URSS i a l'emergencia de movi
ments secessionistes dins la mateixa Federació Russa, no manquen tampoc les
tendencies centrípetes. Per altra banda, les dificultats d'una difícil democra
tització política acompanyada d'un no menys difícil canvi del sistema econo
mic fan que la situació sigui molt fluida.

Interessa, per aixo, tractar d'esbrinar el context en el qual s'insereixen les
notícies que cada dia podem llegir als diaris, amb una visió de conjunt que ens
doni una certa perspectiva global. Estem parlant d'un territori immens, dels
Carpats al Pacífic i de l'Artic al Caucas i l'Altai, amb relleu, clima, fauna i flora
molt heterogenis: pensem en la tundra, la taiga, l'estepa, els deserts freds d'A
sia CentraL.. i en l'existencia, dins d' aquest marc, d' etnies, llengües i religions
rnolt diferents. El factor que ha aglutinat en certa forma aquest espai és, en
definitiva, fonamentalment historie: l'expansió de Rússia.

1. Anteeedents histories fins a 1917

Deixant de banda l'estudi del poblament i de les formacions polítiques ante
riors de I'Europa oriental-terra de pas entre Europa i Asia-, el primer Estar dels
eslaus orientals va ser laRus de Kiev.Al segle X, els varegs o víkings (norrnands)
havien reeixit en la temptativa de monopolitzar les vies comercials fluvials entre
el Baltic i la Mar Negra, i el principat de Kiev, a la cruílla d' aquestes rutes, va
aglutinar l'espai compres entre les valls del Volkhov, Dvina i Dnieper Superior.
Encara que fundat, segons sembla, pels varegs, aquest Principat es va eslavitzar
i amb el príncep Sant Vladimir va entrar en l'órbita política i religiosa de Bizanci
arran de la conversió a la variant ortodoxa orental del cristianisme.

Pero, com hem dit, es tracta d'una zona de pas entre Asia i Europa i Kiev va
ser ocupada pels tártars l'any 1240. Del fraccionament posterior sorgiren
Principats eslaus com el de Novgorod, a la taiga, que es va enriquir al segle XIII
gracies al comete de pells i que va gravitar en l'órbita de l'Hansa alemanya, i
el de Moscou, que va treure profit del seu vassallatge als tartars de l'Horda d'Or
i que havia d' esdevenir el nucli del futur Imperi Rus:

- A finals del segle XV ja havia incrementat el seu petit territori inicial a
costa de Novgorod, al nord, i dels khanats mongols de les estepes, al sud, tot
marcant l'expansió cap al Baltic i la Mar Negra.
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- A la primera meitat del segle XVI, Moscou controla ja l' extens territori
compres entre Karelia i els Urals, i a finals del mateix segle s'empara de les este
pes meridionals i del corredor entre el Don i el Volga, en direcció al Caucas.
Ja ha incorporat al seu territori pobles no russos, basicament ugro-finesos i túr
quics (com el khanat tartar de Kazan, a la vall del Volga). És aleshores quan
cornenca la penetració russa de Siberia: la inicial expansió comercial d'Ermak
Timofeievitx i dels cosacs dels Urals és presa pel tsar Ivan IV al seu carrec, en
58 anys (1581-1639) els russos arribaren al litoral del Pacífic i l'any 1661 fun
daren la ciutat d'Irkutsk, tot cornencant la vertebració d' aquests territoris inhos
pits del nord d'Asia.

- Durant el segle XVIII i la primera meitat del XIX l'expansió russa s'o
rienta prioritariament cap a Europa. Al cornencament del segle XVIII, la guer
ra amb Suecia dona a Rússia el litoral baltic i la construcció d'una nova capi
tal a Sant Petersburg s'inclou dins la política d' occidentalització encetada pel
tsar Pere el Gran. A finals de segle, els repartiments de la «Cornmonwealth» de
Polonia i Lituánia -que comprenia també Bielorússia i bona part d'Ucralna
i la intervenció en els afers del decadent Imperi Otorna com a protectora de
les comunitats cristianes ortodoxes sota domini turc (dins l'aspiració al con
trol dels Estrets, és a dir, del Bosfor i dels Dardanels, per tal de garantir l'accés
marítim a aigües lliures) impliquen l'expansió cap a l'oest i la incorporació al
concert de les potencies europees, reíorcadaper la contribució russa a la victo
ria contra la Franca napoleónica, l'annexió del Gran Ducat de Finlandia a costa
de Suecia i la participació en el Congrés de Viena.

