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Zmiany podzialu administracyjnego W okresie carskim i Zwiazku Radzieckiego
Realizowana ongis czesta korekta granic polityczno-administracyjnych utrudnia obecnie

prowadzenie badan por6wnawczych. Podzial administracyjny zupelnie inaczej przedstawial
sie w przeszlosci, ulegal on wowczas czestym modyfikacjom. Podlegalo takze licznym zmia
nom wiele nazw poszczegolnych jednostek.

Pierwszapowaznareforme administracyjna Rosji przeprowadzono w 1708 roku namocy
dekretu cara Piotra 1.Wowczas wyznaczono 8 guberni, w obrebie ktorych nie wydzielono
jednostek nizszego szczebla. Kolejne reformy polegaly gl6wnie na wiekszym rozdrobnieniu
podzialu - w 1719 roku istnialo 11guberni, a w 1727 roku juz 14. W 1719 roku po raz
pierwszy dokonano podzialu gubemi na mniejsze jednostki - byly nimi prowincje, ate z kolei
dzielily sie na dystrykty. Zamieszania wokol zmiennoscijednostek administracyjnych dopel-

Podzial administracyjny Rosji charakteryzuje si~wyrazna specyfika, rozniaca go od wy
dzielen terytorialnych w innych panstwach swiata. Pierwszajego cechajest silne zroznico
wanie podmiot6w tworzacych najwyzsze jednostki podzialu kraju. W wielu panstwach na
swiecie najwyzszy szczebel.podzialu administracyjnego (np. wojew6dztwa, stany, kantony,
prowincje, landy) sklada sie z odpowiedniej liczbyjednostek, azasady zarzadzania i funkcjo
nowania nimi sa takie same; W Rosji najwyzszy szczebel podzialu terytorialnego tworza;
obwody, obwody autonomiczne, okregi autonomiczne, kraje oraz republiki. Jest ich obecnie
89, sa to tzw. podmioty federacji, kt6re zostaly ustalone w ukladzie federacyjnym z 31 marca
1992 roku oraz zapisane w konstytucji, uchwalonej 12 grudnia 1993 roku.
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trodlo: na podst. Demograficzeskij ezegodnik Rossii, 2001,Gaskomstat,Moskwa Regiony
Rossii, 2001,Gaskomstat,Moskwa.

Ponad polowa wszystkich podmiotow administracyjnych najwyzsze~o rzedu z~jm.uj~
powierzchnie po mniej niz 100 tys. km2 izdecydowanie jest ich wi~rceJw europeJskl~J,
niz w azjatyckiej czesci kraju. Najmniejsze jednostki polozone sa na Polnocnym Kaukazie,
sa to: Republika Adygeja - 7,6 tys. km2 oraz Republika Po~nocnoose~~~ka -.8 ~s. km-.
Natomiast duze jednostki administracyjne znajduja sie glownie na Sybern 1rosyjskim Dale
kim Wschodzie, a najwieksza z nichjest Republika Sacha (Jakucja) - 3 103 tys. km2".

Obwody, ktorych w Rosjijest najwiecej (49) ustanowione zostaly ~a obszarach etni~znie
rosyjskich, mieszkajacy tam Rosjanie stanowia ponad 80% poplllac~l, np. w obwodzie r~
stowskim 89,6%. Nazwy poszczegolnych obwodow pochodza od rmasta b~d&_c~gona o~ol
stolicajednostki. W dwoch przypadkach, mimo zmian.nazw stolic obwodow: lenmgradzk~e
go i swierdlowskiego, odpowiednio na Sankt Petersburg iJekaterynburg, nazwy obw~do~
nadal przypominaja czasy trwania Zwiazku Radzieckie~o. Na cze.le obw?~u. w ROSJlS~OI
gubernator, wylaniany w wyborach powszec~ych. U.OSO?~k~uJ~c~ch .mlcJatyw~p~dJ~
cia prob ujednolicenia podzialu administracyjnego .na}CZ~SCle!pOJ~w.laJq_sie glosy,pod~l~le
ria Federacji Rosyjskiej tylko na obw~dy. UWaZasl~Je??a~, ze z roznyc,h_wzg]~do.wmeJest
to mozliwe, ajedyne co mozna ZroblC,to przyzwyczalc.SI~ do mnogoscl typow Jednostek
terytorialnych vii Rosj i.

