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Przebudzenie etniczne

Od początku lat 90. X X wieku nasila się częstotliwość podejmowania w mediach
wątków dotyczących stosunków etnicznych. Czasami przybiera to postać działal
ności regionalistycznej — promowania odrębności kulturowej, głównie jako towa
ru w ramach przemysłu turystycznego. Ale także nasilają się informacje o sytua
cjach konfliktowych. Ich tłem jest nie tylko nierówność możliwości ekonomicz
nych różnych grup etnicznych zamieszkujących wspólnie jakiś obszar, ale przede
wszystkim obawy, a nawet poczucie zagrożenia w związku z rosnącą liczbą imi
grantów ekonomicznych i politycznych — przybyszów z obszarów odmiennych
kulturowo (językowo, wyznaniowo, a także rasowo). Szczególne nasilenie tematy
ki etnicznej obserwujemy w Europie Środkowowschodniej (włącznie z krajami
bałkańskimi). Jest oczywiste, że ma to związek z dokonującymi się przemianami
politycznymi, prowadzącymi niekiedy do rozpadu państw, odzyskiwania niezależ
ności przez narody pozostające od II wojny światowej w granicach państw niewłasnych; a także wojen i czystek etnicznych — deportacji, prześladowań— z racji
samej przynależności do odmiennej kulturowo i etnicznie zbiorowości.
Także w Polsce już od 1980 roku — czasu społecznego wzburzenia i wymuszo
nej strajkami liberalizacji polityki wewnętrznej — pojawiać się zaczęły publikacje
podejmujące problematykę narodowościową, w tym także mówiące o przeszłości
i kulturze mniejszości etnicznych. Pojawiły się teksty przypominające akcję „Wi
sła” i wysiedlenie ludności rusińskiej, analizujące pogrom kielecki w 1946 roku;
a także próbujące przybliżyć wypadki 1968 roku i zmuszenie do emigracji wielu
Polaków, których pochodzenie nie było — zdaniem ideologów — wystarczająco
polskie. Publicznie podjęto wówczas kwestie znane wprawdzie części społeczeń
stwa, ale oficjalnie przemilczane.
Uwidaczniało się dzięki temu, że Polska nie jest krajem monoetnicznym.
Wprawdzie niezbyt częste programy telewizyjne, a także produkcja wytwórni fil
mów dokumentalnych i oświatowych pokazywały niekiedy tę różnorodną, nie tyl
ko polskojęzyczną i katolicką Polskę, ale czyniły to niezbyt często, ograniczając się
właściwie do prezentacji kultury ludowej — mniejszości etniczne traktowano jako
ciekawostkę folklorystyczną. O stosunku do tej części obywateli świadczy to, że
organizacje mniejszości narodowych podlegały Ministerstwu Spraw Wewnętrz
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nych. Szczególnym przypadkiem byli Żydzi, o których starano się nie mówić,
i Niemcy, których oficjalnie w ogóle w Polsce nie było. Niemniej ten okres — lata
1980-1981 — jest ważny dla edukacji społecznej i ważny z uwagi na podjęcie
problematyki. Zwłaszcza że przez wiele lat w procesie edukacji szkolnej uzasad
niano powojenną zmianę granic — oderwanie od Rzeczypospolitej wschodnich ob
szarów, a przyłączenie ziem oderwanych od Niemiec — powrotem na prapiastowskie ziemie, sprawiedliwością dziejową, no i tym, że nareszcie Polska jest krajem
zamieszkiwanym tylko przez Polaków i niezagrożonym konfliktami narodowo
ściowymi. Ukazujące się w latach 1980 i 1981 publikacje zaczęły podważać ten
fałszywy obraz i uświadamiać mieszkańcom kraju, że nie jest Polska krajem monoetnicznym, a zmiana granic nie była dobrodziejstwem.
W pozostałych krajach Europy Wschodniej nadal problematyka narodowościo
wa należała do tematów przemilczanych, będących pod specjalnym nadzorem re
sortów spraw wewnętrznych. Wyjątkiem była Jugosławia, a przypadkiem szcze
gólnym ZSRR — kraj stu narodowości (jak głosiły popularne slogany), miłujących
się i wspólnie budujących radziecką ojczyznę i społeczeństwo radzieckie. Jednak
0 napięciach i faktycznych stosunkach pomiędzy etnosami żyjącymi w tych krajach
mówiono niewiele. Zwłaszcza o ZSRR. Ukrycie stanu faktycznego było tym łat
wiejsze, że dostęp do wielu obszarów terytorium tego państwa był trudny lub
w ogóle niemożliwy, prowadzenie zaś badań terenowych w ogóle nie wchodziło
w rachubę.
Dopiero rok 1989 i zmiany dokonujące się w Polsce, a także zmiany wewnątrz
ZSRR umożliwiły podjęcie tych drażliwych tematów. Zaczęły w Polsce powstawać
organizacje zrzeszające osoby, które swoją tożsamość etniczną określają inaczej
niż Polak-katolik, dla których językiem domowym nie jest język polski. W nieomal
niewiadomy sposób Niemcy, którzy we wcześniejszych statystykach nie figurowa
li i których w Polsce w zasadzie nie było, okazali się mniejszością bardzo liczną,
nieomal tak liczną jak ci, których określano jako Ukraińcy1; przy tym mniejszością
bardzo dynamiczną, która w krótkim czasie powołała wiele różnych organizacji
1która — jako jedyna— wprowadziła do polskiego Sejmu na trwałe swoich przed
stawicieli. W tym przypadku określenie „przebudzenie etniczne” nie jest może naj
właściwsze. Jest to raczej przypadek ujawnienia się, zorganizowania, publicznego
pokazania swojej etnicznej odmienności i dopominania o prawo do zachowania tej
odmienności, do jej kultywowania i przekazania kolejnym generacjom.
W miarę jak zmiany polityczne obejmowały kolejne państwa Europy Wschod
niej i Południowej także tam zaczęły się ujawniać grupy, które całymi dziesięciole
ciami tkwiły jakby w ukryciu albo raczej wolały nie być widoczne. Ale rozpoczęły
się także spory na tle etnicznym. Niektóre z nich przerodziły się w długie konflikty,
np. w Siedmiogrodzie; albo nawet wojny, jak w byłej Jugosławii. Wydawało się jesz
cze niedawno, że schyłek X IX i początek X X wieku były wyjątkowym czasem oży

1 Pod tym określeniem kryją się — prócz tych, którzy identyfikują się jako Ukraińcy — także Łemko
wie, spośród których niemała część deklaruje, że nie jest Ukraińcami, lecz osobnym etnosem-narodem, oraz ci, którzy określają siebie jako Rusini.
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wienia etnicznego, kształtowania się narodów, powstawania państw, i konfliktów
— wojen i wysiedleń, czystek etnicznych i że nie jest możliwe, by taki czas znów
mógł się zdarzyć. Tym bardziej wydawało się to niemożliwe po okrucieństwach
II wojny światowej. Okazało się jednak, że także schyłek X X i początek X X I wieku
są czasem kolejnego ożywienia etnicznego, ponownego myślenia kategoriami in
teresu grupy własnej, a postawy ksenofobiczne i odrzucające ludzi innej wiary są
częste, idee nacjonalistyczne zaś (mniej lub bardziej zawoalowane) znajdujemy
także w programach wielu partii politycznych w różnych krajach łącznie z Polską.
Można więc z całą pewnością powiedzieć, że przełom drugiego i trzeciego tysiącle
cia to czas wyraźnego ożywienia etnicznego. Czy jednak upoważnia to do mówie
nia także o „przebudzeniu etnosów”? To, że niektóre trwały jakby w ukryciu, że nie
było warunków sprzyjających, a czasami i potrzeby publicznego wyrażania swojej
tożsamości etnicznej, odmiennej niż tożsamość większości obywateli kraju, nie
upoważnia jeszcze do stwierdzenia, że mamy do czynienia z przebudzeniem uśpio
nego etnosu.
Konflikty narodowościowe, jakie wybuchły z końcem X X wieku w wielu miej
scach Europy Wschodniej i Środkowej, zdają się świadczyć, że przez kilka dziesię
cioleci, od II wojny światowej, a nawet wcześniej, nie były one konieczne jako for
ma stosunków między ludźmi odmiennej wiary, języka, kultury i historii, znajdo
wały się w stanie jak gdyby hibernacji. Dopiero napięcia czasu przełomu, kryzys
ekonomiczny, niepokoje społeczne i dość pospolita potrzeba znalezienia winnego
ożywiły te spory, doprowadziły do aktów agresji na tle narodowościowym. Niekie
dy miało to charakter niszczenia pamiątek— grobów, obelisków, świątyń; czasa
mi przybierało formę agresji skierowanej przeciwko ludziom — napaści, grabieży,
nawet zabójstw. Potrzeba posiadania wyłączności — prawa do terytorium, do
symboli, prowadziła do prób secesji, czy zyskania autonomii politycznej, lub też do
prób prawnego podporządkowania grup mniejszościowych.
Zlikwidowane druty kolczaste i mury na granicach państw należących do tzw.
Bloku Wschodniego i krajów zachodnioeuropejskich to przede wszystkim zniesie
nie barier politycznych. Ale ten akt nie likwidował barier pomiędzy etnosami. Idea
odgradzania się nie zdezaktualizowała się. „Swoi” nie chcieli mieć zbyt blisko
tych, których uznawali za „obcych” — dobitnie uwidoczniło się to przy okazji kon
fliktów między Czechami a Romami-Cyganami w Czechach. Wymienione zjawiska
to tylko niewielka część tego, co składa się na całość relacji interetnicznych w Eu
ropie Wschodniej i Południowej, i co jest wyrazem ożywienia etnicznego.
Dopiero jednak kiedy zmiany polityczne objęły ZSRR, kiedy rozpadać się zaczął
aparat partyjny i represji oraz kiedy republiki — które choć formalnie dobrowolnie
weszły w skład Z SR R — ogłosiły niepodległość i wymusiły jej uznanie, a obywatele
otrzymali możliwość wyjazdów zagranicznych, ożyła pamięć przeszłości, daw
nych dziejów, zapomnianej religii i kulturowej odmienności.
Ten ruch ożywienia nie ograniczył się do wypowiedzenia poddaństwa, ogłosze
nia niezależności i budowania własnego państwa. Pojawiły się problemy granic,
które to granice, ustalone w czasach ZSRR administracyjnie, nie stanowiły fak
tycznej bariery, póki istniało ZSRR. Podróż z Wilna do Mińska czy Lwowa wyma
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gała tylko pieniędzy (i to niewielkich) na kupno biletu. Od chwili ogłoszenia nie
podległości — już także stosownych dokumentów. Niektóre z republik, które ogło
siły niezależność (a ściślej zamieszkujące je grupy etniczne), nie miały wcześniej
odrębnego państwa. Pilną potrzebą stało się zatem znalezienie odpowiedniej idei,
wokół której byłoby możliwe tworzenie narodu; tworzenie takiej historii, która od
powiadałaby niezależnemu państwu, a nie interesowi imperium zdominowanego
przez Rosjan i język rosyjski. Aby jednak ta tworzona historia, czy raczej mitologia
narodowa, zaczęła odgrywać rolę katalizatora procesu narodotwórczego, należało
wprowadzić ją w obieg, przekonać do niej obywateli państwa. Stąd m.in. takie
gwałtowne ożywienie Kościołów i zainteresowanie religią nie tylko mieszkańców
wsi (ci bardziej zachowali więź z religią niż mieszkańcy miast), ale liderów poli
tycznych i tych, którzy pretendowali do sprawowania funkcji państwowych. Poja
wiły się w księgarniach dzieła nie widywane od dawna, zapomniane lub zabronio
ne, których propagowanie groziło oskarżeniem o nacjonalizm i traktowane było ja
ko zagrożenie dla istnienia ZSRR. Ukazywać zaczęły się prace historyczne, ale po
kazujące inną niż radziecka wersję dziejów sprzed rewolucji październikowej lub
II wojny światowej i inaczej komentujące sposób wchłonięcia lub podporządkowa
nia przez ZSRR. Zaczęto wydawać rozprawy etnograficzne opisujące wierzenia,
zwyczaje, folklor — kulturową specyfikę miejscowego etnosu. Podjęte też zostały
badania o charakterze etnograficznym, jakby jedną z najpilniejszych potrzeb stało
się odrobienie długich zaległości i zarejestrowanie tej kultury (ludowej), która stać
się może podstawą kultury narodowej i kultury państwa. Można przypomnieć tu
taj słowa Massimo d’Aseglio, wypowiedziane po zjednoczeniu Włoch w 1869 roku-.
„Włochy już są, teraz musimy stworzyć Włochów” (Brands 1995, s. 169).
Bardziej złożona sprawa była i jest tam, gdzie w nowo powstałym niezależnym
państwie żyją znaczne liczebnie inne grupy etniczne. Ci bowiem, którzy są więk
szością, nie zawsze są skłonni do uznania, że „inni” mają takie same prawa — pró
bując wobec nich przyjąć rolę dominanta; zająć miejsce, które do tej pory zajmowa
li Rosjanie. Niekiedy podłoże zagrożenia konfliktem jest jeszcze inne— kiedy miej
scowa, ale i będąca większością grupa etniczna zaczyna traktować mieszkających
tam Rosjan jak byłych okupantów i chce ich zmusić do emigracji lub zintegrowa
nia, nauczenia języka itd. Istotę tego przypadku można jakoś zrozumieć, widząc
w tym formę odreagowania, przejaw nieufności czy strachu, że Rosjanie będą za
wsze potencjalnym zagrożeniem, ludźmi lojalnymi przede wszystkim wobec Rosji,
a nie kraju, w którym żyją i który wielu z nich zapewne traktuje nadal jako część
Rosji, a obecny stan tylko uznaje za przejściowy. Trudniej natomiast wytłumaczyć
zmianę postaw wobec sąsiadów, obok których żyło się dziesięcioleciami, dzieliło
obawy i podobieństwo statusu, choć różniły język domowy i wyznanie. Takie przy
padki także znane są z byłego ZSRR oraz z Bałkanów i Europy Środkowej.
Najbardziej złożona sytuacja jest właśnie w Federacji Rosyjskiej. Wzorem repu
blik, które zdecydowały się wyjść ze związku i utworzyć własne państwa (republik
bałtyckich, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, państw Kaukazu i Azji Środkowej), tak
że jednostki administracyjne niższego szczebla i okręgi narodowościowe zaczęły
tworzyć własne quasi-państwa, znajdujące się w składzie Federacji Rosyjskiej, ale