- La desfeta russa en la guerra de Crimea (1854) va implicar, pero, una recu
peració de l'expansió al Caucas i a Asia. Incorporada ja la Georgia cristiana (fins
aleshores sota domini otoma) al cornencament del segle XIX, l'any 1859 es va
sotmetre el nord del Caucas, terra de muntanyes poblada per diversos pobles
caucasics i túrquics, islamitzats un segle abans, que resistiren infructuosament
(amb motiu de l'actual conflicte de Txetxenia s'ha recordat la figura de l'imam
Xamil, objecte d'una coneguda novel-la de Tolstoi). Seguidament, entre 1865
i 1893, Rússia va conquerir els territoris d'Asia Central al sud de les estepes
kazakhes, entre la mar Caspia, el Pamir i els límits septentrionals perses i afgans:
tot aquest territori, poblat basicament per etnies majoritariament túrquiques
(kazakhs, uzbeks, kirguisos, turkmens...) i minoritáriament iranianes (tadjiks),
totes elles islamitzades, va crear, de fet, un Imperi colonial rusque, a diferencia
dels altres imperis colonials europeus de l'epoca, oferia la singularitat d'una con
tinuítat territorial. Al mateix temps, s'intensificava el poblament rus de Siberia,
on les etnies autoctones quedaven ja minoritzades, i es rectificaven les fronte
res sudorientals a costa de Xina; així, l' any 1860 es fundava la ciutat de
Vladivostok, al Pacífic. Posteriors temptatives d' expansió cap a Manxúria foren
frustrades per la desfeta russa en la guerra russo-japonesa de 1904/1905.

Així, en cornencar la I Guerra Mundial, l'any 1914, I'Imperi rus dels tsars
controlava un territori una mica més gran que la Unió Soviética de 1991 i for
maya un Estat plurinacional sota direcció russa o almenys eslava (a la vista del
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grau d'assimilació de les classes altes bielorusses i ucraíneses) i amb un cert grau
de participació, entre els al-logens, de l' aristocracia germanica del Baltic. Com
a minoria no territorial influent en el terreny cultural, encara que discrimina
da en el polític, cal fer esment també de la nodrida minoria jueva, especial
ment nombrosa a I'Oest de l'Imperi, que va tenir un protagonisme important
en l'oposició al tsarisme. LImperi s'havia servit de la pan-ortodoxia i del pan
eslavisme per a treure profit dels problemes interns dels imperis austro-hon
gares i otorná, i l' any 1914, en recolzar Serbia contra Austria arran de l' ul
timatum que va seguir al magnicidi de Sarajevo, es ya trobar en guerra contra
aquests dos imperis i al costat de Franca i Gran Bretanya.

2. De la caiguda del tsarisme a la dissolució de la URSS

Pero l' esforc de guerra imposat a partir de 1914 va reforcar l'oposició inter
na al poder autocratic del tsarisme, que no havia reeixit en les temptatives cons
titucionalistes anteriors, i l'oposició liberal i l'explosió social van dur a la revo
lució burgesa defebrer de 1917 (príncep Lvov, Kerenski) i, mig any després, a
la Revolució d'Octubre (de fet de novembre, en el nostre calendari gregoria),
que havia de canviar les estructures polítiques i socials de l' antic Imperi Rus "i
posar les bases del sistema que hi ha imperat fins desembre de 1991.