Jednostka Nazwa jednostki administracyjnej
administracyjna

OBWODY arnurski, arch angiel ski, astrachanski, bielgorodzki, brianski, czelabinski,
czytyjski, irkucki, iwanowski, jaroslawski, kaliningradzki, kaluski, kamczacki,
kemerowski, kirowski, kostromski, kurganski, kurski, leningradzki, lipiecki,
magadanski, moskiewski, murmanski, niznonowogrodzki, nowogrodzki,
nowosybirski, omski, orenburski, orlowski: penzenski, .permski: p~kow~ki, .
riazariski, ..rostowski, sachaliiiski, sarnarski, .saratowskl, smolenski, swiedlowski,
tarnbowski, tiumenski, tomski, tulski, twerski, uljanowski, wlodzirnierski,
wolgogradzki, wologodzki, woroneski

REPUBLIKI Adygei, Altaju, Baszkirii.Buriacji, Chakasji.Czeczeriska, C.zuwaska,D~~estan~,
Inguska, Kabardyjo-Balkarska, Kalmucji, Karaczajo-Czerkieska, Karelii, Komi,
Maryjska (Mari EI), Mordwinska, Polnocnoosetynska, Sacha, Tatarstanu, Tuwy,
Udmurcka

KRAJE Altajski, Chabarowski, Krasnodarski, Krasnojarski, Nadmorski, Stawropoiski

Nieniecki Komi-Permiacki, Chanty-Mansyjski, .Jamalsko-Nieniecki, Ewenkijski,
OKRF.;GI °Tajmyrski (Dolgansko-Nieniecki), Aginsko-Buriacki, Ust Ordynsko-Buriacki,

AUTONOMICZNE Czukocki, Koriacki

OBWODY Zydowski
AUTONOMICZNE

MIASTA I
Moskwa, Sankt Petersburg

WYDZIELONE

Tabela 1.
Jednostki administracyjne najwyzszego rzedu
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Specyflkaobecnegopodzialu administracyjnego Rosji
Najwyzsze jednostki administracyjne

Wsrod wszystkich obecnie funkcjonujacych najwyzszych jednostek podzialu administra
cyjnego Rosjijest: 49 obwodow, 21 republik, 10 okregow autonomicznych, 6 krajow, 2mia
sta wydzielone - Moskwa iSankt Petersburg oraz 1okreg autonomiczny (Tab. 1).Ta mno
gosc podrniotow federacyjnych tworzy jeden szczebel administracji paiistwowej - odpo
wiednik polskich wojewodztw Tworcy tego podzialu kierowali siejednak roznymi zasada
mi: kryterium demograficznym, narodowosciowym oraz historycznym.

Pierwsza wazna cechaobecnie funkcjonuj&_cegopodzialu terytorialnego sa zdecydowane
dysproporcje wielkosciowe pomiedzy poszczegolnymi podmiotami tego samego szczebla.
W roznych krajach swiata jednostki odznaczaja sie badz duzymi rozmiarami, Iub sa dose
rozdrobnione, ale na ogol dazy sie do tego, aby wszystkie posiadaly zblizona powierzchnie.
W Rosji najwyzsze jednostki administracyjne wyraznie roznia siewielkosciq, Duze rozbiez
nosci zajmowanej powierzchni wynikaja przede wszystkim znierownomiernego rozmiesz
czenia ludnosci. Na obszarach 0male] gestosci zaludnienia jednostki na ogol sa wieksze, niz
tam gdzie koncentracja os6b jest zdecydowanie wi~ksza. Najwieksze powierzchniowo
podmioty federacyjne znajduja sie na wschodzie i polnocy kraju, a najmniejsze w za
chodniej i poludniowej Rosji.

nia fakt, ze w 1727 roku wprowadzone 8 tat wczesniej dystrykty zostaly zamienione na tzw.
ujezdy. Tylko w XVIII wieku doszlo jeszcze dwukrotnie do zmian podzialu administracyjne
go: od 1766 roku zaczelo funkcjonowae 20 guberni, a w rezultacie reformy przeprowadzonej
przez Katarzyne II (1775-1785) ukonstytuowalo sie lacznie 40 guberni oraz 2 obwody na
prawach guberni. W wyniku dalszych zdobyczy terytorialnych liczba podmiotow admini
stracyjnych stale ulegala zwiekszeniu. Cesarstwo Rosyjskie przed I wojna swiatowa dzielilo
sie na 8generalnych gubernatorstw, 78 guberni, 21 obwodow i2 samodzielne okregi, Wszystkie
jednostki administracyjne tego samego szczebla w carskiej Rosji zwiazane byly z duzyrni
miastami, ktore stawaly sie stolicami gubemi (Statistiko <dokumentalnyj sprawoczn ikRosija
1913 god, 1995).