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Przebudzenie etniczne

9

aspirujące do znacznej samodzielności w polityce wewnętrznej, promowaniu tra
dycyjnej (nierosyjskiej) kultury i języka, a także oficjalnie preferujące ludność
rdzenną — pierwotnych mieszkańców tej ziemi. Właśnie zjawiska, które wystąpiły
pośród grup zamieszkujących głównie nieeuropejską część Federacji Rosyjskiej
pozwalają określić je jako „przebudzenie etniczne” . Wiele grup zamieszkujących
azjatycką część Rosji (choć jest to widoczne także w części europejskiej) zaczęło
odtwarzać zapomniane lub niepraktykowane od dawna zwyczaje, organizować
święta nawiązujące do dawnych lokalnych wierzeń, nadając niektórym z nich ran
gę świąt ogólnych, państwowych. Porzucono dawne radzieckie emblematy (przy
najmniej niektóre), tworząc nowe, nawiązujące do dawnych symboli lub elemen
tów kultury. Do szkół wprowadzone zostały przedmioty, które miały nie tylko
wpoić wiedzę o historii, ale także uczyć zapomnianej kultury własnej grupy, zwy
czajów, wierzeń, tradycji, łącznie z wyrobem tradycyjnej odzieży, sprzętów itd. Tę
edukację etniczną rozwinięto w wielu organizmach powstałych po upadku ZSRR,
w państwach bałtyckich, na Ukrainie i Kaukazie. Nigdzie chyba jednak nie stała
się tak istotnym elementem, jak w azjatyckiej części Rosji. To nie tylko oswojenie
z ideami, które mają zastąpić dawną ideologię radziecką. To próba budowania
wspólnoty o charakterze narodowym (etnicznym) jako elementu koniecznego, by
wzmocnić albo zbudować państwo, z nadzieją na większą— jeśli nie całkowitą —
niezależność. Przede wszystkim jednak jest to oddziaływanie na młodzież, formo
wanie przyszłego społeczeństwa, dla którego to, czego dziś się uczą, będzie za ileś
lat oczywistym, niekwestionowanym i niepodważalnym elementem własnej kul
tury etnicznej, różnej od rosyjskiej, ale także od innych grup tubylczych. Można po
służyć się opinią Böckenförde’a i przytoczyć jego słowa: „Świadomość narodowa
staje się czymś obiektywnie istniejącym, gdy staje się świadomością nie tylko grup
przywódczych lub elity intelektualnej (które tę tożsamość narodową jako pierwsze
propagowały) i zakorzenia się wśród ogółu społeczeństwa” . Dokonuje się to po
przez publiczne ich komunikowanie, oddziaływanie na społeczeństwo, poprzez
propagandę i indoktrynowanie. „Szczególnie jednak proces ten zaznacza się
w szkole jako element organizowanego przez państwo nauczania i wychowania,
które potem, w następnej generacji, jest kontynuowane w rodzinie. Szkoła staje się
w specyficzny sposób szkołą wychowania narodowego, wpaja i upowszechnia
świadomość osiągnięć narodowej kultury, formuje mentalność członka narodu”
(Bóckenfórde 1995, s. 134).
Wtedy gdy celem naszych zainteresowań — obserwacji i refleksji są zwarte i li
czebne społeczności, ich kulturowa specyfika i odrębność od ludności rosyjskiej,
także od innych mieszkańców, jest najczęściej w mniejszym lub większym stopniu
zauważalna. Nawet jeśli rodzime elementy kulturowe — język, wierzenia — zdo
minowane zostały przez język rosyjski i ideologię radziecką. Wówczas ożywienie
etnosu, budzenie zainteresowania tradycją i kulturą przodków jest dość zrozumia
łe. Szczególny charakter mają zjawiska dziejące się w grupach i rodzinach nieomal
całkowicie zasymilowanych w środowisku rosyjskim lub — co znacznie rzadziej
miało miejsce— w środowisku kulturowym innej grupy etnicznej. Przykładem mo
gą być mieszkańcy Gruzji, noszący polskie nazwiska i przywracający pamięci swo
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ją przeszłość i kulturę przodków, uczący się języka polskiego, a czasami nawet po
dejmujący podróż do ojczyzny swoich dziadów. W tym przypadku użycie sformuło
wania „etnos przebudzony” , czy „przebudzenie etniczne” wydaje się w pełni uza
sadnione. Nie znaczy to oczywiście, że do tego momentu — deklaracji o utworze
niu niezależnego państwa gruzińskiego żyli jak ludzie pozbawieni tożsamości et
nicznej i nie identyfikowali się z żadnym etnosem, jednakże zmiany, jakie nastąpi
ły w Gruzji, właśnie ogłoszenie niezależności, nawiązanie kontaktów z innymi
krajami i wyzbycie się obaw przed ujawnianiem tożsamości innej niż gruzińska
lub rosyjska, a zarazem bardzo wyraźne przywołanie przeszłości i polskich korze
ni, pozwalają mówić o „przebudzeniu etnicznym” . Nie jest przy tym istotne, że owo
„przebudzenie” i identyfikowanie się z polskością nie oznacza odrzucenia dotych
czasowej, gruzińskiej tożsamości. Jeszcze bardziej niezwyczajny charakter ma ak
tywność tych, którzy przywołują swoje pochodzenie, a czasami i zapomnianą od
dawna wiarę, w obszarze zdominowanym przez Rosjan, język rosyjski i kulturę,
i którzy usiłują „odtworzyć” zapomnianą kulturę i świadomość etniczną (przykła
dem mogą być Polacy żyjący na Dalekim Wschodzie, w Kraju Chabarowskim, Władywostoku, a ściślej ci, którzy aktualnie deklarują, że są Polakami).
Odmienny charakter, ale także dający się określić jako „przebudzenie etnicz
ne” , mają zjawiska, z jakimi mamy do czynienia w Jakucji — w Republice Sacha.
Ten ogromny kraj zamieszkiwany jest przez wiele etnosów — najliczniejsi są Ro
sjanie i Jakuci. Ale żyje tam też kilka innych ludów syberyjskich. Te właśnie nie
wielkie w stosunku do liczby Jakutów i Rosjan społeczności poddane są wpływom
i naciskom kultury rosyjskiej i jakuckiej. Z samego faktu, że wiele osób i rodzin na
leżących do niejakuckich społeczności mieszka razem z Jakutami, w bezpośrednim
ich sąsiedztwie, wpływ kultury, grupy dominującej jest nieuchronny. Próby zacho
wania odrębności kulturowej i zachowania elementów, które są symbolami przy
należności do grupy niejakuckiej i nierosyjskiej, przywoływanie dawnych zwycza
jów i folkloru, pozwalają i w tym przypadku użyć sformułowania „przebudzenie
etniczne” . Podsumowując: mimo różnorodności zjawisk omawianych w tym tomie
i odmienności grup etnicznych czy narodowych — ich przeszłości, kultury, języka,
stopnia zaawansowania procesów integracyjnych, narodotwórczych, można je
wszystkie określić (pamiętając o różnicach) jako przebudzenie czy ożywienie et
niczności.
***
Istotne jest: czy i w jakich sytuacjach możemy mówić o przebudzeniu etnicz
nym. Czy etniczność — świadomość i poczucie związku z grupą stanowiącą wspól
notę o charakterze etnicznym — jest faktem obiektywnym, czy tylko wyobraże
niem badacza? Nie jest przy tym kwestią podstawową, czy poczucie etniczności
wynika ze wspólnoty języka, religii, kultury i świadomości historycznej, czy też
jest efektem wyboru, świadomej decyzji o przynależności, i by użyć znanego okre
ślenia Benedicta Andersona — wspólnotą wyobrażoną. Wyrosła na gruncie euro
pejskim i amerykańskim wiedza porządkowała — mimo rozbieżnych często sądów
— w miarę komplementarnie opisy i kategoryzacje zjawisk o podłożu etnicznym.
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Zmiany polityczne końca lat 80. X X stulecia, zwłaszcza zaś to, co dokonało się
w byłym Związku Radzieckim, kolejny już raz ujawniły taką wielość i złożoność
zjawisk o charakterze etnicznym i narodowościowym (nie chcę wdawać się w tym
miejscu w rozważanie różnic bądź pokrywanie się zakresów tych terminów), że do
tychczasowe ustalenia terminologiczne i wiedza teoretyczna okazują się niewy
starczające.
Słownik etnologiczny... (1987, s. 110) definiuje pojecie „etnos” następująco:
„określa obiektywne cechy większej, ponadplemiennej zbiorowości ludzi, głównie
w aspekcie ich wyróżników kulturowych, uważanych zwykle za rezultat wspólno
ty pochodzenia i historycznych uwarunkowań oraz przynajmniej pierwotnych
związków z wpływami środowiska określonego terytorium etnicznego” . Znajduje
to odbicie w samookreśleniu — endoetnonimie. „Pojęcie etnos jest podstawą wy
odrębnienia grup etnicznych, a wiec odnosi się do różnych szczebli świadomości,
ustrukturowania społecznego, od grup etnicznych na niskim szczeblu rozwoju cy
wilizacyjnego, lub żyjących w diasporze, po ukształtowane narody i państwa naro
dowe” . I dalej: „Przy rozgraniczaniu różnych etnosów brano pod uwagę różne
komponenty kultury, jak język, religię, twórczość ludową, obyczaje, obrzędy, nor
my zachowania itp., a także wspólnotę terytorium etnicznego” . Zdając sobie do
skonale sprawę z wątpliwości wynikających z oparcia się na kryteriach tzw. obiek
tywnych, a ten pogląd dominował w nauce przez dziesięciolecia, autor hasła doda
je: „Trudno jednak zgodzić się na jakiekolwiek decydujące kryterium wyróżnienia,
skoro w niektórych wypadkach wyżej zorganizowana wspólnota etniczna może
objąć nawet ludzi mówiących różnymi językami lub rozproszonych po obcych tery
toriach etnicznych” .
Odwołam się jeszcze do dwóch terminów z tego samego Słownika etnologiczne
go...-. etnicyzm i etniczność. Etnicyzm to „społeczny ruch etnicznego odrodzenia
występujący we współczesnych społeczeństwach (państwach) pluralistycznych
i obejmujący te grupy etniczne typu mniejszościowego lub postimigracyjnego, któ
rych istnienie zostało zagrożone postępem procesów asymilacji i akulturacji i któ
re zajmują w strukturze państwa lub społeczeństwa dominującego nierównoprawną pozycję społeczno-ekonomiczną i polityczną. Ruch ten, wynikający ze wzrostu
świadomości etnicznej odrębności i wyrażający się w różnorodnych formach mani
festacji etniczności (...) dąży do rewaloryzacji dziedzictwa kulturowego grupy,
uznania odrębności jej specyfiki kulturowej i rewindykacji należnych jej praw
w różnych dziedzinach życia” (Słownik 1987, s. 77-78). Etniczność to: „podsta
wowa właściwość jakiejkolwiek jednostki etnicznej, decydująca o istotnych różni
cach międzyetnicznych, przejawiających się poprzez kompleks historycznie
ukształtowanych cech społeczno-kulturowych określających specyfikę danej gru
py względem innych grup i wyznaczających symboliczne granice etniczne oddzie
lające «swoich» od «obcych». Cechy wchodzące w skład tego kompleksu mają cha
rakter identyfikatorów etnicznych, dzięki którym możliwe jest dokonanie zarówno
subiektywnych, wewnętrznych (tj. z punktu widzenia członka grupy), jak i obiek
tywnych, zewnętrznych (tj. z punktu widzenia badacza lub obserwatora) ustaleń
klasyfikacyjnych wyznaczających inkluzywne i ekskluzywne granice przynależ

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

12

Lech Mróz

ności etnicznej” . Dalej autor hasła wymienia trzy zespoły cech decydujących:
„1} zespół czynników subiektywnej autoidentyfikacji etnicznej wynikający ze
świadomości faktycznego lub domniemanego pochodzenia i związany z tradycją,
symboliką wspólnego dziedzictwa, wiedzą historyczną, upodobaniami, zaintere
sowaniami i afirmatywnymi postawami względem własnych wartości etnicznych,
2} międzygeneracyjny zespól cech osobowości kulturowej będący rezultatem
ciążenia tradycji i enkulturacji, a przejawiający się przez bezrefleksyjne (...) mani
festowane reakcje, sentymenty, preferencje, gusty, upodobania i opinie decydu
jące o odmienności charakteru etnicznego członków różnych grup etnicznych,
3) zespól zachowań etnicznych będący najbardziej widocznym, bo zewnętrznym
przejawem etniczności, złożony z zachowań intencjonalnie podejmowanych
w związku z praktyczną realizacją etnicznej samoidentyfikacji, tj. świadomym za
angażowaniem się w działalność umacniającą spoistość i odrębność własnej gru
py oraz z zachowań podejmowanych bez świadomości ich etnicznego sensu, ale
wynikających z obiektywnych uwarunkowań etniczno-kulturowych” (Słownik
1987, s. 79-80).
Widzimy więc, że wiele, i to zasadniczo różnych, czynników składa się na wy
różnianie etniczności, na określenie przynależności etnicznej i zakwalifikowanie
do takiego lub innego etnosu. Pytanie jednak, które postawione zostało na po
czątku, czy ma sens mówienie o przebudzeniu etnicznym, o etnosie przebudzo
nym, nadal nie daje się wyprowadzić bezpośrednio z przytoczonych definicji. Rze
czywistość postradziecka jest na tyle złożona, że mechaniczne ocenianie zjawisk
poprzez analogie i istniejące definicje prowadzi często do wyraźnego dysonansu
— niezgodności pomiędzy aparatem służącym klasyfikacji i porządkowaniu oraz
określonymi definicjami a obserwacjami i dającymi się wyraźnie zauważyć rozma
itymi formami uzewnętrzniania potrzeb w postaci przywołania przeszłości, wywo
ływania z zapomnienia symboli odnoszących się do pamięci przodków i ich etnicz
nej przynależności. Ale i to jest zbyt prosta konstatacja. Widzimy bowiem zarówno
zjawiska, które wyraźnie odpowiadają definicji „etnizacja” — zorganizowany
ruch afirmacji osobowości etniczno kulturowej własnej grupy, jak i bardzo indy
widualne przejawy uzewnętrzniania swojego pochodzenia i ukrytych przez dzie
sięciolecia elementów kultury przodków, z którymi obecne pokolenie ośmieliło się
identyfikować i tę identyfikację ujawnić.
Wybitny, a nieżyjący już autorytet, zajmujący się m.in. kwestiami narodowo
ściowymi i nacjonalizmem, Ernst Gellner, stwierdził: „Najbardziej zwodnicze
z nacjonalistycznych przeświadczeń to to, że «narody» istnieją z samej natury rze
czy, czekając tylko, aby je «rozbudził» (ulubiony frazes) z drzemki jakiś «budzi
ciel». Większość potencjalnych narodów nie zdradza tej namiętności, nie chce się
«ocknąć»” (Gellner 1991, s. 63). Jeżeli przyjąć, że naród to także jedna z postaci
zorganizowania etnosu, to zdaniem Gellnera, a przeciwnie niż w cytowanych
wcześniej definicjach, naród/etnos nie jest tworem naturalnym, jest efektem nacjo
nalizmu. Nacjonalizm tworzy narody, stwierdza Gellner. Ożywienie potencjalnych
narodów jest rezultatem „budzenia” (tamże). Czy zatem należy uznać że ożywie
nie etniczne w krajach powstałych po rozpadzie ZSRR jest rezultatem nasilenia