Inicialment, el nou regim bolxevic liderat per Lenin es va trobar en una situa
ció molt confusa, entre la guerra civil, l'ocupació de part del territori pels ale
manys a conseqüencia de l'evolució de la guerra europea i el triomf momenta
ni de moviments secessionistes a Transcaucásia i Ucrama, El tractat de
Brest-Litovski amb els Imperis Centrals i l'evolució posterior dels esdeveniments
a les fronteres occidentals de Rússia es van traduir en la independencia de
Finlandia, de Polonia i deis Patsos Báltics (aquests darrers reannexionats l'any
194ú com a conseqüencia del tractat germano-sovietic previ a la 11 Guerra
Mundial), i en la separació efímera de Transcaucasia (aleshores organitzada com
a Federació de Georgia, Armenia i Azerbaidjan) i d'Ucraína. Rússia, a I'Oest,
també va perdre la Besarabia a favor de Romania, la Rutenia subcarpatica a favor
de la nova Txecoslovaquia, i les terres ucraíneses i bielorusses ocupades per una
Polonia de nou independent a l'est de la línia Curzon, terres totes elles recupe
rades arran de la 11 Guerra Mundial, quan també la Unió Soviética es va anne
xionar una part de Finlandia (Karelia, amb Vyborg, i el corredor artic de Petsamo)
i l'enclau de Konigsberg/Kaliningrad, al'antiga Prússia Oriental alemanya, ads
crita a la distant Federació Russa. Pero, encara que la teoria leninista sobre les
nacionalitats defensava -amb certs matisos- l'autodeterminació dels pobles, el
seu carácter ideologic, la concepció del centralisme dernocratic i la de la dicta
dura del proletariat, amb la consideració de «burgesos» que va atribuir alsmovi
ments nacionalistes que fragmentaven l'antic Imperi, van dur a la reintegració
de l'Imperisota una altrafórmula. Així, l'immens espai euroasiatic de I'Imperi
dels tsars va esdevenir, l'any 1922, la Unióde Repúbliques Socialistes Souiétiques
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(URSS) (abreujadament, Unió Soviética). Amb lleugeres diferencies alllarg dels
gairebé 70 anys de la seva existencia, la URSS va ser concebuda com una mena
de Federació de Repúbliques (15 els darrers anys) teoricament amb carácter esta
tal i dret a la secessió, on la Federació Russa, amb molt la més extensa i la més
poblada de totes elles, era organitzada, al seu torn, com una federació que com
prenia, al costat de províncies de poblament rus, repúbliques i regions autono
mes, districtes i cercles nacionals de base etnica per als pobles al-logcns. Una
estructura torca complexa, que en tot cas reflectia l'heterogeneltat etnica del
conjunt sovietice De fet, pero, el sistema polític i econornic imperant es va tra
duir en una forta centralització, tant més que el Partit Comunista, únic perrnes,
era una organització forca centralitzada i la planificació económica partia d'una
concepció unitaria de l'espai sovietice

Recordem que el comissari per a les nacionalitats de Lenin va ser un geor
gia, després russificat: Stalin. Precisament amb motiu de la 11 Guerra Mundial
va apel-lar als valors histories de Rússia i es va difondre la retorica -o més que
retorica- de considerar el «gran poble rus» com a «gerrna gran» dels altres pobles
de la URSS. La mateixa cultura havia de ser «nacional en la forma, pero inter
nacional en el contingut», i I'horitzó era el de l' anivellament de les nacionali
tats sovietiques sobre un model fonamentalment rus. De fet, durant el perío
de sovietic la russificació es va intensificar considerablement pertot arreu i rnolts
russos -voluntariament o per fors:a- es van instal-lar a territoris fins aleshores
amb població no russa: així, a Estonia i Letonia la població russa o d' origen
rus oscil-laentre un terc i la meitat de la població total, i al Kazakhstan els rus
sos són tan nombrosos com els kazakhs autoctons.

Finsa quin punt espotparlar d'un modelcolonial?Sense dubte va ser un model
colonial sui generis, la russificació era una necessitat per al'ascens en la nomen
klatura política de la Unió i el rus era inevitablement la llengua general d'in
tercanvi entre els seus diversos pobles. Aixo possiblement no era sentit de la
mateixa manera a pobles que havien tingut una entitat estatal previa més o
menys efímera -com era el cas dels Estats Baltics, independents en el període
d' entreguerres- i a pobles al-logens integrats des de segles enrera en el conjunt
rus (corn els pobies túrquics i fino-ugris de la vall del Volga), a pobles de tra
dició cultural ortodoxa i a pobles de tradició musulmana...