Po powstaniu Zwiazku Radzieckiego na jednolitych etnicznie obszarach utworzono na
miejscu zlikwidowanych guberni - obwody, kraje oraz republiki. Nizszy szczebel admini
stracyjny tworzyly okregi, zlikwidowano je jednak dose szybko, bo juz w 1930 roku. Istnialy
natomiast rejony, ktore dzielily sie na tzw. sowiety (rady). W miare jednak uplywu czasu
jednostki szczebla nizszego tracily Vol zasadzie wszelkie swoje uprawnienia na rzecz wladzy
centralnej. Szczeble administracji posredniej pelnily jedynie funkcje przekazowe, a i tak naj
waZn}ejszedecyzje zapadaly w Moskwie (Eberhardt, 2002).
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Inne formy podzialu administracyjnego Rosji
Od czasow Zwiazku Radzieckiego dodatkowa forma podzialu panstwa bylo utworzenie

tzw. regionow ekonomicznych, Iaczacych po kilka, lub nawet kilkanascie jednostek najwyz
szego szczebla administracyjnego. Glownym powodem, kt~ry spowodowal,. ze zostaly one
powolane byly eele statystyczno-planistyezne. Duza liczba jednostek t~rytonaln~eh spowo
dowala, iz zaszla potrzeba utworzenia elementow nadrzednych. Okrlt.g1ekO~0l111CZneobec
nie nie zostaly formalnie zIikwidowane, ale uwaza silt, ze ieh znaczerue b~~~le sys~ematyez
nie zmniejszac silt.Nafakt ten wplywa istotna modyfikacja systemu adml~lstracyjnego Fe
deracji Rosyjskiej, dokonana w 2000 roku. Na m?cy dekretu .prezy~e~ta P~t:na zost~lo utw~
rzonyeh 7 wielkieh okr~gow federalnych, grupuJ<tcych po kllkanasele n:lllejszycl:Jednos~ek
administraeyjnyeh. Nie pokrywajq_ si~ one powierzehniowo z regional111ekonomlcznYI111.

Powstale ok~gi zasUyJiq_z ezasem regiony ekonomiczne co stano:vi6 mo~~ pewn:go rod~*1
utrudnienie dla prowadzenia badan statystyeznych w dluZszym okresle. Trael Sl~ boWlem porow
nywalnosc sytuacji del11ograficznej' i ekonomicznej. Dlatego tez w przyszlosci oce?a zachocl7ll~
cyeh zjawisk i procesow, m.in. demograficznych, bltdzie realizowan~ na POdStaWl~.dany~h dla
okr~g6w federalnych, a w celu otrzymaIlia infonnacji odnosZ<tcych Sl~do przeszlosci kOl1leczllc
bltdzie si~gnilteie do opraeowall odnosnie regionow ekonomieznyeh (Eberhardt, 2002).

Wyraina niejednorodnosc podzialu adniinistraeyjnego Rosji stanowi zasadnicze utrlldl1i~
nie w gospodarowaniu przestrzeniq_ geograficznq_. Mnogosc typow jednos:e~ tworz~cyeh m~
wyzszy szczebel podzialu terytorialnego kraju, ieh rozne zasady zarzq_dzama 1funkeJ~noW'U11U
w pewnym stopniu ograniczaj'l mozliwosc swobodnej realizacj ikluczowych dla kraJu spraw.