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Przebudzenie etniczne

13

nacjonalizmu i aktywności liderów, a także przywódców państwowych, którzy ste
rując dokonującymi się zmianami, podsycili nastroje nacjonalistyczne, wskazali
na „obcych” , pobudzili postawy ksenofobiczne? Być może jest prawdą, choć trud
no tego dowieść, że większość potencjalnych narodów/etnosów nie chce być „prze
budzona” ; ale jest też kwestią niewątpliwą (mówię tutaj o mieszkańcach byłego
ZSRR), że w procesie dezintegracji i oddzielania się narodów od imperium liderzy
lokalni, przywódcy i autorytety wywierali bardzo znaczący wpływ na pobudzenie
aktywności w ujawnianiu i uzewnętrznianiu, a czasami aflrmacji swojej identyfi
kacji etnicznej, która często skrywana była nawet przed własnymi dziećmi (przy
kład Pawlika Morozowa przecież czegoś obywateli nauczył). Jest też kwestią, któ
rej nie da się skwitować jednoznacznym stwierdzeniem, na ile owi „budziciele”
znajdują poparcie u tych, w imieniu których występują, i jak duży oddźwięk znaj
dują ich zabiegi w faktycznym pobudzeniu aktywności narodowo-etnicznej. Tyle
czynników w przeszłości wpływało na ludzkie postawy, lęki i sposób myślenia, na
tyle także różnorodne kulturowo i językowo było państwo radzieckie, że niezmier
nie trudne jest sprowadzenie opisu sytuacji do czytelnego, wyrazistego schematu.
Jest jeszcze jedna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę. Odwoływanie się do
kwestii narodowych, do praw grup etnicznych, wypowiadanie się w imieniu grupy
lub bycie jej reprezentantem, stało się istotnym elementem polityki i politycznych
rywalizacji, a także — niekiedy— sposobem na życie, rodzajem profesji (z tym ro
dzajem działalności bowiem wiąże się dostęp do pieniędzy). Nie wchodząc zbyt
głęboko w rozważania na temat stanu świadomości etnicznej i czynników oddzia
łujących, myślę, że mówienie o przebudzeniu etnicznym jest w pełni uzasadnione
— niezależnie, czy rozumiemy przez to tylko znaczne ożywienie i wyraźniejsze
kierowanie się w życiu hasłami i symbolami łączącymi się z narodem i identyfika
cją etniczną, czy też faktyczne „ocknięcie się” i uświadomienie swojego pochodze
nia, przynależności etnicznej swoich przodków i aktywne poszukiwanie korzeni.
Niezależnie, czy owo poszukiwanie jest „odkurzeniem” zapomnianej, ale prawdzi
wej historii, czy też tworzeniem historii dla uzasadnienia dokonywanego wyboru.
Kiedy mówimy o etnicznym przebudzeniu, może nasuwać się przypuszczenie,
że przebudzić można tylko to, co istniało, funkcjonowało, ale popadło w stan odrę
twienia czy uśpienia. Zapewne przynajmniej część przypadków wymienianych
w tym tomie mieści się w tej właśnie kategorii. Znaczy to, że los, jakiego doświad
czali przedstawiciele różnych etnosów w byłym ZSRR — deportacje, prześladowa
nia religijne, zagrożenie oskarżeniem o nacjonalizm, brak szkół pozwalających po
głębiać znajomość języka ojczystego, różne formy nacisku, by przyjąć nie tylko
obywatelstwo, ale także język, kulturę i identyfikację etniczną rosyjską — spowo
dowały, że poczucie wspólnoty (tak istotny element tożsamości etnicznej) osłabło
albo w ogóle przestało funkcjonować. Można więc powiedzieć, że nastąpił stan
uśpienia albo zmiany tożsamości. Jeśli w wyniku przemian lat 90. doszło do uze
wnętrznienia, do wywołania z niepamięci treści i znaków zapomnianej przynależ
ności etnicznej, to zapewne mówienie o przebudzeniu jest uzasadnione.
Ale o „przebudzeniu się” (w sensie potocznym) mówimy także w sytuacji, kiedy
coś istniało w stanie embrionalnym. Takiego sformułowania używamy, gdy mowa
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o narodzinach zwierząt, kiełkowaniu roślin. Można więc przyjąć, że uzasadnione
jest używanie tego określenia do grup nigdy nie posiadających państwa, nie odwo
łujących się do szerszej wspólnoty, istniejących jedynie w granicach lokalnych,
najczęściej tradycyjnych, niewielkich wspólnot. To przypadek wielu grup syberyj
skiej części Federacji Rosyjskiej, także pozwalający używać określenia: „przebu
dzenie etniczne” . „Małe narody północy” to określenie, które nie pomaga w poszu
kiwaniu bardziej jednoznacznych wyróżników pozwalających lepiej określić roz
maitość form zorganizowania grup etnicznych. Ta zbiorcza kategoria określa nie
wielkie liczebnie grupy ludności tubylczej, zamieszkujące północne rejony Syberii.
Jeśli przyjąć — nie wchodząc w szczegółowe rozważania — że termin „naród”
określa przede wszystkim byty polityczne, państwowe, „wspólnoty wyobrażone” ,
to z całą pewnością nie dotyczy to wzmiankowanego przypadku. Ale określenie to
zakorzeniło się w praktyce administracyjnej, a także w literaturze i nadal jest sto
sowane, choć jego granice są wyjątkowo mgliste.
Powróćmy jeszcze do podstawowych kwestii terminologicznych i pojęć: „etnos/etniczność” . W literaturze europejskiej „etnos” jest słowem stosowanym w ro
zumieniu analogicznym do pojęcia „etniczność” , używanego głównie przez auto
rów amerykańskich. Na gruncie europejskim pionierem jest Szirokogorow, który
„etnos” rozumiał jako grupę ludzi posługujących się jednym językiem, połączo
nych wspólnotą obyczajów i sposobu życia, odróżniających siebie od innych, a tak
że uznających wspólne pochodzenie (Szirokogorow 1923, s. 13). Wydaje się, że au
torowi idzie o faktyczną wspólnotę i więź o charakterze rodowym, a nie wspólnotę
typu wyobrażonego. Jest więc to zbieżne z klasycznym wyjaśnianiem, z rozumie
niem greckiego terminu „e 0 u o ę ” — „naród, lud” , od którego urobione zostały
określenia dyscyplin naukowych „etnografia” i „etnologia” . Bromlej, autor wielu
prac na temat etnosu, zwraca szczególną uwagę na historyczne uwarunkowania.
Ten odwołujący się do kierunku ewolucjonistycznego w etnologii i do marksizmu
nurt rozważań o etnosie rozwinął się z tzw. radzieckiej etnologii. Mimo iż — zda
niem Bromleja — termin „etnos” pozwala uniknąć wieloznaczności terminu „na
ród” (Bromlej 1983, s. 9), nie jest to określenie ani jednoznaczne, ani dające się
w miarę precyzyjnie zdefiniować. Zarówno Bromlej, jak i inni współcześni rosyjscy
autorzy stosują go zawsze w odniesieniu do grupy. Podobnie w stosowanych w na
uce amerykańskiej określeniach rozumienia etniczności, dotyczy ono przede
wszystkim grupy. „Etniczność odnosi się do niedobrowolnej grupy ludzi, którzy
posiadają wspólną kulturę” (Issajiw 1974, s. 123). Także publikacje, które ukazały
się w ostatnich latach w Rosji, podtrzymują ten sposób rozumienia pojęcia „et
nos” , podkreślając wspólnotę terytorium, języka, pochodzenia, a także wspólne
cechy kultury materialnej i duchowej, oraz świadomość etniczną, wyrażającą się
m.in. we wspólnym samookreśleniu. Wraz z upływem czasu kultura, granice za
mieszkiwania, polityczne i społeczno-ekonomiczne warunki życia, mogą się zmie
niać, lecz jeśli zachowana jest świadomość etniczna — etnos zachowuje swoją toż
samość (Narody 1994, s. 467). Autor hasła docenia (inaczej niż dawniejsi autorzy)
rolę autorefleksji i przekonania o przynależności, ale nadal odnosi to do czynni
ków tzw. obiektywnych, jak wspólnota terytorium, dziejów, języka, kultury.
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Zarówno więc w europejskiej (w tym także wschodnioeuropejskiej) nauce, jak
i amerykańskiej terminy „etnos” , „etniczność” odnoszą się do grup. Jednakże już
w latach 70. pojawia się w amerykańskich publikacjach rozumienie etniczności
nie tylko jako podstawy przynależności do grupy— zespól obiektywnych cech jed
nostki; przyjmuje się, że to też zespól cech subiektywnych, takich jak poczucie wię
zi czy satysfakcja z przynależności.
Niewątpliwie bardzo silnym bodźcem podjęcia problematyki etnicznej było
w Stanach Zjednoczonych ożywienie, jakie nastąpiło w latach 60., ruch etników,
rewitalizacja, odwoływanie się do tradycji i kultury przodków. Aktywność czarnoi czerwonoskórej ludności Ameryki Północnej, a potem także potomków przyby
szów z Europy, pobudziły naukowców. Również gwałtowne zmiany polityczne
i ekonomiczne w Europie Wschodniej i w byłym ZSRR oraz w azjatyckich krajach
komunistycznych, dokonujące się u schyłku X X stulecia, pobudziły do refleksji
nad problematyką etniczną. To pobudzenie nie doprowadziło wprawdzie do przy
jęcia jednoznacznych definicji, nie doprowadziło nawet do ujednolicenia kryteriów
definicyjnych ani podstawy filozoficznej, ale bardziej uwidoczniło rozległość i zło
żoność problematyki i zakresu zjawisk o podłożu etnicznym.
Ruch etnicznego ożywienia lat 60. w Stanach Zjednoczonych ujawnił jeszcze
jedną niezmiernie istotną cechę. Pokazał, że procesy asymilacyjne są odwracalne,
że może nastąpić rewitalizacja — nie tradycji w pełni, ale rozmaitych elementów
etniczności, wokół których jak wokół elementów znaczących organizuje się ruch
ożywienia etnicznego. Schyłek lat 90. X X stulecia potwierdzi! tę cechę. Mimo pro
cesów unifikacyjnych i asymilowania kultur mniej dynamicznych i podporządko
wanych do silnych, dominujących, czasami agresywnych i wspartych aparatem re
presji, w sytuacji wewnętrznych konfliktów, ekonomicznych kłopotów, rozchwia
nia państwa, a przy tym osłabienia aparatu represji i ideologicznego rozkładu (de
waluacji zasad, które integrowały państwo), następuje wyraźne ożywienie etnicz
ne. Przywoływana jest tradycja, wzrasta zainteresowanie przeszłością, symbola
mi, ma miejsce rewitalizacja, rozumiana zarówno jako przywoływanie zapomnia
nych elementów tradycji (zwyczajów, symboli, języka, wierzeń bądź religii), jak
i tworzenie nowej tradycji i nowej mitologii etnicznej, nawiązującej do przeszłości
i mającej niejednokrotnie charakter megalomanii. To właśnie ujawniły zmiany
schyłku X X wieku w byłym ZSRR i ten rodzaj zjawisk i procesy zauważyć możemy
także w prezentowanych tutaj rozprawach.
Rekapitulując, współczesne analizy i dyskusje wokół pojęcia „etniczność” w li
teraturze przedmiotu pozwalają wyróżnić obecnie „co najmniej cztery różne, choć
często zbliżone do siebie i krzyżujące się znaczenia pojęcia «etniczność»” —
stwierdza autor hasła zawartego w Encyklopedii socjologii. „Etniczność jako gru
pa etniczna lub, dokładniej, jako zespół cech pewnej zbiorowości — grupy etnicz
nej. (...) Etniczność jako identyfikacja etniczna, świadomość odrębności, duma
bądź — odwrotnie — niechęć. (...) Etniczność jako ruch społeczny, jako społeczne
działanie. Działanie takie podejmują oczywiście grupy etniczne mniej lub bardziej
zorganizowane i świadome swoich celów. (...) Etniczność jako rodzaj więzi spo
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łecznej. Chodzi tu o (...) więź prymordialną. (...) Więź taka jest grupie dana, jest to
więź odziedziczona i stale obecna” (Encyklopedia, t. 1, 1998, s. 193).
Zasadniczą cechą etniczności (etnosu) jest zgodnie z definicjami to, że odnosi
się do grupy. Doświadczenie przynależności etnicznej, doświadczenie etniczności,
to doświadczenie łączności z grupą o podobnym systemie wartości, języku, religii,
odwołującej się do tego samego terytorium. Tej samej przeszłości, tych samych
przodków i symboli. Przynależność do etnosu jako przynależność do grupy stano
wi podstawę większości definicji etniczności, jeszcze raz odwołam się &o Encyklo
pedii socjologii. Zwracając uwagę na kontrowersje związane z pojęciem etniczno
ści, autor hasła stwierdza: „Choć różni autorzy kładą większy lub mniejszy nacisk
bądź na jednostkową, osobowościową, bądź też na grupową stronę zjawiska, nie
ma zasadniczych kontrowersji co do tego, że etniczność jest zjawiskiem obiektyw
nym i grupowym, gdyż — nawet sprowadzona do świadomości i postaw indywidu
alnych — odnosi się do zbiorowości. (...) Mimo wszystkich rozbieżności i kontro
wersji można zdefiniować etniczność jako zespół cech grupowych (...) to również
świadomość wspólnego pochodzenia i wspólnoty kulturowej i — oparte na tej
świadomości — poczucie «ту» oddzielające grupę od innych grup etnicznych,
a także, w pewnych wymiarach, od «reszty świata»” (Encyklopedia, t. 1, 1998,
S. 194).
Pytaniem, które pojawia się ze szczególną mocą w kontekście przemian w by
łym ZSRR, jest: czy jednostka oderwana od grupy, wykorzeniona, może doświad
czyć czegoś, co określić można jako „przebudzenie etniczne”. Czy zbiór jednostek
funkcjonujący w kontekście kultury nierodzimej, lecz przyswojonej, wychowany
w obszarze języka, który nie jest macierzystym, i uformowany w obszarze idei gru
py dominującej może doznać „przebudzenia” i czy jest to przebudzenie etniczno
ści, która właściwie powinna być takiej jednostce obca? Ethnie revival— odrodze
nie etniczności— jest pojęciem znanym i zjawiskiem wielokrotnie opisywanym na
gruncie amerykańskim. W tamtych przypadkach także mieliśmy do czynienia nie
z grupami zorganizowanymi jako wspólnoty etniczne, ale zbiorem jednostek, tyle
że postrzegających także pewne związki poprzez wyznaczniki rasowe, historyczne
czy też kulturowe (np. potomkowie ludności rdzennej, indiańskiej). Jest to zatem
sytuacja w niemałym stopniu analogiczna do tej z byłego ZSRR.
Prowadzący badania w południowej Syberii i dobrze zorientowany w procesach
o charakterze etnicznym, jakie dokonują się w byłym ZSRR, Łukasz Smyrski, defi
niując w swojej rozprawie doktorskiej pojęcie etniczności, nie podejmuje rozważań
nad relacją jednostka — grupa. Natomiast— dlatego przywołuję jego rozprawę —
traktuje „«etniczność» jako identyfikację z tradycją i kulturą danych społeczności.
Koncentruje się ona wokół kilku wartości: zmityzowanej wizji historii, jedynej
w swoim rodzaju «czystej» religii, ludowej wizji świata, filozofii. Odwołuje się
przez to często do tzw. etniczności wynalezionej (...) Etniczność definiuje także ja
ko potrzebę działania na rzecz własnej wspólnoty etnicznej” (Smyrski 2001,
s. 33-34). Smyrski zwraca uwagę na istotny motyw współczesnych przejawów et
niczności, czyli działania na rzecz wspólnoty.
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Kwestią, którą należy rozważyć, istotną z uwagi na rzeczywistość przedstawio
ną przez autorów zawartych w tym tomie tekstów, jest to, czy etniczność artykuło
wana jest przede wszystkim w planie synchronicznym, czy też w planie diachronicznym, odnoszonym do przeszłości, do jakiegoś odległego czasu początku. Jeśli
przyjmujemy tezę we współczesnej literaturze powszechną, określającą etniczność
jako wspólnotę wyobrażoną, to możemy także zaakceptować sąd, że granice tej
wyobrażonej wspólnoty nie muszą dotyczyć czasu teraźniejszego i dokonywać się
„tu i teraz” , w jakimś określonym geograficznie obszarze, ale mogą odnosić się do
przeszłości i granic określających terytorium niegdyś — in illo tempore — nieza
leżnie czy zgodnie z faktami historycznymi czy tylko granicami wyobrażonymi.
Zatem nawet bardzo dalekie od wiedzy zawartej w pracach naukowych wyobraże
nia na temat przeszłości grupy własnej, które znajdujemy w publikacjach poświę
conych popularyzacji przeszłości grupy i jej genezy, mogą stać się skutecznym
tworzywem pobudzenia świadomości etnicznej (myślenia w kategoriach etnosu).
Ilustracje tego znajdujemy w zawartych w tym tomie tekstach dotyczących Jakucji.
Należy także zwrócić uwagę na rolę języka w zjawiskach określanych jako et
niczne, omawianych w tekstach tego tomu, a dokonujących się na obszarze Fede
racji Rosyjskiej i w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR.
Benjamin Lee Whorf pokazuje na przykładzie Indian amerykańskich, jak język
kształtuje myślenie, jak słownik danego języka dostarcza schematów poznaw
czych, wychowanie zaś w pewnym kontekście językowym tworzy ramy postrzega
nia świata, jego opisu, stosunku do innych; także postrzegania samego siebie
(Whorf 1982).
Cztery z siedmiu zamieszczonych tu tekstów omawiających różne przypadki
ożywienia i zainteresowania polskimi korzeniami uwidaczniają, że dokonuje się
to w środowisku o słabej znajomości języka polskiego lub takim, gdzie język polski
uległ zapomnieniu lub raczej wyparty został przez język miejscowy (w przypadku
Gruzji) lub przez dominujący w państwie radzieckim język rosyjski. Rola języka —
nie własnego, lecz grupy dominującej — widoczna jest także w dwóch tekstach do
tyczących Jakucji — niezależnie czy tym językiem grupy dominującej był lub jest
rosyjski czy jakucki.
Język jest niezmiernie istotnym, podstawowym czynnikiem kształtowania
świadomości. „Pierwsza i najbardziej oczywista funkcja języka polega na przeka
zywaniu wspólnych kulturowo stereotypów od osoby do osoby i z pokolenia na po
kolenie” (Macrae, Stanger, Hewstone 1999, s. 162). „Rodzice są prawdopodobnie
pierwszym i najpotężniejszym źródłem informacji o innych grupach społecznych
(...) Dziecko uczy się także stereotypów przez obserwację i naśladowanie” (tamże,
S. 58).