Lherencia d'aquestperíode afecta no només a la Rússia actual (on, com hem
apuntat, els poblemes nacionals són nombrosos), sinó a les altres repúbliques
recentment independitzades. Cal pensar en la formació cultural russa dels seus
dirigents, en l'existencia de nodrides comunitats russes en moltes d'aquestes
repúbliques (que a vegades han donat lloc a conflictes de secessionisme terri
torial, com a Transnístria respecte a Moldavia, o a Crimea respecte a Ucraina)
i, molt especialment, en l'begemonisme de Rússia respecte a l'antic conjunt souié
tic, amb la temptació de considerar-lo com un domini reservat, enlla de totes les
consideracions formals. Encara que la COMUNlTATD'E5TAT5 lNDEPEN
DENT5 (CEl) sigui una entitat forca indefinida, les relacions bilaterals de la
Federació Russa amb els altres Estats ex-sovietics no deixen de dirigir-se a una
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certa «reintegració», no sempre sense el suport dels dirigents d'alguns d'aquests
Estats (victoria electoral dels pro-russos a Ucraína i -més accentuadament- a
Bielorússia, aspiració del president Nazarbaiev del Kazakhstan a la formació
d'una «Unió Euroasiatica» quan ja ha signat un tractat d'unió militar amb la
Federació Russa... ).

3. Territoris i pobles de l'antic espai sovietic

Tractarem d'oferir, després d' aquestes consideracions historiques, una visió
de conjunt de la complexitat dels pobles de l'antiga Unió Soviética:

- Primerament, tenim una majoria eslava composta pels russos, bielorussos i
ucratnesos, que eren el nucli de l'antic Imperi Rus i de 1'antiga Unió Soviética.
Aquests pobles són basicament de tradició religiosa i cultural ortodoxa (el que
no vol dir, ni de bon tros, que tots siguin creients, malgrat el renaixement reli
giós dels darrers anys), encara que a la franja occidental de Bielorússia i, sobre
tot, d'Ucrama, hi ha com a conseqüencia de l'antiga expansió polonesa, una
minoria uniata, catolics que segueixen la litúrgia oriental pero que obeeixen a
Roma, entre els quals el nacionalisme ucraínes és especialment fort.

- També hi ha un nodrit conjunt de pobies no eslaus d'origen turc, fino-ugri
i caucásic, no exclusivament en el Caucas i Asia Central, sinó en la mateixa
Federació Russa, en bona part de tradició religiosa i cultural islámica (azeris,
pobles de 1'Asia Central, iakuts de Siberia, tartars de Kazan i de Crimea, bash
kirs, diversos pobles del nord del Caueas -entre ells, els txetxens-), al costat
d' altres pobles no eslaus de tradició cristiana oriental (com els georgians, els
armenis i els ossetes, al Caucas, i els moldaus, realment romanesos), sense obli
dar els diversos pobles autoctons siberians, minoritzats per la seva feble demo
grafia i per la instal-Íació de colons russos als seus territoris.

- Un cas apart són els EstatsBalics, de traáicióoccidental, protestant a Estonia
i Letonia i catolica a Lituánia. Aquests paises van estar, desde el segle XIII,
sota el domini dels barons germanics (estonians fino-ugris, etnicament afins
als finesos i letons, lingüísticament emparentats amb els lituans), i, pel que
fa als lituans, dirigits per una noblesa polonitzada. Encara que integrats a
Rússia al cornencament del segle XVIII, els tsars van respectar l' estructura
social existent al Baltic, i, més tard, la independencia del període entre les
duesguerres mundials, van consolidar una forta especificitat báltica que la
reannexió de 1940 i les temptatives de repressió i russificació no van acon
seguir d'anorrear.

En total, més de cent llengües escrites coexistien a l' antiga URSS, algunes
d' elles amb una tradició cultural mil-lenaria -així, el georgia i l' armeni- i
d'altres llengües només orals abans del període sovietice La majoria d'elles
s'escriuen en alfabet ciríl-lic -fins i tot algunes que s'havien escrit anterior
ment amb alfabet arab o llatí. El rus, per la seva banda, exercia les funcions
de koiné.
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És, evidentment, una «aproximació» massa rápida i massa esquemática, pero
que ofereix una idea del trenclaclosques d'etnies, llengües i tradicions religio
ses i culturals d' aquest immens espai euroasiátic, dins el qual han xocat, i xoquen
encara, tendencies centrípetes i centrífugues. La dissolució de la Unió Soviética
(desembre de 1991) sembla haver estat un triomf de les segones, pero, com ja
hem apuntat abans, és un fenomen massa recent per considerar-lo totalment
irreversible.