NiZsze jednostki podzialu administracyjnego Rosji
Kazda zjednostek wyzszego rzedu dzieli silt na rejony, ktorych liczbajest bard~? zrozni

cowana, ale wyraznie nie jest uzalezniona od wielkosci danego obszaru. W Rosj Iw 2?00
roku bylo 1867 rejonow. W jednym przypadku sposrod wszyst~ieh naj",?,zszy~h rang<t]~d
nostek podzialu terytorialnego, w Nienieekim Okregu Autonomicznym me rna zadne~o rejo
nu. Wynika to prawdopodobnie z tego, iz na tyl~l stoslln~ow~ d~zym ?~sz~e, me bylo
potrzeby ieh wydzielania, gdyz istnieje tam tyIko jedno miasto 1kilkanascie WSI.Jedn~ na
Syberii, w Tajmyrskim Okregu Autonornicznym, mimo tego, iz nie m~ tam zad?e~o ~Ias:a,
a ludnosc skupia sie jedynie w kilkunastu wsiaeh, funkcjonuja trzy rejony. Najwiecej re~o
now wydzielono na obszarze Kraju AItajskiego - 60, mimo, iz nie jes~ to ob~~ar odzn~czajq_
ey silt najwiekszapowierzchnia, ani tez nie jest zaliczany do terenow najbardziej zaludnionych.

Wydzielono w Rosji takze dwa miasta, dawna i obecna stolice panstwa - Sankt Peters
burg i Moskwe, ktore traktowane sa jako samodzielne podmioty federacyjne. Sa to naj~a~
dziej zaludnione miasta Rosji, dlatego tez wszelkie opracowania statystyczne przedstawiaja
dane oddzielnie takze dla nieh.

Kolejna grupa najwyzszego szezebla administraeyjnego podzialu panstwa Setrepubliki. Ich
nazwy nie pochodza juz od najwiekszych miast zIokalizowanyeh na ich obszarze, bedacych
najczesciej ieh stolieami,jak to bylo w przypadku obwodow, ale od zamieszkujacychje odreb
nyeh grup narodowosciowych, okreslanych jako tzw. narody tytulame. Czynnikiem, ktory po
wodowal, ze dany obszar stawal sie republika, by! fakt, ·iz na terenietym okreslony narod
tytularny musial stanowic wiekszosc wsrod zamieszkujacych tam osob, betdi przynajmniej
stanowic znaczny odsetek ludnosci. W przypadku Republiki Adygei spelnione jest to drugie
kryterium, gdyz Adygejczykow jest tylko 22%, a wiekszosc stanowia Rosjanie - prawie 68%
ludnosci. Jednak nigdzie poza tym obszarem w Rosji nie mieszka tak liczna gmpa tej ludnosci
i dlatego wlasnie tam utworzono niewielka Adygeje, bedaca enklawa, otoczona przez Kraj
Krasnodarski. Uwaza silt, ze republiki na obszarze Federacji Rosyjskiejrnaja najwyzszy status
sposrod wszystkich jednostek podzialu administracyjnego kraju. W istocie przypominajq_ one
quasi-panstwa, posiadajawlasne konstytucje, flagi oraz herby. Na czele wiekszosci z nich stoi
prezydent, ktory wybierany jest w wyborach powszechnych. Jedyny wyjatek sposrod 21 repu
blik stanowi Dagestan polozony we wschodnim Kaukazie, gdzie wladze sprawuje Rada Pm1-
stwa ijej przewodniczacy (Kolosow; Galkina, Turowski),Klesowa, 1997).

Kolejna grupa najwyzszych jednostek podziahi administraeyjnego Rosji sa kraje. Jest ieh
tylko '6 w Federacji Rosyjskiej, a glownymi ezynnikami, ktore powodowaly, ze tworzono je
byla stosunkowo duzazajmowanaprzez nie powierzchnia idorninacja Rosjan w strukturze
narodowosciowej na danym obszarze. Tak wiec mozna stwierdzic, ze kraje to "duze obwody",
Najwieksze z nich zlokalizowane sa na Syberii i rzeczywiscie -ich powierzchnia, np. Kraju
Krasnojarskiego (2 339,7 tys. km') kilkadziesiat razy przewyzsza wielkosc najmniejszyeh ob
wodow, czy repubIik. N atomiast kraje zIokalizowane na Kaukazie sa zdecydowanie mniejsze
od tyeh polozonych na wschod od Uralu. Nie nalezy jednak porownywac powierzchni krajow
znajdujacych w tak duzym oddaleniu i 0 tak zroznicowanyrn zaludnieniu. Powierzehnia
np. Kraju Krasnodarskiego i Stawropolskiego jest znaezna na tie innychjednostek polozonych
w tej samej czesci Rosji - Polnocnym Kaukazie. Kraje te sa zdeeydowanie wieksze od takieh
republikjak: Adygeja, Karaczajo-Czerkiesja, Kabardyno-Balkaria, P6lnoena Osetia, Ingusze
tia, Czeezenia, ezy Dagestan. Odmiennym czynnikiem wyrozni~q_cym te jednostki sposrod
innyehjest zalozenie, ze kraje to obszary slabiej rozwiniltte gospodarezo. Mozna z tym polemi
zowac, gdyz podzial na biedniejsze kraje i bogatsze obwody i republiki nie rna obeenie' nie
wspolnego z faktycznq_ sytuacjq_gospodareZCl patlstwa. Wa.znyrri atrybutem, w sferze symbo
licznej, odtozniaj<tcym kraje od obwod6w jest fakt, iiposiadajet one wlasne flagi.