Potomkowie polskich zesłańców i osiedleńców w Gruzji, wrastając w miejscowe
środowisko językowe, nie zastępowali jednego sposobu porozumiewania się, jed
nego języka innym, ale w miejsce jednego systemu percepowania świata przyjmo
wali inny. Jeśli przybysze z Polski zawierali małżeństwa z miejscowymi, proces ten
postępował tym szybciej i bardziej płynnie, dzieci bowiem wzrastały w środowisku
języka miejscowego i nawet jeśli znały słowa polskie i rozumiały ich znaczenie, to
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przecież ich myślenie i poznawanie świata, a także kształtowanie stosunku do in
nych następowało w ramach języka niepolskiego. Jest więc zrozumiale, dlaczego
tak niewiele elementów kultury polskiej istnieje w kulturze i świadomości Gruzi
nów o polskich korzeniach. Zadziwia zarazem, że mimo iż ich kulturowy bagaż nie
zawiera nieomal elementów polskich, pamięć polskości została przywołana
współcześnie. Wypowiedzi tamtejszych rozmówców uwidaczniają wyraźnie, że są
w pełni świadomi tego stanu, pokazują zarazem, że przywołanie przeszłości jest
faktycznie budowaniem „wspólnoty wyobrażonej” , a podejmowane działania, ta
kie jak nauka języka polskiego, oswojenie z historią i kulturą, są formą uwiarygod
nienia dokonanego wyboru.
Szerszym tłem procesu wtopienia w kulturę i język gruziński była kultura rosyj
ska, kultura grupy dominującej i narzucona ideologia, także przyniesiona z Rosji
i zwalczająca pamięć o historii innej niż ta przygotowana w Moskwie i kształtująca
kolejne pokolenia jako narodu podporządkowanego i wdzięcznego z racji tego pod
porządkowania. Inaczej rzecz przedstawiała się w przypadku Wierszyny. Dominu
jącym i właściwie jedynym kontekstem egzystencji osób o polskich korzeniach by
ły język i kultura rosyjska. Wprawdzie osiedlając się znaleźli się przybysze z Zagłę
bia pośród Buriatćw, ale bardzo szybko, nieomal od razu, traktować zaczęli tubyl
czą ludność i jej kulturę jako coś gorszego. Grupą wartościowaną pozytywnie, do
pozycji której aspirowano, byli dla jednych i drugich Rosjanie. Wśród przybyszów
z Polski znaleźli się migranci ekonomiczni, ale także potomkowie osób wygnanych
ze swoich ojcowizn, czy wywiezionych i rusyfikowanych. W tych przypadkach rola
języka grupy dominującej jeszcze głębiej wpływała na myślenie — na stosunek do
przeszłości, do otoczenia, ale także do samego siebie. „Im bardziej przynależność
do grupy obcej wydaje (...) się prestiżowa i korzystna, a granice grupowe przekraczalne, tym większą wykazują [ludzie] skłonność do przyjmowania sposobu mó
wienia tej grupy” (Macrae, Stanger, Hewstone 1999, s. 188). Może to prowadzić do
sytuacji jeszcze bardziej niesprzyjających zachowaniu kultury własnej i pamięci
własnych korzeni. „Członkowie grupy podporządkowanej czasami uwewnętrzniają sposób, w jaki spostrzega ich grupa dominująca” ; „zdarza się, że osoby stereotypizowane z grupy o niższym statusie nie faworyzują grupy własnej, lecz ją depre
cjonują” (tamże, s. 321), odczuwając i wyrażając niechęć do własnej grupy. Ta ce
cha samonienawiści (selfhatred ) znana jest badaczom, konsekwencją może być
przyspieszona asymilacja do grupy dominującej lub będącej przedmiotem podziwu
i aspirowania. Można tylko domyślać się — nikt bowiem, o ile wiadomo, nie pro
wadził badań, które pełniej mogłyby tę kwestię naświetlić — że rezultatem eduka
cji w radzieckim systemie oświatowo-ideologicznym, wspieranym oddziaływa
niem organizacji młodzieżowych i grup rówieśniczych, a także strachem rodziców
przed utratą pracy, utratą możliwości edukacji dzieci, a nawet zagrożeniem życia,
było m.in. wynarodowienie tysięcy osób z różnych grup etnicznych. Znane nam
z literatury sytuacje pokazujące konflikt pokoleń, konserwatyzm i próbę zachowa
nia wartości tradycyjnych, w tym także łączących się znakami przynależności et
nicznej generacji rodziców, i bunt młodych, zafascynowanych rajskimi wizjami
sprawiedliwości i budowy społeczeństwa ludzi równych i wolnych, a nade wszyst
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ko realizujących wielkie przedsięwzięcia gigantycznych budowli, ujarzmiania
i poprawiania przyrody, współtworzyły mechanizm wspierający wynarodowienie
i proces asymilacyjny. Można to powiedzieć o wszystkich opisywanych tutaj przy
padkach, choć — jak się wydaje — w najmniejszym stopniu wpływ ten zaznaczył
się na terenie Kaukazu, w Gruzji.
***
Prezentowane tutaj teksty powstały jako rezultat badań terenowych; istotnym
motywem było zgromadzenie wiedzy, która będzie podstawą pracy magisterskiej
autorów. Jednakże zawsze najpierw rodził się pomysł poznania jakiegoś zagadnie
nia, projekt wyjazdu, a dopiero później — z reguły podczas kolejnego wyjazdu —
dojrzewała myśl, że zagadnienie badane na tyle jest ważne, a uzyskany materiał
interesujący, że może powstać na tej podstawie praca magisterska. Od początku
lat 90. prowadzone są przez pracowników i studentów Instytutu Etnologii i Antro
pologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego prace badawcze na obszarze by
łego ZSRR. Rozpoczęły je badania w byłych republikach bałtyckich, podjęte wkrót
ce po ogłoszeniu przez nie wystąpienia z ZSRR. Potem obszar penetracji został roz
szerzony na Białoruś, a w drugiej połowie lat 90. na Ukrainę i Mołdawię. Te kraje
są głównym obszarem zainteresowań i prac badawczych realizowanych w ramach
programu dydaktycznego. Rezultatem jest kilkadziesiąt rozpraw i artykułów i kil
ka publikacji książkowych, a także — prócz wielu prac magisterskich — rozprawy
doktorskie i habilitacyjne. Specyfika badawcza naszego instytutu wiąże się z kra
jami leżącymi na wschód od Polski, ale nie ogranicza do części europejskiej. Jesz
cze pod koniec lat 60. zostały rozpoczęte badania w Mongolii; trwały one aż do
końca lat 70. W latach 90. powróciliśmy do badań w Mongolii; podjęte też zostały
prace w południowej Syberii, a potem na Kaukazie, w Jakucji, na Dalekim Wscho
dzie i w kilku innych miejscach Federacji Rosyjskiej. Zasadnicza część podejmowa
nych tematów dotyczy stosunków interetnicznych, stanu zachowania kultury tra
dycyjnej i badania nowej świadomości etnicznej — rezultatu zmian politycznych,
jakie dokonały się na przełomie lat 80. i 90. Miejsce szczególne zajmowały badania
środowisk Polaków lub osób, które próbują odnaleźć swoje polskie korzenie i ak
tywnie uczestniczą w rewitalizacji tradycji, wyniesionej z domu dziadków i rodzi
ców, a zagubionej w ciągu dziesięcioleci asymilowania się do społeczeństwa i kul
tury grupy większościowej, najczęściej rosyjskiej. Ale i one mieściły się w polu ba
dań nad procesami etnicznymi.
Zawarte w tym tomie rozprawy są ilustracją tych badań, są omówieniem kon
kretnych przypadków. Nie są to przypadki reprezentatywne; zbyt mało znamy,
zwłaszcza na poziomie lokalnym, w mikroskali, zjawiska, jakie dokonały się po
przełomie politycznym i powstaniu nowych organizmów administracyjno-politycznych. Każda z badanych i opisywanych tutaj sytuacji jest inna. Różnią się tak
że od tych przypadków, które omawiane były w pracach powstałych wcześniej
w ramach badań naszego instytutu. Przy tym — była już o tym mowa — terminy
i definicje, jakimi dysponujemy, zdają się nie wystarczać do zaklasyfikowania zja
wisk, z jakimi mamy do czynienia. Dlatego nie bardzo możliwe jest poszukiwanie
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reprezentatywności. Natomiast sądzę, że można uznać prezentowane rozprawy za
reprezentacyjne dla pewnych sytuacji wynikających z przeszłości i realizowanych
w różnych obszarach dzisiaj. Omawiane przykłady Polaków z Wierszyny i Wladywostoku pokazują sytuacje odmienne, różne, ale dające się porównywać z przykła
dami z Jakucji (przypadek Wierszyny) albo w aspekcie religijnym z rozważaniami
nad rolą Cerkwi prawosławnej dla kształtu etnosu rosyjskiego. Ten ostatni tekst
pozornie odbiega od problematyki podjętej w pozostałych rozprawach. Faktycznie
pokazuje, jak religia jest postrzegana jako element konstytutywny świadomości
etnicznej i narodowej, nie tylko w przypadku etnosów mniejszych, czasami zagro
żonych, ale także w przypadku grupy dominującej, podporządkowującej sobie inne
grupy etniczne, ale która sama — przynajmniej tak widzi to część identyfikujących
się z etnosem rosyjskim — zaczęła tracić swoją specyfikę i poczucie więzi, zbyt za
chłannie włączając inne etnosy w imię realizacji idei budowy społeczeństwa ra
dzieckiego, komunistycznego i pozbawionego wiary innej niż ideologia i partia.
Teksty omawiające przykład Jukagirów i proces etnicznego ożywienia Jakutów
przedstawiają dosyć typowe sytuacje, opisywane i analizowane przez pracowni
ków naszego instytutu w odniesieniu do Tuwy, Ałtaju, Chakasji i Buriacji (Wielka
2000; Smyrski2001).
Prezentowane tutaj teksty (także omawiający szczególny przypadek — prawo
sławia i jego roli w kształtowaniu się etnosu rosyjskiego) pokazują wyraźnie, że
w omawianych w nich przypadkach mamy do czynienia ze zjawiskiem rozbudze
nia, czy ożywienia etnicznego, choć wyrażającego się rozmaicie i ze zmianą, i to
zmianą wyraźnie dotyczącą etniczności. Tak przecież należy rozumieć tworzenie
instytucji, których celem jest nauka języka, odbudowa obrzędowości, rytuałów
i instytucji religijnych jako usługowych, bo wspierających w podtrzymaniu poczu
cia przynależności etnicznej (nawet jeśli nie jest to jednoznaczne, nie odwołujące
się do jednego etnosu, np. Gruzin-Polak). Uwaga ta dotyczy także Jakutów i Juka
girów; niezależnie jaka część zbiorowości jest aktywna w rozbudzaniu myślenia
kategoriami przynależności etnicznej. Kolejna kwestia to: czy omawiane przypad
ki można w ogóle zakwalifikować jako ożywienie, czy przebudzenie, skoro nie jest
oczywiste, czy dotyczą one grupy (a to właśnie związek etniczności z grupą jest
podkreślany w nieomal wszystkich definicjach). Jednakże — chcę zwrócić na to
uwagę — etniczność ma związek nie tylko z grupami o charakterze nieformalnym
(rodowym, plemiennym). Przynależność do narodu jest przynależnością do zbio
rowości o charakterze formalnym; związkiem ze wspólnotą wyobrażoną. Myślę, że
istnienie Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Gmina” z Władywostoku i aktyw
ność tamtejszych działaczy deklarujących związek z Polską i jej kulturą mogą być
zaliczone do takich przypadków. Natomiast nie ma wątpliwości, że tłem, w odnie
sieniu do którego dokonuje się rozbudzenie etniczne, musi być grupa jako twór
konkretny lub ideologizowany, mitologizowany twór wyobrażony. Ale ten waru
nek także jest spełniony we wszystkich omawianych tutaj przypadkach.
W interesującej rozprawie Esej o płynnej tożsamości 0 ’Brien stwierdza (mając
na myśli głównie przykład Europy Wschodniej): „We współczesnych społeczeń
stwach proces tożsamościowy przebiega w śliskiej, lepkiej i klejącej galarecie”
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(0’Brien 2001, s. 35). Uważani, że ta uwaga — dotycząca także określenia swojej
przynależności etnicznej — bardzo dobrze oddaje naturę i trudności samookreślenia w byłym ZSRR, zarówno w Federacji Rosyjskiej, jak i państwach, które wyłoni
ły się po rozpadzie ZSRR. Tak wiele różnorodnych czynników w przeszłości odle
głej i bliskiej — od naturalnego procesu zapominania, poprzez adaptację do wa
runków i kultury miejscowej (w przypadku osób przesiedlonych), poprzez prześla
dowania religii i kultury narodowej, proces zinstytucjonalizowanej „obróbki ideo
logicznej” i system edukacji, a także zachęt do przyjęcia języka i kultury rosyjskiej
— wpływało na losy jednostek i ich myślenie, że trudno o czytelne i wyraźne grani
ce oddzielające „swoich” — osoby identyfikowane jako należące do grupy własnej
od tych, których uważa się za „obcych” . A przecież możliwość określenia, kto jest
swoim, a kto obcym jest niezmiernie istotnym, nieomal podstawowym czynnikiem
określenia granic grupy własnej. Ta wielość czynników oddziałujących na jedno
stki — z różną silą i w kontekście rozmaitości kulturowej — powoduje, że pła
szczyzny identyfikacyjne jednostek przenikają się w zależności od kontekstu
i analizowanych czynników. Przykłady omawiane tutaj pokazują, że ani język, ani
przynależność wyznaniowa i wierzenia, ani znajomość przeszłości, realiów kultu
ry, tradycji, związek z terytorium nie są wystarczającymi czynnikami określenia
przynależności etnicznej. Motyw świadomości i deklaracji — tak podkreślany we
współczesnej nauce — także nie dostarcza czytelnych i jednoznacznych wskazań
wyboru i walencji. Jak pokazują to wypowiedzi cytowanych rozmówców, ta sama
osoba określa się różnie — w zależności od kontekstu jest Gruzinem, albo Pola
kiem, albo i tym, i tym: Ukraińcem, Rosjaninem albo Polakiem, Rosjaninem albo
Jakutem czyjukagirem. Jest to odzwierciedlenie przeszłości — dziejów grupy i jed
nostki, ale też oddziaływania otoczenia. To także poddanie się sugestiom aktywi
stów i działaczy narodowego odrodzenia, ale również oddziaływania programów
pomocowych i działalności organizacji międzynarodowych, deklaracja etniczna
bowiem może przynieść wymierne korzyści majątkowe. Ale jest to też reakcja na
osobę badacza i zadawane przez niego pytania.
Przypomina się tutaj bardzo wyraziście rodzaj wpływu na proces identyfikacji
i deklaracji etnicznej, jaki obserwowaliśmy w trakcie badań w Mongolii. Wsparcie
materialne kierowane do hodowców reniferów — Tuchalarów-Catanów (niewiel
kiej grupy, żyjącej w tajgowym rejonie na północy Mongolii) prowadziło czasami
do tego, że część z nich pozostawiała stada w górach, zlecała opiekę nad nimi
krewnym, a sami przenosili się do doliny z uwagi na możliwość spędzenia zimy
w drewnianych, stałych domostwach, a nie w szałasach, bliskość sklepów, a także
szkoły i opieki medycznej. Ale pomoc kierowano ku tym, o których przedstawiciele
organizacji pomocowych wiedzieli, że żyją w górach i związani są swoją egzysten
cją ze stadami renów. Ci, którzy zmienili miejsce pobytu na dolinę, nawet jeśli na
dal byli właścicielami stad, nie spełniali kryteriów, jakimi kierowali się dysponen
ci pomocy. Jest więc zrozumiałe, że wpłynęło to na ograniczenie migracji w doliny
do — co najwyżej — niektórych członków rodziny: osób starszych, czy kobiet spo
dziewających się dziecka, reszta rodziny zaś pozostawała w górach, czy tajdze, bo
to był warunek otrzymania pomocy. Przedstawiciele organizacji pomocowych wie

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

22

Lech Mróz

dzieli, że pomoc przeznaczona jest dla Tuchalarów; pasterze reniferów też o tym
wiedzieli. Wątpliwości mogły prowadzić do pozbawienia pomocy. Zatem wpływ
zewnętrzny, stymulowany czynnikami ekonomicznymi, z całą pewnością oddzia
łuje też na deklaracje etniczne (Mróz, Wasilewski 2003). Omawiane tutaj przykła
dy z Jakucji, zwłaszcza przykład Jukagirów, bardzo wyraźnie to potwierdzą, wska
zują na wpływ czynników zewnętrznych i wagę czynnika ekonomicznego na dek
laracje etniczne i zainteresowanie etnicznością.
Pośród osób i instytucji mających wpływ na wybory i decyzje dotyczące etnicz
ności są też antropolodzy i badacze— czasami ograniczający się do pytań i pośred
nio oddziałujący na autorefleksję i zastanowienie się nad tym „kim jestem?” , ale
niekiedy objaśniający też rozmówcy, kim on jest. Tu można odwołać się do uwagi
0 ’Briena (przywołującego dociekania i obserwacje brazylijskiego antropologa Ste
phena Nguenty): „Zbiorowości nie mają w ogóle żadnej publicznie rozpoznawalnej
tożsamości, dopóki nie zajmą się nimi antropologowie. Prawomocność tożsamości
we współczesnym świecie (...) jest najczęściej ściśle uwarunkowana interwencją
z zewnątrz” (Nguenta 1997, za: 0 ’Brien 2001, s. 28). Wpływ badaczy jest widocz
ny i oczywisty nie tylko w badaniach cytowanych tutaj uczonych i w pracach pro
wadzonych przez nas w Mongolii. Rolę antropologów i etnologów jako „budzicieli”
etnicznych, czy nawet twórców „brakujących elementów” — wyznaczników et
nicznej odrębności, można zauważyć, jeśli przyjrzymy się aktywności ruchów neopogańskich na Litwie, Łotwie, Ukrainie, organizacji szamańskich itd. Tworzenie
wzorów nowej obrzędowości, organizowanie świąt i uczenie w procesie szkolnej
edukacji tej „wymyślonej tradycji” jest zjawiskiem odnotowanym przez badaczy
Syberii. Omawiane tutaj przypadki także to ilustrują.
Szczególna rola w rozbudzaniu świadomości etnicznej i „tworzeniu tradycji”
na potrzeby tych „budzonych” etnosów przypada aktywistom i działaczom, zwłasz
cza inteligencji, zauważył Gellner (1991, s. 74-75). Nowoczesna kultura wyższa
wielbi siebie w pieśniach i tańcach, które zapożycza (stylizując je) z kultury ludo
wej, i jest przekonana, że kulturę tę chroni, wspiera, unieśmiertelnia. Na Ukrainie,
Litwie stroje ludowe (czy raczej ubiory pretendujące do tego) przywdziewają miesz
czanie, inteligenci; muzyki „etnicznej” nie słuchają chłopi, lecz społeczność zurba
nizowana, zamieszkała w blokach, wykształcona. Uczestniczenie w uroczysto
ściach i etniczno-narodowych festiwalach jest wyraźnym potwierdzeniem tych
spostrzeżeń. Nadal jednak nie wiemy, na ile skuteczne i długotrwałe będą te zabie
gi, te formy budzenia czy tworzenia etniczności. Ale na te pytania dopiero przy
szłość może dać odpowiedź.
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Tbilisi — mała ojczyzna
gruzińskiej Polonii1

Wstęp
Impulsem do przeprowadzenia badań1
2 w Tbilisi była wieść o odrodzeniu się, po
rozpadzie ZSRR, środowiska polonijnego. Kilkutygodniowe pobyty w latach 1997
i 1998 zaowocowały 22 wywiadami z tbiliszanami o polskim pochodzeniu. Osoby
te są trzecim (lub dalszym) pokoleniem potomków przybyszów z Polski i dziś więk
szość z nich po polsku już nie mówi. Na siedmiuset członków działającego w Tbilisi
Stowarzyszenia „Polonia” po polsku mogło się porozumieć około trzydziestu (21)3.
W niniejszym opracowaniu postaram się wykazać, że Tbilisi, ze swoją wieloet
niczną tradycją, stało się dla potomków przybyszów z Polski małą ojczyzną.