4. La dissolució i les seves conseqíiencies

Així, al desembre de 1991, l'endema de la cimera de Minsk entre els presi
dents de la Federació Russa, Ucrama i Bielorússia, ens trobem de cop amb
quinze nous Estats independents -les repúbliques sovietiques federades fins
aleshores dins la Unió- fors:a heterogenies en territori, població, tradició cul
tural, desenvolupament econornic i orientació exterior. La Federació Russa,
amb molta diferencia la República hegemónica, va ser reconeguda tot seguit
com a Estat successor del'antiga Unió.

Al costat de l'eclosió nacionalista afavorida per la liberalització interior pro
piciada per la «perestroika» de Gorbatxev, d'una forca especial a les repúbli
ques baltiques, amb una vida independent encara recent -al període d' entre
guerres-, hi va jugar un paper important la rivalitat política entre el president
de la Federació Russa, Boris Ieltsin, i el mateix Gorbatxev. El cop d' estat frus
trat del mes d' agost de 1991 va anorrear el poder real de Gorbatxev i la rapi
da successió dels esdeveniments va fer realitat una fragmentació que vint anys
abans ja havia estat anunciada en un llibre que va ser un «best-seller» pero que
es podia considerar aleshores una mica fantasiós: L'empire éclaté de la francesa
Hélene Carrete d'Encausse.

En tot cas, tots els nous Estats es van trobar -i es troben- davant el doble
problema de la democratització política -sovint els antics dirigents del perío
de sovietic conserven el poder- i de la transició de l'economia socialista plani
ficada a l'economia de mercat -també sovint en profit de la mateixa «nomen
klatura» mitjancant privatitzacions sense garanties, amb un greu cost social o
menys encobertes amb el poder-. Cal afegir que l'economia soviética partia
d' una visió global de l'espai sovietic per a la seva planificació centralitzada (el
Gosplan) i que les dependencies energetiques i d' abastament de primeres mate
ries que se'n van derivar s'han mantingut -i agreujat- amb la dissolució de la
Unió Soviética, tot implicant, de fet, una posició hegemónica a favor de la
Federació Russa.

La dissolució ha provocat també tot un ventall de eonflictes etnics i nacionals
que oposen la naeionalitat russa amb les altres nacionalitats (minories russes
fora de la Federació Russa: els russos són tan nombrosos eom els autoctons al
Kazakhstan, formen nodrides minories a les repúbliques baltiques i a Ucrama
i de fet es troben presents pertot arreu dins l'antic espai de la Unió), pero també
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entre les altres nacionalitats (per exemple, a Nagorno-Karabakh entre els arme
nis i els azeris). Com a conseqüencia, no han mancat els desplacaments de
població forcats per conflictes etnics, en alguns casos violents, com a
Transnístria, Nagorno-Karabakh, etc.

S'hi barregen, indubtablement, els factors religiosos i culturals, ja que al cos
tat de la civilització diguem-ne «bizantino-ortodoxa» del nucli eslau de l'anti
ga Unió i dels paises caucasics de tradició cristiana oriental (Georgia i Armenia),
és obviel pes de la civilització islámica al pobles túrquics i iranians d'Asia
Central i del Caucas, i de la mateixa Federació Russa (tartars de Kazan i altres
pobles de la vall del Volga), sense oblidar l'adscripció a la civilització occiden
tal en sentit estricte de les repúbliques del Baltic (de tradicions protestant i
católica, per l'influx historie alemany a Estonia i Letonia i polonés a Lituania)
i en certa forma a les regions-frontissa de l'oest d'Ucraína i Bielorússia (amb el

, fenomen «uniata» -xatolics de ritus oriental-).

5. Tendencies eentrífugues i eentrípetes

Tot plegat, es tradueix en tendencies centrífugues i centrípetes:
- CentrifUgues: nacionalisme als nous Estats independents i atracció de poten

cies exteriors per raons geografiques, etniques o religioses. Així, atracció
d'Escandinavia sobre els paises baltics, de Turquia sobre els países d'Asia Central
i l'Azerbaijan, de l'Iran sobre les comunitats islamiques...