Najwyzszy szczebel administraeji terytorialneJ wsp6ltwofZ<t tahe okrltgi iobwody auto
nomiczne. Okr~gi autonomiezne eharakterystyezne s<tzwlasze~a dIa p61nocnej Rosji i obe}
mujq_ziemie zamieszkane przez poszczegolne narody autochtoniezne. Zalieza silt do nich
m.in. JamaIsko-Nieniecki, Chanty-Mansyjski, ezy Ewenkijski okrltg autonomiczny. Istnieje
rowniez w Rosji 1obwod autonomiczny - Zydowski, zlokalizowany na rosyjskim Dalekim
Wsehodzie. W zasadzie powinien on bye republik£l, jednak nie spelnia podstawowego wy
mogll, gdyz przedstawiciele narodll tytulamego (Zydzi) stanowi'l zaledwie kilka procent lud
nosci, a ponadto ieh liezba stale silt zmniejsza.
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Globalizacja jest pojeciem przy kt6rego pomocy w ostatnich latach XX wieku podjeto
pr6by opisania iwyjasniania istoty ziemskiej rzeczywistosci. Istotenowejjakosci zycia spo
lecznego.zwiazanej z procesami globalizacji, a zarazem zrodlo zmiany w spolecznosci mie
dzynarodowej nalezy upatrywac w .Jcompresji czaso-przestrzeni" (Kempny 2000). W litera
turze naukowej eksponowany jest mechanizm odterytorialnienia zjawisk spolecznych, bez
wyrainej lokalizacji w terytorialnie okreslonej przestrzeni globu oraz wzajemne warunko
wanie tego, co lokalne, i tego, co globalne, niezaleznie od lokalizacji w przestrzeni. Wizja
swiatajako .jcdnego miejsca" zostala zaproponowana przez Robertsona (1992). Zauwazyl
on, ze globalizacja dotyczy nie tylko instytucji, przeplywow i sieci powiazan, lecz takze
zmiany sposob6w myslenia 0 zyciu spolecznyrn inaszego miejsca w nim. Holton (1998)
i Schachter (1999) uwazajazas, ze istotna cecha globalizacjijest intensyfikacja swiadomosci
swiata jako calosci ("pojedynczet wsp6lnoty" - zespolu ludzi, kt6rzy nigdy sie nie poznali,
lecz mimo to wlasciwe jest im poczucie wzajemnych wiezi, poglebiane przez zmiany
w mozliwosci komunikowania sie), Telewizja satelitarna oraz internet Setelementami proce
su globalizacji iksztaltowania takiej wsp6lnoty.

Optymistyczna interpretacja globalizacji jest zasadniczo ideologia spoleczenstw wysoko
rozwinietych i bogatych, kt6rych potencjal i dalszy wzrost istotnie wymaga globalnej" prze
strzeni zyciowej", zapewniajacej im dominacje, Generatorem tego procesu ze wszystkimi
jego miedzynarodowymi skutkamijest system (gospodarka, kultura,polityka) Stan6w Zjed
noczonych. Sceptycy z kraj6w odmiennych eywilizacyjnie z niepokojem opieraja sie pr6-
born ekspansywnej modernizacji ich tradycyjnego stylu zycia, poszukuja wlasnej tozsarno
sci W odniesieniach partykularnych: regionalnych, religijnych, kulturowyeh inarodowych
(Kuiniar 2002). Ieh zdaniem globalizacjanie zapewniazastepczej tozsamosci kulturowej inie
daje poczucia bezpieczeristwa, Brakjest takich miedzynarodowych struktur, ktorych uczest
nicy czuliby sie w pelni odpowiedzialni za proeesy globalizacyjne, a pr6by budowania no-
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