Historia wieloetnicznego Tbilisi
Tbilisi obejmuje dziś 350 km2 i ponad milion mieszkańców. Na początku lat dzie
więćdziesiątych skupiało czwartą część obywateli Gruzji (Furier 1993, s. 171).
Na wieloetniczną atmosferę Tbilisi wpływ miały wielowiekowe kontakty z mu
zułmańskim Południem, z chrześcijańską Armenią i Rosją, ale również z kulturą
żydowską. W czasach imperium rosyjskiego w Tbilisi osiadło wielu Europejczy
ków. Dlatego bardziejniż inne gruzińskie miasta scala ono wątki kultury europej
1 Tekst ten jest fragmentem pracy magisterskiej „Polonia w Tbilisi. Przeszłość i teraźniejszość. Na
podstawie badań przeprowadzonych w latach 1997-1998” , napisanejpod kierunkiem prof. Anny Zadrożyńskiej z UW i prof. Andrzeja Woźniaka z PAN, obronionej w maju 2000 r. w Katedrze Etnologii
1Antropologii Kulturowej UW
2 Badania prowadziłam wspólnie z Patrycją Prześlakiewicz, wówczas studentką etnologii UW oraz
Joanną Konikiewicz z MISH UW
3 Dane jednego z tbliszan o polskim rodowodzie M. Kozłowskiego. Wywiad przeprowadzony w 1997 r.
Wszystkie wywiady w posiadaniu autorki. Numer w nawiasie wskazuje, z którego wywiadu pochodzi
cytat lub dane.
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skiej i azjatyckiej, chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Archeolodzy przypisują sa
memu siedlisku nawet do sześciu tysięcy lat i zarzucają fałsz tym, którzy „lekką
ręką obchodzili [zaledwie] tysiąc pięćsetlecie miasta w 1958 roku” (Kwirkwelija
1996, s. 9; Chuciszwili 1983, s. 10). O charakterze miejsca decyduje również i to, że
została w nim zachowana gruzińska „duchowa zasiedziałość” . W końcu XVIII wie
ku perski szach kazał spalić Tbilisi podczas kolejnej z licznych inwazji. Gruzińskie
powitanie Gamardżoba znaczy — „zwycięstwo” . W Tbilisi historią żyje się moc
niej, wydarzenia przeszłości tkwią w dzisiejszej codzienności, także z uwagi na
bieżące zmiany polityczne i społeczne. W ostatnich latach większość mieszczan
żyje w ubóstwie, pozbawiona podstawowych, cywilizacyjnych udogodnień.
Wzdłuż ulic i na bazarach piętrzą się owoce— winogrona, złotopomarańczowa
hurma4, wypełniają stertami bagażniki i całe wnętrza samochodów. Owoce pocho
dzą z ogrodów przy letnich daczach, przewożone są nawet z dalekiej prowincji,
a sprzedawane bezpośrednio z ulicy. Dochody z handlu „bagażnikowego” łatają
budżet niejednej rodziny. Dagestańczycy — sprzedawcy arbuzów koczują tygo
dniami przy wylotowych trasach z miasta. Na ulicach wirują zapachy wszelkiego
ziela, którym targują Azerbejdżanki. Tbiliskie bazary z początku wieku wspominał
Konstanty Paustowski: pachniały skórą, winem, octem, sokiem z dzikich śliwek,
miodem, woskiem i wonnym tytoniem (Paustowski 1962, s. 251). Żeby dopełnić
ten swoisty wachlarz woni, trzeba powiedzieć o zapachach rozgrzanego asfaltu,
nieopróżnionych śmietników, benzyny, spalin, kurzu, intensywnego zapachu iglaków, chleba i kiszonego czosnku.
Tbiliska „starówka” powstała w X IX wieku. Wówczas miasto zostało odbudo
wane po klęsce, którą zadali w 1795 roku Persowie. Następnie, mimo ćwierćwiecza
wojen5, które wybuchały zaraz po przyłączeniu Gruzji do imperium rosyjskiego
(1801 rok), Tbilisi intensywnie się rozrastało. Przyczynił się do tego ogromny na
pływ urzędników, inżynierów i rzemieślników. Nie bez znaczenia było również
stacjonowanie na Kaukazie oddziałów wojsk carskich. Od strony ekonomicznej ro
syjski protektorat zapowiadał w Tbilisi zmiany na lepsze. W 1821 roku wznowiono
swobodny tranzyt towarów przez Gruzję. Pół wieku później nowe linie kolejowe
łączące Tbilisi z Poti, Batumi i Baku stały się zaczątkiem nowoczesnych szlaków
komunikacyjnych. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto budowę sieci telefo
nicznej, a na stołecznych ulicach pojawiły się elektryczne latarnie (Chuciszwili
1983, s. 33). Tbilisi ponownie nabierało rangi żywego centrum handlowego, lecz
o charakterze coraz bardziej europejskim z akcentami będącymi kontynuacją miej
scowych tradycji, domami zdobnymi w drewniane balkony, galeriami, rzeźbiony
mi gankami i tarasami (Miłoszowie 1979, s. 169).
Miejscowe tradycje widać nawet na betonowych blokowiskach, znanych ze
wszystkich stolic byłego bloku wschodniego. Podwórka stały się miejscami do or
ganizowania biesiad, balkony zamieniły się w werandy, pojawiły się stoliki do
4 Owoc przypominający wyglądem pomidor. W Polsce dostępny pod nazwą „szaron” .
5 Wojny z Persją były prowadzone przez Rosję w latach 1805-1813 i 1826-1828, z Turcją — do 1829
roku.
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wieczornej partyjki domino, szachów czy nardy6. Kultura w Związku Radzieckim
miała być, jak wiadomo, narodowa w formie, a socjalistyczna w treści. W Gruzji
charakterystyczny był specyficzny rozwój kultury materialnej, tzw. gruzinizmu.
Za czasów komunistycznych konstrukcje dachowe niektórych budynków użytecz
ności publicznej wzorowano na tradycyjnym darbazi7 (Stepanow b.d.w., b.s.).

Tbiliska Polonia
Moi tbiliscy rozmówcy mówili o sobie najczęściej, że są rosyjskojęzycznymi mie
szkańcami Tbilisi polskiego pochodzenia. Mikołaj Kozłowski twierdził, że jest
człowiekiem znikąd, gdyż będąc Polakiem czuje się obco tak w Gruzji, w Polsce, jak
i w Rosji. Dla Polaków będzie „Ruskim” (mówi po polsku słabo, z wyraźnym ro
syjskim akcentem), dla Gruzinów pozostaje obcy, bo nie mówi po gruzińsku. Wo
bec czego mówi, że „Po granicach będzie chodzić” (21). Irena Kozłowska (rodzona
siostra M. Kozłowskiego) na pytanie o swoją narodowość odwołała się do etymolo
gii gruzińskiego słowa i sięgnęła do mitycznej wspólnoty pierwszych ludzi. „Po
gruzińsku mówi się adamiani (tzn. człowiek). My wszyscy od Adama pochodzimy”
— tłumaczyła rozmówczyni (1). W Tbilisi narodowość nie miała znaczenia, nikt do
niej nie przywiązywał wagi — mówili moi rozmówcy. O Tbilisi powiadają, że jest
państwem w państwie, tak bardzo różni się od reszty kraju swoją wieloetnicznością.
W tym ponadmilionowym mieście powstało po rozpadzie ZSRR w 1991 roku
kilka organizacji polonijnych, skupiających łącznie blisko tysiąc osób. Na pytanie,
dlaczego doszło do takiej „eksplozji polskości” , nie znalazłam jednej odpowiedzi.
Niegruzińska część społeczności Gruzji stanowi dziś ponad 30% wszystkich jej
obywateli. Po 1991 roku wielu tbiliszan, zwłaszcza tych z rodzin mieszanych et
nicznie, stawiało sobie pytania dotyczące tożsamości. Prócz polskich powstały
również inne organizacje narodowościowe.
Organizacje polonijne pojawiły się w sprzyjającym dla nich środowisku, gdyż
w Gruzji i w samym Tbilisi funkcjonuje pozytywny stereotyp Polaka, ukształtowa
ny w XIX i X X wieku. Wśród emigrantów i zesłańców z ziem polskich i ich potom
ków nie brakowało ludzi szczerze oddanych pracy w Gruzji — nowej ojczyźnie po
zbawionej niepodległości, jak ówczesna Polska.
Wśród zesłańców polskich niemało było wybitnych poetów, pisarzy, muzyków,
folklorystów. Patriotyczne postawy, romantyczna wrażliwość na otaczającą rze
czywistość i szerokie zainteresowania sprawiły, że określa się ich mianem niefor
malnego ugrupowania poetów kaukaskich, zwanego nawet „filią” literatury pol
skiej (Inglot 1994, s. 433). Członkowie tego grona nawiązywali przyjacielskie kon
takty z czołowymi postaciami ówczesnej kultury gruzińskiej. Poeta Tadeusz Łada
Zabłocki (1813-1847) przyjaźnił się z Michałem Tumaniszwili i Nikolozem Bara6 Gra planszowa przypominająca warcaby.
7 Darbazi — dachy przypominające stożek, zwieńczone otworem dymno-okiennym.
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taszwili. Kazimierz Łapczyński (1823-1893) współpracował natomiast w Tbilisi
z Wachtangiem Orbelianim i Giorgim Eristawim8. Zajmował się tłumaczeniem
dzieła Szoty Rustawelego, a także tworzył prace z pogranicza etnografii, historii
i literatury. Mateusz Gralewski był badaczem zwyczajów Kaukazu i Zakaukazia.
Leon Janiszewski, uzdolniony muzyk i literat (1810-1861), pozostawił po sobie
w muzycznej schedzie m .in .Polkę tyßiskq (Baranowski 1987, s. 162). Do poetów
skupionych wokół najwybitniejszego z nich— Tadeusza Łady Zabłockiego należe
li Wincenty Dawid, Albert W. Potocki i Juliusz Strutyński.
Początek lat dziewięćdziesiątych X X wieku otwiera w Gruzji trudny okres. Mie
szkańcy stolicy musieli się pogodzić z napływem rzesz uchodźców z gruzińskich
terenów objętych bratobójczymi walkami. Zmieniło się codzienne życia tego ele
ganckiego miasta, powstały napięcia w relacjach między starymi a nowymi jego
mieszkańcami. Przybysze pozbawieni dachu nad głową i pewności jutra to przede
wszystkim Gruzini. Niejednokrotnie zapewne rodziło się pytanie: Kto jest gospo
darzem miasta? Przede wszystkim Gruzini? A może całe wieloetniczne środowisko
zasiedziałe tu od pokoleń?
W takich warunkach tbiliska Polonia rozpoczęła nowy etap swojego życia. Za
istniała jako efekt przemian politycznych, społecznych i ekonomicznych. Nie po
wstała rzecz jasna „z niczego” , bo powoływała się na historie rodzinne. Po rozpa
dzie ZSRR udostępniono materiały archiwalne, pomagające wielu tbiliszanom re
konstruować swoją tożsamość etniczną.
Na przełomie X IX i X X wieku Polacy mieszkający w Tbilisi stanowili połowę ca
łej gruzińskiej Polonii. Nie zakładali kolonii, jak Niemcy. W pamiętnikach prze
trwały relacje o domach, w których gromadzili się od czasu do czasu tbiliscy Pola
cy. Do takich należał niegdyś dom generała Józefa Chodźki (1800-1881), geodety
i topografa (Furier 1998, s. 819). Były też inne domy, których gospodarze pragnęli,
by stanowiły „ostoję życia polonijnego” . Polskie rodziny zamieszkiwały częściej
w pewnych regionach miasta: na Kukach, w okolicy kościoła świętych apostołów
Piotra i Pawła oraz na Sololaki. Wyjątkiem — rejonem zwartego zamieszkania Po
laków był „polski zakątek” w dzielnicy Issani, związany z osadnictwem wojsko
wym. Wśród żołnierzy carskich, stacjonujących na Kaukazie po upadku powstania
styczniowego, Polacy byli bardzo liczni. Osadzono ich m.in. w dzielnicy Issani,
stąd nazwa — polski okolodok. Tatiana Felkin jest przedstawicielką szóstego po
kolenia Polaków zamieszkujących jeden z tych polskich domów: „Tu mieszkali
polscy oficerowie — mówi Felkin — (...) I dlatego to miejsce nazywali polski re
jon... polski okolodok. O, te trzy ulice” (18). Dziś z Polaków, poza Felkin, mieszka
tu tylko kilka zruszczonych rodzin o polskich nazwiskach.
Do lat siedemdziesiątych X IX wieku wszystkich tbiliskich wiernych Kościoła
rzymskokatolickiego gromadziła jedna świątynia pod wezwaniem Zaśnięcia Naj
świętszej Marii Panny. Polacy z roku na rok stanowili coraz znaczniejszy procent

8 G. Eristawi (1811-1864) — dramaturg, tłumacz. Został zesłany w latach trzydziestych za działal
ność antyrosyjską na tereny Litwy, Białorusi i Królestwa Polskiego, poznał język polski.
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parafian9 (Chmielecki 1998, s. 225). W 1897 roku na 160 tysięcy osób zamieszka
łych w stolicy odnotowano 4133 Polaków101(Mądzik 1987, s. 29). Inicjatorem bu
dowy drugiego katolickiego kościoła w mieście był pracujący w Tbilisi ksiądz Mak
symilian Orłowski (1813-1891)11 (Chmielecki 1998, s, 354). Po nim kolejnym pro
boszczem na Kukach, do 1907 roku, był znowu Polak — ks. Józef Baranowski. Po
trzech kolejnych proboszczach Gruzinach w 1970 roku pojawił się w parafii ks. Jan
Śnieżyński, późniejszy proboszcz, który pracował w Tbilisi 24 lata. Za jego czasów
msze święte odprawiane były po gruzińsku, ormiańsku, asyryjsku i dwa razy w ty
godniu w języku polskim (7).
Do niedawna każde nabożeństwo odprawiane było w kilku językach: np. po pol
sku czytano Ewangelię, kazanie było po rosyjsku, a reszta po łacinie12. Dziś księża
używają przede wszystkim gruzińskiego i łaciny (Chmielecki 1998, s. 327). W kościele na Kukach w ostatnim dziesięcioleciu wprowadzono wiele zmian, które nie
9 Jak podaje ks. T. T. Chmielecki, są dwie „wersje” nazwania starego kościoła, druga to: Wniebowzię
cia Najświętszej Marii Panny.
10 Nie licząc Polaków służących w carskiej armii.
11 Tradycja katolicka związana jest z Tbilisi od czasu pierwszych misji XIII wieku, a kościół pod we
zwaniem Wniebowzięcia NMP był kolejną świątynią rzymskokatolicką usytuowaną w tym rejonie
miasta (Chmielecki 1998, s. 225).
12 Zakaz używania języka gruzińskiego w kościołach na terenie Gruzji był wydany jeszcze za caratu.
Ówczesne władze bardzo nieżyczliwie patrzyły na Gruzinów katolików, a chcąc im utrudnić swobodne
wyznawanie wiary, wydały dekret zakazujący używania gruzińskiego przez księży katolickich
(Chmielecki 1998, s. 316).
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wszystkim się podobają. Powstał problem: jak pogodzić powszechność świątyni
(język, który rozumieją jeszcze chyba wszyscy dorośli mieszkańcy miasta, to rosyj
ski), otwartość na społeczność gruzińską (język gruziński) oraz jej symboliczne
i historyczne powiązania z miejscową Polonią (uczącą się języka polskiego)? W po
czątku lat dziewięćdziesiątych było trzystu parafian polskiego pochodzenia (Borawski 1993, s. 11). Siostra Helena Łabonarska wspomina:
Póki u nas jeszcze był ksiądz Jan Śnieżyński u nas były wszelkie praktyki, takie jak w Pol
sce: i Wigilia i opłatki. I wszystkim tłumaczyło się jak to trzeba ten wieczór [wigilijny]
spędzić (...), a później jak przyszło już dużo ludzi do kościoła, to opłatki zniesiono, bo lu
dzie nie wiedzieli o co chodzi i mylili go z komunią świętą. Teraz na Wigilię ksiądz pro
boszcz święci opłatek Polakom. Bo oni rozumieją, nie trzeba im już tłumaczyć (4).

Kościół świętych Apostołów pozostawał przez lata miejscem, gdzie można było
usłyszeć język polski. Jeden z parafian i zaangażowany członek Stowarzyszenia
„Polonia” M. Kozłowski przyznaje, że język polski zna wyłącznie
(...) przez kościół, [który] zawsze był tutaj centrum wszystkich Polaków, którzy nie mięli
dotąd [do 1995 roku — J. D.] stowarzyszenia (...) Dla wiary, przez wyznanie oni tutaj
przychodzili i spotykali się (...) Żeby być Polakiem, trzeba prowadzić życie po polsku.
Mieć taką polskość. Śpiewać, tańczyć. No, a tego nie było. Obyczaju i tego wszystkiego
nie było. No, jeżeli obyczaj i tradycja — to ta, która była związana z Kościołem. Święta —
tak. Boże Narodzenie, Wielkanoc — to wszystko było. Kościół tak, ale życie było sowiec
kie. Rozumiecie? (21).

Helena Łabonarska jest siostrą zakonną, która w kościele na Kukach katechizuje dorosłych. Wśród nich jest kilku Polaków, którzy sami często przyznają, że
„tęsknotę za wiarą zachowali dzięki swoim dziadkom” (4). Właśnie po nich zacho
wały się pamiątki, modlitewniki i obrazy ze świętymi. Ksiądz Adam Ochał, gdy
przyjechał do Gruzji w sierpniu 1991 roku, odwiedza! razem z ks. Śnieżyńskim za
przyjaźnione z nim rodziny. Do takich miejsc, w których regularnie bywał, należał
dom państwa Wiłkomirskich. W początku lat dziewięćdziesiątych bardzo wielu
z tych, których widywało się w kościele przez cały okres komunizmu, wyjechało
z Gruzji. Jak mówi Małgorzata M. Pawlak, „wszyscy Polacy z ostatniej, dobrowol
nej emigracji dziś — z powodu tragicznej sytuacji ekonomicznej wyjechali do kra
ju” 13 (Pawlak 1997, s. 5).
Ze „starego” grona polskich parafian pozostało niewiele osób. Jedna z nich,
Liubow Brejnakowska-Kadeiszwili, która tuż po drugiej wojnie światowej chodzi
ła do kościoła ze swoją mamą, mówiła:
W szkole, co prawda, zabraniano, ale w kościele bywała, choćby z ciekawości. My na noc
chodziłyśmy (...) [w czasie świąt Wielkanocnych], żeby nas nikt nie widział, bo w szkole
potem krzyczą.

Anatemą obłożone było także świętowanie domowe.
Mama mi szykowała choinkę i chowała, żeby nikt nie widział (3).

13 O licznych wyjazdach „starych polskich parafian” mówi zarówno siostra Helena (4), ks. Adam
Ochał i jego gosposia p. Nina (7), jak i M. Niezabitowska (13).
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Ksiądz proboszcz Adam Ochał o starych parafianach-Polakach wie ze wspo
mnień swojego poprzednika:
Ludzie ci zostawali po mszy, by się wspólnie modlić po polsku. Mięli swoje nabożeństwo
Drogi Krzyżowej. Byl także polski organista pan Adam, który w początku lat dziewięć
dziesiątych wyjechał z rodziną do Brześcia. Ksiądz Śnieżyński byl dużym wsparciem dla
tego praktykującego pokolenia Polaków. Jadwiga Kolusowska, jedna ze starszych para
fianek, wspomina starego proboszcza, który Opiekował się (...) duchowo [ciocią] i praco
wali razem. Ciocia (...) jak buchalter pomagała. Potem coś tam w kościele, jakaś sprawa
była. Trzeba było znaleźć dobrego prawnika i ciocia znalazła, i sprawę wygrali (14).

W ZSRR obowiązywał „powszechny zakaz nauczania religii do 18 roku życia”
(Chmielecki 1998, s. 316). Siostrom zakonnym (nosiły wyłącznie ubrania cywilne)
przyłapanym na jakimkolwiek kontakcie z dziećmi groziła kara trzech lat wię
zienia (4). Jednak duszpasterze próbowali zachęcać młodzież do odwiedzania koś
cioła. Mówi siostra Helena:
Jakprzyjechalyśmybyło jedno dziecko w kościele (...) [chłopiec] z niemiecko-ormiańskiej
rodziny. Siedział z babcią. Nie było żadnej procesji i kiedy proboszcz [znalazł] tam na
strychu chorągiew, jeszcze w dobrym stanie [powiedział, że] procesja może będzie (...).
Ale jest zdjęcie (...) za pięć lat już była procesja (4).