Cal afegir el regionalisme creixent dins les províncies etnicament russes de
la Federació Russa i, afortiori, entre els pobles al-logens de Rússia (corn a exem
ple, el conflicte de Txetxenia), i les conseqüencies previsibles de certs movi
ments dernografics, com ara la forta immigració xinesa dels darrers anys a la
Siberia sud-oriental.

- Centripetes: renaixement del nacionalisme rus i tendencia a la reintegració
territorial de la Rússia histórica (I'Imperi dels Tsars, territorialment equivalent
a la posterior Unió Soviética) -que es tradueix en intervencions russes fora de
les fronteres de la Federació Russa: conflicte de Transnístria entre Moldavia i
Ucrama, Flota de la Mar Negra, vigilancia de fronteres exteriors de l'antiga URSS,
presencia militar al Tadjikistan- consolidació de tendencies russofiles arreu de
l'antigaURSS -especialment al nucli eslau: cas de Bielorússia- i fins i tot d'un
cert eeuroasiatisme», com el defensat pel president Nazarbáiev del Kazakhstan,
que implica una certa recreació de l'antic espai sovietic (reforcament de la CEI
sotahegemonia russa, amb implicacions econorniques i militars).

En aquesta línia esta, per altra banda, la consideració de l'espai ex-sovietic
com a" «domini reservat» de la nova Rússia.

Totaixo ha dut a una situació molt fluida, amb un desenllac no facilment
previsible:

Els Estats Báltics semblen en aquest moment elsmés inclinats a l'occi
dentalirzació, oberts especialment als Paises Nordics, No obstant aixo i la seva
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independencia en el període d'entreguerres, compten amb l'escull d'unes for
tes minories russes establertes després de l' annexió soviética de 1940 no facil
ment assimilables; la legislació de ciutadania d'Estonia i de Letonia, a més,
exclou els russoíons i aixo pot provocar tensions forca greus amb una Rússia
veína que tracta de mantenir-se com a gran potencia.

- Ucratna i Bielorússia, paísos eslaus orientals, arriben a la independencia
després d'una llarga associació histórica amb Rússia, amb la qual tenen una
obvia afinitat cultural i lingüística. Pero les regions occidentals d' aquestsdos
paísos, com ja hem apuntat, tenen característiques propies derivades de l'an
tiga inclusió en la Polonia anterior a les particions del segle XVIII; en concret,
Galítzia i la Rutenia Subcarpatica, que havien estat part de Polonia, formaren
part de I'lmperi Ausrro-hongares i, després de la I Guerra Mundial, de Polonia
i Txecoslovaquia respectivament; també l'oest de Bielorússia va formar part de
la Polonia d' entreguerres.

En tot cas, en ambdós paísos hi ha una forta tendencia russofila. Lactual
president d'Ucraína, Leonid Kuchma, va arribar al poder gracies al pes de les
comunitats russes o russificades de l'est d'Ucraína i de Crimea, encara que des
prés ha evolucionat cap a posicions més independents de Moscou (problema
de Crimea i en la Flota de la Mar Negra). Per la seva part, el president de
Bielorússia, Lukaixenko, ha defensat una integració més gran amb Rússia i ha
plebiscitat la cooficialitat de la llengua russa, d'antuvi implantada al paíscorn
a llengua urbana i de cultura.

- Moldova és un cas aparto Lantiga Bessarabia va formar part de Rornánia
en el període d'entreguerres i la reintegració a Romania es l'aspiració dels
nacionalistes moldaus, que xoca amb l'oposició de la població majoritariament
eslava de Transnístria, escindida de fet, on han intervingut tropes russes.

- Les repúbliques d'Asia Centrales mouen precariament entre la russificació,
el «panturquisme» i el pes de l'lslam. La guerra civil ha esclatat al Tadjikistan
i, cas a part, Kazakhstan -on la població russa és tan nombrosa com l'autoc
tona i predominant a les regions del nord- tracta d' acostar-se a Rússia tot man
tenint un difícil equilibri interno

- El Caucas, amb tres Estats independents reconeguts, dos de majoria cris
tiana i llarga historia estaral e-Ceorgia i Armenia- i un altre d'islámic i d'etnia
turca -Azerbaidjan-, és un autentic trencaclosques etnic i religiós que es pro
longa a les regions vemes ciscaucasiques de la Federació Russa. A Georgia, la
guerra civil s'ha sumat als conflictes etnics amb Osetia i Abkhazia: a
l'Azerbaidjan, el conflicte amb Armenia per Nagorno-Karabakh ha agreujat la
inestabilitat interior.