Uroczystości i nabożeństwa roku liturgicznego mają szczególne znaczenie
w procesie odtwarzania tożsamości. W każdym numerze biuletynu Polskiego Cen
trum Edukacyjnego — „Polonia Kaukaska” ukazującego się w Tbilisi widzimy licz
ne wzmianki o obchodach świąt kościelnych. W pierwszym numerze biuletynu
czytamy:
Nauczyciele Szkółki Języka Polskiego (...) postanowili przypomnieć swym uczniom pięk
ne polskie tradycje (...) Ksiądz Andrzej Graczyk, znany dzieciom z lekcji religii (...) spo
glądał (...) na odradzające się nie tylko polskie tradycje, ale i polskie dusze14 (Polskie
dzieci witają Wielkanoc 1999, s. 16).

Z polskich tradycji opisano także spotkania „opłatkowe” i jasełka. Kościół
św. Piotra i Pawła wzbudzał również niekiedy negatywne emocje. Działo się tak
wtedy gdy, parafianie wiedli między sobą spory dotyczące m.in. „prawa własno
ści” kościoła na Kukach (Chmielecki 1998, s. 322-332). W swojej książce doty
czącej gruzińskiego katolicyzmu ks. Tymon T. Chmielecki pisze o tej sprawie tak:
kościół [św. Piotra i Pawia — J. D.] nie byl jedynie „własnością” Polaków, lecz powstał
przy udziale wielonarodowej społeczności katolickiej ówczesnego Tbilisi i przy aktyw
nym wsparciu gruzińskich katolików (Chmielecki 1998, s. 243).

W ciągu ostatniego dziesięciolecia Kościół katolicki bez przeszkód gromadzi
swoich wiernych. Wśród nowych parafian u świętych Piotra i Pawła jest wielu Gru
zinów, Ormian15, Kurdów, Asyryjczyków, Rosjan i tych wszystkich, którzy okre
ślają się jako „rosyjskojęzyczni mieszkańcy Tbilisi” . Niektórzy ludzie drogą „przez
14 Ks. Andrzej Graczyk pracuje w parafii św. Piotra i Pawła od jesieni 1998 roku.
15 Ormianie grekokatolicy w stolicy Gruzji pozbawieni są duszpasterza, który sprawowałby liturgię
ich obrządku (Chmielecki 1998, s. 323).
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kościół” odnajdują swoja tożsamość etniczną. Bywa też tak, że tbiliszanie naj
pierw odnajdują swoje polskie korzenie, działając w Polskim Centrum Edukacyj
nym, a dopiero potem przychodzą do kościoła. Przychodzą do świątyni także ci,
którzy cenią jej tradycyjne powiązania z polskością i dostrzegają odmienny (niż
w prawosławnej cerkwi) sposób bycia wiernych. „W cerkwi — mówi Marina Nieza
bitowska — wszyscy przepychają się nawzajem, w kościele lepiej...” (13).
Ksiądz Adam Ochał jest proboszczem od 1995 roku. Siostra Helena Łabonarska
pracuje tutaj od 1972 roku. Oboje zostali poproszeni przez szefową Stowarzysze
nia „Polonia” M. Filinę o udział w życiu polonijnym. Ich opór przed większym za
angażowaniem się wynika! z odmiennych — ich zdaniem — celów, jakie przyświe
cają Kościołowi katolickiemu i towarzystwu polonijnemu. Ale są także inne, pro
zaiczne względy. Jak mówi siostra Helena-.
U mnie nie ma czasu zajmować się swoim narodem. U mnie tyle katechizacji. Po drugie
nasze zgromadzenie mieszane16. My przyjmujemy u nas siostry różnej narodowości. Tak
[chciał] nasz założyciel. Żeby żadna nie wyczuła w Gruzji, wśród Gruzinek, że ona jest
Polką (...) I po drugie, że teraz na katechizacji różnej narodowości ludzie. Ja nigdy nie py
tam jakiej narodowości. Tylko żeby on zrozumiał. Jest pytany: Gruzin? Rozumiesz po ro
syjsku? Jeżeli rozumie to znaczy niech sobie siedzi. A jeżeli nie rozumie po rosyjsku, to ja
wtedy do takiej pani prowadzę, co uczy katechizmu [po gruzińsku — J. D.] (...) Mnie się
zdaje, że jeżeli [miejscowi Polacy — J. D.] nie będą rozumieć po polsku, to po rosyjsku bę
dzie można im [katechezę] wytłumaczyć. Jakoś to będzie (4).

Ksiądz Adam Ochał przyszedł jednak na pierwsze spotkanie polonijne, które by
ło w 1994 roku. „Właściwie to go zmusiłam, żeby przyszedł” — mówi założycielka
powstałego później Stowarzyszenia „Polonia” Maria Filina. Na tym spotkaniu
„modliliśmy się razem i naprawdę była dobra atmosfera” — wspomina (5). Potem
ksiądz proboszcz już nie przychodził. Jak sam mówił, był zdziwiony, że świeckie
stowarzyszenie polonijne zgromadziło dużo więcej osób niż niedzielna msza świę
ta i comiesięczna msza w języku polskim, na którą przychodziło około 30 wier
nych.
Reszta Polaków pojawia się w kościele na Wielkanoc i na Boże Narodzenie.
Ksiądz Adam mówi, śmiejąc się:
Ja tam im zawsze to wygarniałem. Wszyscy księża z byłego Związku Radzieckiego mó
wią, że tam gdzie zgubili wiarę, tam i zgubili potem polskość. No, może tutaj się to nie
sprawdza teraz, bo w Stowarzyszeniu 200 ludzi, a w kościele ich jest 30-40... nie, nawet
tyle nie ma17 (7).

16 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Jezusa w Eucharystii. Założycielem zakonu był bł. Jerzy Matulewicz. Siostra Helena jest jedyną Polką w tym zgromadzeniu zakonnym, pracującą na terenie Gruzji.
Jak sama mówi, pojawiły się inne siostry z Polski, ale nie wytrzymując trudów, wracały do kraju.
17 Ks. Adam Ochał dopiero potem dowiedział się, że w 1998 roku Stowarzyszenie było już dużo licz
niejsze.
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Zwyczaj „polskiej” mszy został przywrócony, po kilku latach przerwy, na pro
śbę grupy parafian, których zachęcił do tego ks. Jerzy Szymerowski18 (Chmielecki
1998, s. 325). Siostra Helena mówi, że przychodząc na tę mszę świętą, garstka Po
laków nauczyła się śpiewać i opowiadać:
(...) ale jak ksiądz kazanie mówi, to nie rozumieją wszystkiego (...) Z czasem dzieci będą
przychodzić i lepiej rozumieć jak te babcie, bo u pani Małgorzaty się uczą [języka polskie
go]19. Wszystko zaczyna się (4).

Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła ma szansę stać się żywym ośrodkiem po
lonijnym. W przeszłości ta świątynia pomagała tutejszym Polakom zachować po
czucie świadomości narodowej. Obecnie jest pomocna w rekonstruowaniu nie tyl
ko życia religijnego, duchowego, ale także tożsamości narodowej (Ochal 1999,
s. 13). W przyparafialnej grupie Polaków do osób zaangażowanych należy Irena
Kozłowska, która pragnie założyć dziecięcy polonijny chór kościelny20. „M y— sta
rzy odchodzimy” — mówi I. Kozłowska — „Młodzi niech mają tego ducha polskie
go” (1). Związki z kościołem były niekiedy drugim, równoległym spoiwem umac
niającym relacje między ludźmi polskiego pochodzenia. Jak mówi M. Filina:
Moja babcia razem z (...) panią Łopatyńską chodziły do kościoła razem. No i cała rodzina
zaprzyjaźniła się z tej polskości, powiedzmy. Nie wiem nawet czy z polskości, czy z katolickości. W sumie nie wiadomo (5).

W projekcie statutu Stowarzyszenia „Polonia” , utworzonego w 1994 roku,
gwarantowano m.in. pomoc w odnajdywaniu kontaktów z rodziną w Polsce, orga
nizowanie wyjazdów do Polski dla młodzieży polskiego pochodzenia (Ustaw Sodrużestwa..., b.d.w., s. 3). Jednak poszukiwania kontaktów, zbieranie wiadomości
o Polsce na własną rękę oraz próby utrzymywania, czy odnajdywania więzi rodzin
nych, trwały od dawna, od kiedy się dało. L. Brejnakowska mówi, że cale życie gar
nęła się do wszystkiego, co polskie:
Ja nie mogę powiedzieć — tęsknię, bo tam nie mieszkałam, lecz nostalgia jakaś jest. Bar
dzo trudno (3).

Niektórzy przechowywali w pamięci nazwiska kolegów polskiej narodowości,
jeszcze z czasów szkolnych21. Marina Niezabitowska z Czaplińską, koleżanką ze
szkolnej ławy, utrzymuje kontakt do dziś. Obie należą do Stowarzyszenia „Polo
nia” . Jednak innych „polskich” kolegów nie spotyka, choć nazwiska m.in. Malżyńskiej i Rzeplińskiego zachowała w pamięci (13).
W radzieckim Tbilisi, poza kościołem św. Piotra i Pawła, z polskością można by
ło się zetknąć w Instytucie Literatury Słowiańskiej na Tbiliskim Uniwersytecie
18 Ks. J. Szymerowski pracuje na stale w parafii w Wale, koło Achalciche, w południowej części kraju.
W Tbilisi pracował po przyjeździe do Gruzji w 1995 roku.
19 Małgorzata M. Pawlak prowadziła lekcje języka polskiego jeszcze przy Stowarzyszeniu „Polonia”.
W 1998 roku założyła oddzielne Polskie Centrum Edukacyjne.
20 Choć jest mężatką, nosi nazwisko panieńskie, jak wiele kobiet w Gruzji. Jak tłumaczy ten zwyczaj
jedna z kobiet: „Jesteśmy niezależne (...) /śmiech/. Poza tym (...) w sowieckich czasach, tam jakoś liczy
ło się żeby kobieta była niezależna” (2).
21 O „geografii polskich nazwisk w Gruzji” pisze E Prześlakiewicz (1999, s. 55-56).
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Państwowym. Zajęcia w Instytucie prowadzone byty przez ponad 10 lat przez Giorgola Grigolowa22 (męża członkini stowarzyszenia „Polonia” Świetlany Koszut).
Kurs obejmował literaturę polską, czeską i bułgarską. Po śmierci Grigołowa przejął
(i do dziś prowadzi) wykłady z literatury słowiańskiej Serioża Hangulian (2). Lek
torat języka polskiego prowadzony byl m.in. przez prof. Marię Filinę, Małgorzatę
M. Pawlak i Tamarę Bilińską.
W radzieckiej Gruzji dostępne były niektóre polskie czasopisma, jak „Szpilki” ,
„Przekrój” czy „Film” , bo choć „cała właściwie prasa [zachodnia] znajdowała się
na indeksie, (...) [to te tytuły] można było swobodnie kupić (...). Prawie to samo da
się powiedzieć o beletrystyce” (Duszenko 1995, s. 164). M. Kozłowski wspomina,
że w Tbilisi można było kupić „Trybunę Ludu” i „Panoramę” (21). Inni czytywali
miesięcznik „Polsza” (13). Jak twierdzi Igor Sikirycki — w 1959 roku około tysiąca
pięciuset mieszkańców Tbilisi prenumerowało stale polskie gazety i czasopisma
(Sikirycki 1969, s. 227). Do kontaktów z rodakami z kraju dochodziło niekiedy
w czasie wakacji: „W Gliwicach mam znajomych — mówi T. Felkin — Byli w Tbilisi
wiele razy. Poznaliśmy się na urlopie nad morzem Czarnym, niedaleko Soczi” (18).
W kolejnych latach gliwiccy znajomi odwiedzali Gruzję i składali wizyty w domu
T. Felkin. Przyjechali też w końcu specjalnie na jej zaproszenie. Ona sama nie
zdążyła pojechać do Polski przed rozpadem ZSRR. Potem kryzys ekonomiczny za
przepaści! możliwość wyjazdu. Spotkania z ludźmi o tych samych nazwiskach na
leżały natomiast do szczególnie ważnych i budujących, bo w pewnym stopniu wy
pełniały lukę po zerwanych więzach rodzinnych. Gdy w latach trzydziestych Stani
sławowi Brejnakowskiemu poradzili przerwać korespondencję z rodziną w Polsce,
listy wracały do nadawcy. W kraju krewni zrozumieli, dlaczego tak się działo, choć
matka jeszcze przez jakiś czas pisała na adres tbiliskich sąsiadów syna: „Odpo
wiedzcie, gdzie Stanisław z rodziną?!” (3). Po latach Liubow, córka Brejnakowskiego, już jako Kadejszwili, poznała w Wilnie młode małżeństwo Wandę i Marka
Brejnakowskich: „Nie takie bliskie pokrewieństwo ale... Oni byli u nas (...) Mie
szkają w Warszawie. Piszemy do siebie” (3). Ojciec Reginy, Kwitek, utrzymywał
kontakty z rodziną w Polsce i do końca życia miał nadzieję, że uda mu się pojechać
do kraju. Do swojej córki mawiał: „Reginoczko, no jak, pojedziesz do Polski?”
Zmarł w 1961 roku na zawał serca, a zaraz potem zaczęli dawać pozwolenia na
wyjazdy. R. Kwitek wspomina ojca, wielokrotnie ubiegającego się o pozwolenie na
wyjazd. „A potem, oczywiście, ja sama marzyłam... nawet teraz marzę, tą ziemię
zobaczyć” (16).
W 1994 roku w udostępnionej sali uniwersyteckiej spotkała się stuosobowa
grupa mieszkańców Tbilisi, wśród których byli także liczni potomkowie Polaków.
Nie tylko członkowie powstałego później Stowarzyszenia Polaków w Gruzji, ale
każdy, kto „po prostu przyszedł na to zebranie, mówił, że dawno nie było takiej at
mosfery romantycznej, jaką [stworzyli] ci Polacy” (5). W ciągu następnych miesię
cy zawiązał się komitet założycielski „Polonii” . Najbardziej wówczas zaangażo
waną osobą była Maria Filina, prawnuczka powstańca 1863 roku, wnuczka Polki
22 W latach pięćdziesiątych.
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z Kijowa, która przyjechała tu w 1909 roku, tutaj wyszła za mąż i pozostała do
końca życia (Woźniak 1996, s. 52; 5). M. Filina była założycielką i prezesem zareje
strowanego w lutym 1995 roku Stowarzyszenia Polaków w Gruzji „Polonia” . Już
w latach siedemdziesiątych na łamach gruzińskiej prasy artykułem Polskie drogi
na gruzińskiej ziem i rozpoczęła propagowanie polskiej kultury w Gruzji. W latach
dziewięćdziesiątych była jedną z czołowych organizatorek pomocy dla osób pol
skiego pochodzenia w Gruzji, zwłaszcza w Tbilisi, gdzie — jak podkreśla z dumą,
żyją potomkowie polskich zesłańców i polskiej szlachty (Filina 1995 b, s. 8-9).
Znaczną część Stowarzyszenia „Polonia” stanowili od samego początku ludzie
w podeszłym wieku. To określiło najpilniejsze potrzeby. W 1997 roku Stowarzy
szenie obejmowało 700 osób. Emeryci potrzebowali pomocy materialnej i medycz
nej, ale jednocześnie przychodzili i deklarowali gotowość służenia Polsce (Filina
1995 b, s. 9). Zaledwie kilkudziesięciu członków Stowarzyszenia nie ma wyższego
wykształcenia. Reszta— wylicza M. Filina— to „profesorowie, lekarze, inżyniero
wie, architekci, artyści, malarze, nauczyciele... Nikomu dziś niepotrzebna katego
ria (...) nędzarzy” (Filina 1995 b, s. 8). Dodatkowo prawie nikt z nich nie ma krew
nych na gruzińskiej wsi, a to oznacza odcięcie od źródeł żywności. M. Filina (i kilka
współpracujących z nią kobiet) jest — chcąc nie chcąc — „spowiednikiem” tych,
którzy przychodzą do niej jako miejscowej Polki, i wysłuchuje ich problemów. Kło
poty materialne, zdrowotne i stany depresyjne dotykają właściwie wszystkich.
0 Polonii tbiliskiej M. Filina mówi specyficznym językiem. Wspominałam już
o podkreślaniu tułaczej i męczeńskiej przeszłości. Do tego dochodzi ostatnio „bez
domność duchowa” , samotność i bezradność wobec problemów materialnych.
Szefowa Stowarzyszenia przyjęła jednak zasady pewnej „gry” , która odkrywa
„mechanizm mitycznego powrotu do pierwotnej bezwarunkowości” (Burszta
1996, S. 90-91).
Potoczne koncepcje narodu (...) zależą od momentu historycznego, tradycji i aktualnej
sytuacji danej zbiorowości narodowej, poziomu jej oświaty i postaw etycznych. W rozu
mieniu potocznym dominuje jednak ujmowanie narodu jako zjawiska naturalnego (Kłoskowska 1996, s. 15).

Pomiędzy słowami listów i artykułów M. Filiny, publikowanych od lutego 1995
roku na łamach „Biuletynu Stowarzyszenia Wspólnota Polska” (dalej BSWP), kry
je się wykładnia prawd odwiecznych i prawdziwego porządku świata (Burszta
1996, s. 90-91). Prośby o wsparcie materialne i słowa wdzięczności za otrzymaną
pomoc pisane są tonem dramatycznym, ale taka też jest sytuacja ekonomiczna
Gruzji.
Nasza druga ojczyzna — pisze Filina — przeżywa niezwykle ciężki kryzys polityczny
1 gospodarczy (...) przemysł [jest] zniszczony (...) masowe bezrobocie (...) panuje praw
dziwy głód (...) najtragiczniejsza jest sytuacja dzieci i osób starszych (...) Cala ta sytuacja
i brak perspektyw na najbliższą przyszłość zmusza nas, by zw rócić się do Was, naszych
dalekich braci wspólnej krw i [podkreś.— J. D.], z prośbą o pomoc w dowolnej formie (Fi
lina 1995 a, s. 6).
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Ludzi, którzy podejmują drogę mitycznego powrotu, W. Burszta nazwał „m aga
mi” (Burszta 1996, s. 90). Wstępują oni na scenę wydarzeń, gdy w sytuacji obiek
tywnego lub subiektywnego zagrożenia wspólnota potrzebuje nowego zadomo
wienia. By dokonać tego powrotu do bezpiecznego miejsca i czasu, magowie sięga
ją do wzorca pozaczasowego, do mitu. „Mechanizm powrotu do pierwotnej bezwarunkowości” zmienia historię w naturę, pokazuje jak w soczewce wspólnotę w jej
formie jeszcze niepodzielonej z „cegiełkami świata wartości narodowych” (Bur
szta 1996, s. 90). Rok 1995 był przełomowy — pisze Filina — bo gruzińscy Polacy
„w końcu mogli się zjednoczyć” (Filina 1995 b, s. 8). O uczuciach żywionych do
praojczyzny Filina pisze, używając sformułowań narzucających rozumienie naro
du jako rzeczywistości istniejącej naturalnie. Tęsknota do Polski „żyje we krwi” ,
„zew krwi jest bardzo silny” (Filina 1998 b, s. 8). Świadectwem tej siłyjestm .in. to,
że mimo słabej znajomości języka pragnienie polskiej lektury nie zamarło (Filina
1995 b, s. 9). Dziękując za otrzymane dary z Polski, mówi, że jest to „dzielenie się
duszą” (Filina 1996, s. 6). W kilku gruzińskich wsiach, które odwiedziła, żyją mie
szkańcy polskiego pochodzenia. Niewiele lub zgoła nic o Polsce nie wiedzą23 —
w przeciwieństwie do tbiliskiego środowiska, któremu dziś nie brakuje ośrodków
polonijnych ani nauczycieli języka polskiego24.0 tych ludziach na prowincji mówi
się jednak „polska krew” . Chłopi byli uradowani — zapewnia Filina — że o nich
pamiętamy (Filina 1995 b, s. 8). W ich ogródkach kwitną polskie kwiaty25, „jako
pamięć genetyczna” — żartuje autorka artykułu, jeszcze raz powracając do wątku
więzi wspólnotowej, której istnienie ma mobilizować do działania wszystkich ro
daków, także tych w Polsce. Do nich przecież kierowane są prośby na łamach
BSWP.
E. Casirer, wypowiadając się na temat rozwoju mowy ludzkiej, stwierdzał, że w historii
kultury słowo spełniało dwie odrębne funkcje; określił je jako semantyczne i magiczne
użycie słowa (Burszta 1996, s. 48).

To ostatnie zastosowanie nie jest prehistorią języka, mowa spełnia tę funkcję
także współcześnie. Podstawowym narzędziem „magów” jest język. A Polska dla
gruzińskiej Polonii — pisze szefowa tbiliskiego Stowarzyszenia — to „więcej niż
ojczyzna, to marzenie o raju (...) przez pamięć przodków. To też jest prawdziwa
Polska” (Filina 1998 b, s. 9). Nie ma tu miejsca na żadną dyskusję. Jednak Filina
ma niekiedy dystans w stosunku do swoich wypowiedzi i jednocześnie swojej (za
tem świadomej) roli „m aga” , mówiąc-. „Jasne, że [Polska to — J. D.] inny świat. Ale
raj?! To wykluczone /śmiech/”26 (5). „Magowie” są odpowiedzialni za poruszenie
całego mechanizmu powrotu do mitycznej praojczyzny, do raju. Mogą stać się tak
że „ofiarami” swego powołania, jak mówi jedna z lekarek:
23 Ludzie na prowincji, nie tylko polskiego pochodzenia, posługują się głównie gruzińskim, z rzadka
znają rosyjski.
24 W 1998 roku pracowały w Tbilisi trzy nauczycielki języka polskiego.
25 Cytująca tę wypowiedź M. Filina nie potrafiła jednak powiedzieć, o jakie kwiaty chodziło.
26 M. Filina była jedną z niewielu osób tbiliskiej Polonii, utrzymujących stały, bezpośredni kontakt
z Polską.
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Jest oczywiście taka kategoria ludzi [wśród członków Stowarzyszenia, J. D.], którzy uwa
żają że my musimy to zrobić [tzn. pomagać, J. D.]. Dlaczego? Tego nie rozumiem. Ale oni
tak myślą, że my Jesteśmy zobowiązani. Skoro ona Polka, a on Polak, to znaczy Polska
powinna o nim myśleć /śmiech/ (5).
Celem Stowarzyszenia „Polonia” „Jest umacnianie i rozwijanie wieloaspektowych związ
ków między Polakami żyjącymi w Gruzji, w Polsce i gdziekolwiek na świecie, okazywanie
wszechstronnej pomocy Polakom w Gruzji i zaspokajanie ich różnorodnych potrzeb (kul
turalnych, naukowych, ekonomicznych, edukacyjnych i innych)” (Ustaw Sodrużestwa...,
b.d.w., s. 2).

Potrzeby medyczne były najpilniejsze. Braki edukacyjne zaspokajać miał kurs
języka polskiego prowadzony przez Ałłę Sadowską-Aliochinę27 i byłą studentkę
prof. Marii Filiny, Małgorzatę M. Pawlak.
M. M. Pawlak jest druga ważną postacią środowiska polonijnego w Tbilisi.
W Gruzji znalazła się w 1983 roku jeszcze jako studentka warszawskiej polonisty
ki. W Tbilisi wyszła za mąż za Gruzina (Pawlak 1997, s. 5). Polskę wspomina za
wsze z rozrzewnieniem i odwiedza ją dość często. Często odcina się od tutejszego
środowiska, a wtedy — mówiąc „u nas” — ma na myśli rodzinne Podlasie.
M. M. Pawlak działa niezwykle energicznie i za to najbardziej jest ceniona przez
współpracowników. To „bardzo bojowa kobieta” — mówią (21). Dzięki jej przed
siębiorczości powstał w 1998 roku w Tbilisi nowy ośrodek polonijny — Polskie
Centrum Edukacyjne (PCE). Oficjalnie otwarcie placówki odbyło się 2 października
1998 roku. Rok później szkółka języka polskiego przy PCE liczyła ponad 120 ucz
niów w wieku szkolnym i 45 dorosłych. Nauczycielkami, prócz Pawlak, są również
absolwentki uniwersytetu tbiliskiego: Irena Kaczarowa-Keskiull i Liii Somchiszwili-Sobolewska. W programie zajęć PCE są: historia, geografia Polski i religia.
Pierwsza wzmianka w BSWP o Centrum Moniki M. Pawlak pojawiła się w paź
dzierniku 1998 roku. Krótki tekst o koloniach dzieci tbiliskich w Jaśle napisany
jest również w duchu „mitycznego powrotu” :
Wskrzeszając ducha polskości w tych dzieciach — pisze Pawlak — oddaje [się] dług wo
bec tych, którzy żyjąc na zesłaniu i umierając w obecnej ziemi płacili najwyższą cenę za
walkę o wolność Polski” (Pawlak 1998, s. 21).

Żeby uwypuklić rolę PCE i nadać gruzińskiej Polonii wyrazistości, wiele spraw
jest upraszczanych, a zawiłe historie rodzin polskiego pochodzenia przedstawiane
są w czarno-białym schemacie. W jednym z pierwszych swoich wywiadów M. Paw
lak mówi:
Dopiero od niedawna można przyznawać się do swojej przynależności narodowej. Daw
niej wszystkim Polakom w Gruzji do dokumentów wpisywano „Rosjanin” (...) Choć kim
jesteśmy wiedzieliśmy zawsze (...) Polacy są rozsiani po całej Gruzji. Mimo iż są tam już
od półtora wieku, to do dziś ich gruzińscy sąsiedzi na prowincji mówią o nas „priszelcy”28. Język polski zanikał ze strachu przed prześladowaniami, a polskości wyrzekano
się świadomie (Pawlak 1997, s. 5).

27 A. Sadowska-Aliochina zmarła w 1997 roku (Filina 1998 a, s. 7).
28 Ros. priszelcy — przybysze, przesiedleńcy.
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I dodaje gdzie indziej: „Trzeba jednak przeżyć to wszystko, by zrozumieć, co
znaczy Centrum dla ludzi powracających po latach do utraconej Polskości” (Otwar
cie szkoły... 1999, s. 14). Dzięki PCE tbiliscy Polacy rzeczywiście mają możliwość
spotykać się przy różnych okazjach, także rocznic narodowych— 3 maja i 11 listo
pada. M. M. Pawlak wprowadziła niektóre świąteczne zwyczaje, wcześniej w Tbili
si nieznane albo zapomniane, jak przygotowanie święconki czy dzielenie się jaj
kiem. Podtrzymuje też tradycje wigilijne. Właściwie nie ukrywa, że „sprowadziła
na polonijną drogę” kilka młodych osób. Jedną z nich jest nauczycielka języka pol
skiego w PCE, L. Somchiszwili Sobolewska29, która tak mówi o początkach swoich
kontaktów z polskością:
Byliśmy na drugim roku filologii i były dwa języki [do wyboru— J. D.] polski i czeski. Pani
Monika [Pawlak] powiedziała, że skoro nazywam się Sobolewska, to muszę uczyć się
polskiego (9).

Podobnie ukierunkowane są dzieci w PCE, wśród których M. M. Pawlak cieszy
się dużym autorytetem. Będąc w stałym kontakcie ze swoją rodziną i przyjaciółmi
w kraju, jest ona w Tbilisi osobą opiniotwórczą, jeśli chodzi o „standardy”
współczesnego życia w Polsce. „W utartej opinii — pisze A . Finkielkraut — należy
widzieć (...) glebę, którą się karmi myśl, zarzewie, źródło i matrycę myślenia” (Fin
kielkraut 1992, s. 15). „Uczucia rozdarcia nie miewam /nie ginę w głębinie nie
szczęścia” — pisze w wierszu z 1999 roku jeden z tbiliskich poetów30 (Chudziński
1999, s. 17). Zatem cel mitycznego powrotu, za który odpowiedzialność bierze
również M. Pawlak, został w jakimś stopniu osiągnięty.
W 1999 roku ukazał się pierwszy numer biuletynu PCE „Polonia Kaukaska” .
Jest to pismo wydawane jednocześnie w polskiej i rosyjskiej wersji językowej, adre
sowane do polskiej wspólnoty na Zakaukaziu. Pismo już od pierwszych stron od
wołuje się do symboli. Na okładce pierwszego numeru — zarys Gruzji z flagą Pol
ski umieszczoną przy nazwach dwunastu większych miast Gruzji. Symetrycznie
względem mapy rozrysowano Orła w koronie i „Ciołka” Poniatowskich otoczonego
czterema polami, na których są dwa Orły Białe i dwie Pogonie. Całość zwieńczona
jest koroną (jest to herb państwa z czasów ostatniego króla Polski)31. Odwołując
się do symboliki I Rzeczypospolitej, twórcy pisma dowodzą implicite, że naród jest
pojęciem pozaczasowym i ponadgeograficznym, jest „mitycznym zatrzymaniem
w czasie narodowej esencji” , której sens nie jest określony jako prawidłowość kon
wencjonalna, lecz naturalna.
Mityczne jądro każdego narodu znajduje swój wyraz w narodowych symbolach, nacjona
listycznej poezji, muzyce, a także utrwalonych językowych metaforach (Burszta 1996,
s. 88-89).

U kresu ZSRR generacja pozostała po emigrantach, zesłańcach, uchodźcach
polskich stanowiła zbiorowość rozpoznawalną głównie przez sentymenty, wyni
29 Sobolewska to nazwisko panieńskie jej matki.
M Fragment wiersza Scherzo.
J 1 Rodzina mieszkającego w południowej Gruzji Nodara Poniatowskiego jest członkiem Związku „Polonia ”,
a od 1998 roku powołała do istnienia Związek Polaków Gruzji Południowej (Prześlakiewicz 1999).
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kające z tradycji historycznej i świadomości wspólnego pochodzenia. Programowa
asymilacja za czasów carskich, a następnie programowa sowietyzacja przyczyniły
się do przyjmowania wzorów rosyjskich i radzieckich i jednocześnie do selekcji
i zmiany znaczenia pozostałych elementów kultury polskiej. Babcia — Antonina
Krawczyńska, mówi S. Koszut, „zawsze bardzo lubiła robić mazurki (...) i ja od niej
przejęłam. Też robię w domu... jeśli bym wiedziała wcześniej, że przyjdziecie zrobi
łabym wam mazurek” . Kiedy babcia robiła mazurki? — pytamy. „Na Nowy Rok” —
odpowiada Koszut (2).
Powrót do polskości ma polegać na zbieraniu ocalałych symboli, wczytywaniu
się w nie i nadawaniu im nowych znaczeń. Mieszkający w Tbilisi potomkowie Po
laków chcą jednak powracać do starych znaczeń, dlatego że znany im stereotyp ka
że utożsamiać Polaka z kulturą wysoką. Symbol, jak wiadomo, ma żywą i tajemni
czą naturę, a proces jego interpretacji jest nieskończony. W biuletynie „Polonia
Kaukaska” widzimy na zdjęciach dzieci tańczące poloneza w czasie spektaklu pt.
Bal w Tuchanowiczach? 2. Na stronach poświęconych znanym Polakom przedsta
wiony jest artykuł o Adamie Mickiewiczu, którego nazwisko do dziś nosi jedna
z mieszkających w Tbilisi rodzin. Wiele innych symbolicznych dla polskiej historii
nazwisk pojawiło się na liście członków zarówno „Polonii’, jak i PCE. Są wśród
nich: Sienkiewicz, Orzeszko, Kosowski-Kościuszko, Rodziewicz, matka jednej
z członkiń nazywała się Piłsudska (Filina 1995 b, s. 8). M. Kozłowski, historyk
amator, działacz Stowarzyszenia „Polonia” i PCE, interesuje się spuścizną, którą
zostawili po sobie Polacy. Jak mówi — chciałby zgłębić, „co stworzyli i przynieśli
ze sobą do Gruzji Polacy na przestrzeni wieków” , jak przeplata się historia Polski
z historią Gruzji (21). Według Kozłowskiego bardzo ważne jest przypominanie
o tych Polakach, którzy mieli swój wkład m.in. w rozwój architektury w Gruzji, „bo
wszyscy ci ludzie byli bardzo wykształceni” — mówi Kozłowski — „byli przykła
dem, wzorem. Oni byli twórcami” (21). Kozłowski chciałby też, żeby konsekwencją
działalności polonijnej było nawiązywanie stałej, bezpośredniej łączności z Pol
ską. „Żeby Polska strona mogła oprzeć się na Polakach, którzy mieszkają tutaj (...)
A dla samych tutejszych Polaków najważniejsze jest, żeby przywrócić polskość”
(12). Ma to polegać przede wszystkim na nauce języka polskiego, by za jego po
średnictwem nabrać zrozumienia dla kultury polskiej i mieć w niej większy udział.
Dla zdecydowanej części tbiliskiej Polonii językiem rodzinnym jest bowiem rosyj
ski. „Co ja poradzę, że mnie tak wyuczyli rosyjskiego” — żali się L. Brejnakowska
(3). Ze znajomością polskiego jest bardzo słabo, jednak duży potencjał intelektual
ny dzieci— pisze M. Filina— budzi nadzieję na przyszłość (Filina 1998 b, s. 9). Do
rośli, w większości nie znający polskiego, także zaczęli się go uczyć.
W Tbilisi istnieje jeszcze kilka innych ugrupowań polonijnych, prócz Stowarzy
szenia „Polonia” i PCE. W maju 1999 roku powstał współpracujący z PCE i parafią
św. Piotra i Pawła Dom Polski, świadomie nawiązujący do istniejącej w latach
1906-1917 organizacji o tej samej nazwie. Dom Polski skupia 70 polskich rodzin
(Po stu latach... 1999, s. 18), Przewodniczącym jego zarządu jest Anatol Kaźbie-3
2
32 Spektakl autorstwa B. Jedynak, redaktora kwartalnika „Rota" {PoloniaKaukaska 1999, s. 15).
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Z wizytą u państwa Kaźbielewskich w Tbilisi, 1998. Fot. P. Prześlakiewicz

lewski33, który w 1992 roku współorganizował z Aleksandrem Rusieckim dość eli
tarny Klub Gruzinów polskiego pochodzenia szlacheckiego (Woźniak 1996, s. 51).
Kaźbielewski „uważa się za szlachcica” — mówią ludzie, którzy się z nim zetknęli
(13). Jak nam tłumaczono, Klub Rusieckiego wyłonił się z działającego przy Domu
Słowiańskim Klubu Szlacheckiego (5).
Jedną z pierwszych imprez kulturalnych PCE była, odnotowana także na la
mach BSWP, wystawa malarstwa polskiego (Borawski 1999, s. 12). Miłośników
polskiej muzyki klasycznej zbierała natomiast wokół siebie, działająca w PCE, Ma
rina Niezabitowska (Wieczór Chopina w PCE 1999, s. 17). W marcu 1999 roku
członkowie koła wystąpili z koncertem chopinowskim. Podobnie została uczczona
w październiku tegoż roku 150 rocznica śmierci Chopina (Kronika życia polonijne
go 1999, s. 17). Z drugiego numeru „Polonii Kaukaskiej” dowiadujemy się także
o powstaniu przy PCE Oddziału Współpracy Kulturalno-Artystycznej między Pol
ską a Gruzją. Biorąc pod uwagę większe zaangażowanie środowiska w działalność
kulturalno-oświatową niż religijną, można przywołać to, co powiedziano w obro
nie tzw. mszy półkowych w Stanach Zjednoczonych: „Większość tego, co wyraża
«muzyka etniczna» ma bardziej modlitewny charakter niż wiele meandrów ducho

33 W wywiadzie z A. Kaźbielewskim stosowałam inną, zdawało mi się akceptowaną przez mojego roz
mówcę pisownię jego nazwiska: „Kazbilewski”.
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wych spotykanych w muzyce współczesnej”343
5(Rokicki 1994, s. 379). Jak inaczej
niż przez mistyczno-religijny odbiór muzyki wytłumaczyć to, że w czasie jednej
z wizyt u M. Niezabitowskiej, gdy gospodyni z pełną pasja zagrała nam poloneza
Chopina, musiała go zaraz przerwać z powodu wielkiego wzruszenia. O Polsce,
w której była pierwszy raz dopiero w 1999 roku, M. Niezabitowska wyraża się
z wielką tęsknotą. „Od dzieciństwa wszystko co było polskie w jej rodzinie zbierało
się w niej” — mówi (13). Dlatego sama, mając już wnuki, postanowiła nauczyć się
języka polskiego: „Jeśli ja nie przywróciłabym [języka] to po mnie kto? A tak teraz
wnuczek już się uczy” . M. Niezabitowska (po mężu — Gzijadze, lecz nosi nazwisko
panieńskie) nie ma braci i dlatego chciałaby za zgodą wnuka przekazać mu swoje
panieńskie nazwisko:
Bo tam daleko [jest] moja historyczna ojczyzna i o niej ja zawsze myślę i pamiętam, tak?
Jakie wysokie słowa? To nie ja, to moja dusza (...) Ja mówię, że jeśli ja nie zdążę przed
śmiercią pojechać do Polski, to po śmierci moja dusza [tam] poleci (13).