A les regions veínes de la Federació Russa, les tensions etniques han dut a
un conflicte de l'envergadura del de Txetxenia, que encara no es pot conside
rar com a resolt, i que no deixa de repercutir sobre regions contígües com
Daguestan o Inguíxetia. Historicament va ser una zona de fricció entre cris
tians i musulmans i,en definitiva, entre els Imperis Otorna i Rus: encara a la
I Guerra Mundial es produía el genocidi armeni a carrec de Turquia, que va
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despoblar d'armenis i va turquitzar tota l'Armenia Occidental, mentre l'Armenia
Oriental esdevenia una república soviética.

- La Federació Russa, per la seva banda, compta amb nombrosos pobles
al-logens (Caucas del Nord, regió del Volga, pobles autoctons siberians -Iakútia,
Mongolia Buriata-), mentre que milions de russos s'han trobat a l'altra banda
de les fronteres de la Federació, a vegades en regions de poblament rus com
pacte (nord de Kazakhstan, est d'Ucraína i Crimea), el que ha nodrit el «rein
tegracionisme» d' una bona part de l'opinió russa. Aixo explica algunes tenden
cies de la política russa actual pel que fa al que anomenen «1'estranger proper»
i que en certa forma considera un «hinterland» gairebé obvi de Rússia.

Les fronteres interiorssouietiques havien estat tracades a base de criteris admi
nistratius, no sempre etnics, i eren forca sovint arbitraries i amb certes ano
malies territorials (així, enclaus com el de Nagorno-Karabakh); un cop esde
vingudes fronteres interestatals entre els Estats successors de la Unió Soviética,
han donat lloc a friccions i conflictes de difícil solució.

6. Perspectives de futur

No és fácil de preveure el futur de Rússia i dels altres estats de l'antiga Unió
Soviética en el context europeu i mundial. Sembla evident que el final del
comunisme i la dissolució de la Unió Soviética ha creat una nova situació en
la qual no manquen les incognites: entre elles, la consolidació efectiva d'un sis
tema polític dernocratic i d'un model econornic de lliure mercat capaerde fun
cionar raonablement. Hi ha ulls que veuen indicis suficients per augurar una
evolució cap a un model polític i econornic de tipus latino-america.

A hores d'ara no sembla facil una integració d'aquests estats als moviments
supranacionals europe~s._~el pa"is~s de I'Eur~pa d~ l'Est, abans sota influen
cia soviética, només els del grup de Visegrad (Polonia, Hongria, Txequia i
Eslovaquia) i Eslovenia semblen tenir possibilitats d'una adhesió més o menys
diferida a la Unió Europea; com a molt, s'hi podrien afegir un dia els Paísos
Baltics,

Rússia, per la seva banda, i malgrat els seus problemes polítics i economics
interns, tracta de consolidar-se com a gran potencia i d'evitar que la política
internacional d' aliances creí un cordó sanitari contra ella: la seva oposició a
l'ampliació de l'OTAN pel flanc oriental va en aquest sentit. Segurament
Moscou fara tot el que pugui per reíorcar el contingut, fins ara una mica des
dibuixat, de la CEI, per tal de fer-ne l'instrument de la seva hegemonia polí
tica i económica sobre el conjunt de l'antic espai sovietice

No obstant aixo, és previsible la continuítat de les friccions etniques i
nacionals dins aquest immens espai i dins la propia Federació Russa. Que els
nous Estats independents d'Ásia Central es mantinguin dins l' esfera russa d'in
fluencia o que s'inclinin més aviat cap a models confessionals islamics o a una
occidentalització de tipus «kernalista» eventualment guiada perTurquia és mate-
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ria en la qualles prediccions no són encara possibles. En tot cas, la complexi
rat de l'antic espai sovietic i lafluídesa de la seva situació actual ens poden
donar algunes sorpreses.
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