Pamięć może wyrażać się w micie i historii, ale także w nostalgii (Sikora 1994,
s. 113). Sam wyraz „nostalgia” pochodzi z języka nowołacińskiego: notos ozna
czało powrót, algos — cierpienie. Pierwotny jego sens oznaczał silne pragnienie uj
rzenia ojczyzny. „Uczucie nostalgii — pisze W. Burszta— odnosiłoby się zatem do
czegoś, co było i jest w nas samych, ale czego zewnętrzne atrybuty nie są w danej
chwili dostępne”36 (Burszta 1996, s. 97). W czasie moich badań w Tbilisi odnio
słam wrażenie, że po 1991 roku poruszyły się wszystkie powstrzymywane przez
system sowiecki mechanizmy pamięci, „Każdy rodzaj pamięci modyfikuje i prze
kształca doświadczenie, raczej destyluje przeszłość niż odzwierciedla ją bezpo
średnio” — pisał David Lowenthal (cyt. za: Sikora 1994, s. 113).
W kilku domach (u S. Koszut, u J. Kolusowskiej) wiszą obrazy Matki Boskiej
Częstochowskiej. Zachowały się książki, najczęściej klasyka literatury — Sienkie
wicz, Mickiewicz, Słowacki, Żeromski, a także beletrystyka. Wśród pamiątek są
modlitewniki, korespondencja dziadków, rodziców. Listy zawierały niekiedy prze
strogę, testament:
Na pamiątkę daję Ci trzy warunki: [żyj?] skromnie kochaj Boga i Ojczyznę, a nie zapomnij
o mnie. Brejnakowski. W Tuchlinie, poczta Brańszczyk nad Bugiem (3).

M. Felkin pamięta stojące przy tbiliskim domu stryjecznego dziadka „ogromne
drewniane [półokrągłe] wrota, w polskim stylu” (18). Dla niej przeszłość zachowa
ła się w jej własnym domu, wybudowanym w 1841 roku na ziemi wykupionej, jak
34 W „ruch polkowy” (w ramach którego w latach siedemdziesiątych pojawiły się również i „ msze pół
kowe”) zaangażowani są głównie ludzie z trzeciej i czwartej generacji potomków chłopskiej fali m i
gracyjnej z końca XIX wieku i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Przedstawicielami „pozornej kultu
ry Poloneza” są emigranci powojenni większości inteligencji polonijnej. Stanowią oni opozycję w sto
sunku do „rzeczywistej kultury polki” (Rokicki 1994, s. 371-372).
35 Od dawna nostalgia „rozpleniła swój sens” — pisze Burszta — utraciła charakter jednostkowy, za
częła obejmować całe grupy, pokolenia ludzi i nie chodzi tu o generacje wewnątrz jednego społeczeń
stwa lecz „formację w wymiarze globalnym”. Nostalgia stała się także pożądaną wartością, modą, re
tro (Burszta 1996, s. 97).
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sama mówiła, przez jej polskich przodków służących w armii carskiej. A w domu
„nic nie było [od tamtych czasów] zmieniane” . Z pamiątek po dziadku została la
ska inkrustowana srebrem (18).
W utrzymywaniu lub odtwarzaniu polskiej tożsamości etnicznej w rodzinach
interetnicznych duże znaczenie mógł mieć pozytywny stereotyp Polaka w Gruzji,
ale także ogromna rola rodziny w przekazywaniu tradycji i wartości. Stowarzysze
nie „Polonia” łącznie z PCE i Klubem Polskim zrzeszają około tysiąca dorosłych
osób36. Prezesowa „Polonii” mówi:
wydaje się, że co dwudziesty Gruzin miał babcię Polkę [i dodaje ze śmiechem], że to taki
jakby bon ton przyznawać się do polskich korzeni” (Filina 1995 b, s. 8; 5).

Wymienia też rodziny o gruzińskich nazwiskach, w których zachowały się ję
zyk i pamięć o polskich przodkach. Do takich należy m.in. rodzina Wacznadze, ro
dzina Eugeniusza Maczawarini, muzykologa, który ma babcię Kozłowską, lekarza
Grzegorza Awaliszwili (Filina 1995 b, s. 8). Prócz polsko gruzińskich sporo jest ro
dzin z małżeństw gruzińsko-ormiańskich, gruzińsko-rosyjskich, polsko-ormiańskich, polsko-rosyjskich i innych. „W moim synu płynie siedem krwi” — mówi Koszut, wyliczając kolejno przodków francuskich, niemieckich, włoskich, polskich,
czeskich, węgierskich i gruzińskich (2).
W działalność Stowarzyszenia „Polonia” i PCE angażują się osoby często nie
znające języka, a których tylko przodkowie w linii żeńskiej byli Polakami. Natalia
Kołbachidze jest Gruzinką, aktywnie działa w Stowarzyszeniu, chce się z córką
uczyć polskiego. Jej babcia nazywała się Wojakowska (12). Gdy w październiku
1996 roku powstała szkółka języka polskiego przy Stowarzyszeniu „Polonia” , to
zazwyczaj babcie przyprowadzały na lekcje swoje wnuki (Pawlak 1997, s. 5).
W określeniu tożsamości etnicznej M. Kozłowskiego i jego siostry Ireny duże zna
czenie miała babcia Rozalia Siemionko. „Gdyby nie on a— przyznaje Kozłowska—
nie mielibyśmy żadnych kontaktów i świadomości polskości” (1). W historiach ro
dzinnych taki schemat powtarzał się często. Odpowiedzialnością za przekazywa
nie tradycji rodzinnej, polskiej czy jakiejkolwiek innej, obarczone są w świadomo
ści naszych rozmówców matka, lub babka. Podobnie jest z wyznawaną religią i ob
rządkiem — to kobieta decyduje. Zgodnie z tym Kozłowski zapytany, kim czują się
jego synowie, odpowiada, że sami zdecydują jak dorosną, ponieważ jego żona jest
Rosjanką (12). Starszy syn, który jest uczniem PCE, brał udział w wyjazdach waka
cyjnych do Polski, uważa się za Polaka.
W rodzinach o polskich nazwiskach, w których matka była Gruzinką, bardzo
często mówi się dziś wyłącznie po gruzińsku — twierdzi Kozłowski, wymieniając
rodziny TrypoLskich, Cytryckich z Pasanauri i Jankowskich (12). Filina dorzuca do
tej listy nazwiska Sobczyńskich, Zimblickich, Gajos-Mickiewiczów. W tych do
mach nie zachował się język polski (5). Jednak rodziny te są w Stowarzyszeniu
„Polonia” .
Dziś można samemu decydować o swojej narodowości:
36 Dane szacunkowe.
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Podczas rozmowy w domu państwa Czikowani, 1998. Fot. J. Doboszyńska

To czysta demokracja, która przyszła do Gruzji. Jest u nas [w PCE — J. D.j Kuczkowska37,
(...) [której] ojciec jest Gruzinem i ona powinna była pójść do gruzińskiej szkoły i poszła
(...) a chodzi [jednocześnie] do kościoła i śpiewa rosyjskie pieśni, i łacińskie, i polskie
( 12) .

Trzeba, żeby gruzińska Polonia miała swój własny wyraz — kłopocze się jeden
z naszych tbiliskich rozmówców (12).
Niezależnie jednak co by o sobie mówili ci Polacy, oni są przede wszystkim związani
z tym miastem, oni są z Tbilisi (2).

Podsumowanie
Tbiliszanie, którzy stali się członkami organizacji polonijnych, pochodzą z rodzin
etnicznie mieszanych. Niewielu zna polski, lecz działalność szkółki językowej
sprawi zapewne, że najmłodsze pokolenie będzie mówić po polsku o wiele lepiej.
Pozytywny stereotyp Polaka funkcjonujący wśród Gruzinów zdecydował o skali
zainteresowania mieszkańców Tbilisi polską przeszłością własnych rodzin, a co
za tym idzie— o liczebności polonijnych ośrodków powstających w ostatniej deka
dzie w stolicy Gruzji. Rekonstruowanie polskiej tożsamości dokonuje się również
57 Nazwisko „Kuczkowska” jest zapewne odziedziczone po kądzieli, a używane jako „znak rozpo
znawczy” polskości.
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dzięki liderom tbiliskich ośrodków polonijnych. Kilku charyzmatycznych społecz
ników, będących zarazem domorosłymi historykami, gromadzi wokół siebie ludzi
bardziej lub mniej świadomych swoich polskich korzeni.
Innym czynnikiem mającym wpływ na rozrastanie się organizacji polonijnych
jest panująca sytuacja materialna. Takie „łatwe powroty do polskości” motywowa
ne ekonomią są dla niektórych postawą nie do przyjęcia. Dzieje się tak dlatego, że
takie zachowanie niweczy stereotyp Polaka — dumnego, pełnego godności, dla
którego najważniejsze są ojczyzna i wiara, nie zaś sprawy materialne. Rosnąca
z roku na rok liczba członków Stowarzyszenia „Polonia” miała świadczyć przecież
przede wszystkim o tym, że te wartości zawierające się w pojęciu „polskość” prze
trzymały czas komunizmu.
Dla M. Kozłowskiego praca w tbiliskim środowisku polonijnym powinna pole
gać na:
(...) przywróceniu ducha polskiego, nie po to, by wracać do Polski, ale żeby ożywić ducha
przez przywrócenie tego wszystkiego, co było zakazane za Sowietów. Język, wyjazdy,
kontakty listowne. Polskie diaspory różnią się między sobą. Trzeba, żeby Polonia gruziń
ska miała swój własny wyraz (12).

Analizując przeprowadzone wywiady, dochodzę do wniosku, że tbiliska Polo
nia ma swój charakterystyczny rys, gdyż czerpie wartości z zasobów kultury gru
zińskiej, z kolorytu wieloetnicznego i jednocześnie bardzo gruzińskiego Tbilisi.
Dzieje się tak dlatego, że Tbiliszanie mający polskie korzenie stanowią integralną
część miasta. W wypowiedzi S. Koszut znalazłam taką tezę, że członkowie organi
zacji polonijnych, cokolwiek by o sobie mówili, zawsze jednak przyznają się do te
go, że są tbiliszanami (2). Luźne rozmowy i przeprowadzone wywiady kwestion
ariuszowe, realizowane w trakcie wielotygodniowych badań, dostarczają
przekonywającego materiału, będącego potwierdzeniem tej tezy.
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Pamięć polskości w południowej Gruzji

Wstęp
W 1991 r. Gruzja, będąca jedną z kaukaskich republik radzieckich ZSRR, prokla
mowała niepodległość i podjęła próbę budowy własnego państwa. Wkrótce doszło
do zamachu stanu i obalenia prezydenta Zwiada Gamsachurdii. Wybuchła wojna
domowa, która trwała do końca 1993 r. Do destabilizacji młodego państwa przy
czyniły się również ruchy separatystyczne wchodzących w skład Gruzji: autono
micznej republiki Abchazji i autonomicznego obwodu Osetii Południowej. Doszło
do secesji tych regionów. Od tej pory cały kraj przeżywa kryzys polityczny, gospo
darczy i społeczny.
W tym burzliwym okresie (pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych X X wieku),
kiedy Gruzini wyrazili najpełniej swoją tożsamość przez deklarację niezależnego
państwa, potomkowie polskich zesłańców mieszkający w Gruzji (powszechnie
określani mianem Polaków) musieli również określić swoją przynależność naro
dową. Dla większości z nich oznaczało to rozpoczęcie poszukiwań własnej tożsa
mości. Głównie z ich inicjatywy 9 lutego 1995 r. powstało w Tbilisi Stowarzyszenie
Polaków Gruzji „Polonia” . Jego założycielką i prezesem została Maria Filina (wy
kładowca filologii słowiańskiej w Państwowym Uniwersytecie w Tbilisi). W czasie
pierwszej rozmowy w 1997 r. w Tbilisi wspomniała ona o wydarzeniu, które szcze
gólnie utkwiło jej w pamięci, związanym z początkiem działalności stowarzysze
nia. Po ogłoszeniu powstania stowarzyszenia pewnego dnia do jej domu w Tbilisi
przyjechał z Achalciche (miasteczko w południowej Gruzji) Nodari Poniatowski.
Postawił na stół wódkę domowej roboty czaczę (z wytłoczyn winogron), kiełbasę
i bez dalszych ogródek zadeklarował chęć wstąpienia do stowarzyszenia. Jeszcze
w Achalciche spisał historię rodzinną i narysował drzewo genealogiczne. Zebrał
pozytywne oświadczenia pozostałych członków rodziny na temat przystąpienia do
polskiej organizacji i przyjechał do Tbilisi. Ta opowieść o początku znajomości Ma
rii Filiny z mieszkańcami Achalciche stanowi również jeden z najważniejszych
punktów rodzinnej historii, opowiadanej przez samych Poniatowskich. Jest to po
czątek współczesnej legendy, jaka powstała na temat niespodziewanych okolicz
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ności i splotu przypadków, które wpłynęły na ich decyzję zwrócenia się w kierunku
ojczyzny przodków.
Kiedy po raz pierwszy przyjechałam do Achalciche, bez większych trudności
szybko znalazłam się w domu Poniatowskich. Spotkani w autobusie do Achalciche
Gruzini zawieźli mnie do „polskich” Poniatowskich. Ta wizyta zarówno dla nich,
jak i dla mnie była niezwykłym przeżyciem: dorośli zwolnili się z pracy, dzieci nie
poszły do szkoły. Było to święto. Siedzieliśmy za stołem. Oni opowiadali, ja słu
chałam. Trzeciego dnia pojechaliśmy z całą rodziną wynajętym autobusem do ro
dowej wsi Uraweli. Tam rozmawiałam z najstarszym, wtedy jeszcze żyjącym, Ed
mundem Poniatowskim. Skupieni wokół niego słuchaliśmy opowieści rodzinnej,
której nieznane karty odkrywał przed nami. Każdy z członków rodziny starał się
przypomnieć sobie przeszłość i w ten sposób wnieść coś nowego do opowieści Ed
munda. Odniosłam wówczas wrażenie, że historia Poniatowskich rodzi się na no
wo, w mojej obecności.
Przyjechałam do nich ponownie po roku, w październiku 1998 r. Nodari Ponia
towski, na miesiąc przed naszym powtórnym spotkaniem, utworzył w sierpniu
1998 r. Związek Polaków Gruzji Południowej z siedzibą w Achalciche i objął fun
kcję przewodniczącego. Oprócz Poniatowskich do Związku zapisało się jeszcze
14 rodzin polskiego pochodzenia.
Tym razem wydarzenia w Achalciche i okolicach potoczyły się w takim tempie,
iż obserwowanie i notowanie ich przychodziło mi z wielkim trudem. Co chwilę od
krywałam, razem z członkami rodziny, zaskakujące fakty i miejsca dotyczące hi
storii Poniatowskich. Szczególnie głośna i rozpowszechniona w tym czasie stała
się opowieść o kilku tysiącach dolarów, jakie otrzymali w spadku Poniatowscy od
dalekiego krewnego z Polski, a które to dolary czekają na nich w banku. Tego typu
opowieści błyskawicznie obiegały całą okolicę, sprawiając, że na początku scep
tycznie nastawieni Poniatowscy zaczynali w nie wierzyć i włączać do legendy ro
dzinnej.
Nie zawsze pozwalali mi tylko słuchać. Często traktowano mnie jako „emisa
riusza polskości” . Zadawali pytania o życie i ludzi we współczesnej Polsce. Prosili
o napisanie alfabetu. Przekazywali listy zawiadamiające Polaków w Polsce o ist
nieniu Polaków w Gruzji, którzy proszą o pomoc i wsparcie rodaków. Samo słucha
nie okazało się być rzeczą bardzo trudną. Często stawiałam sobie pytanie, tak
istotne dla badacza: jak można zachować obiektywizm i dystans w stosunku do
człowieka, którego chce się odkryć i poznać, równocześnie pozostając z nim w part
nerskich stosunkach?

Zmiany polityczno-ekonomiczne w Gruzji
w latach 1990-1998
Ciekawość, która spowodowała podjęcie poszukiwań dokumentów polskich przod
ków i śladów tożsamości polskiej przez potomków, nie była przypadkowa. W ciągu
ostatnich 10 lat w Gruzji większość jej mieszkańców rozpoczęła intensywne po-
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Pieczenie gruzińskiego chleba dla gości z Polski, 1997. Fot. P. Prześlakiewicz

szukiwanie własnej tożsamości. Upadło imperium, jakim był ZSRR. Po tylu wie
kach zależności od różnych imperiów Gruzini mieli szansę na stworzenie niepodle
głego państwa. Zachowana kultura, tradycja i język gruziński stworzyły silną pod
stawę, na którejm ogli oprzeć swoją tożsamość narodową. Ludzie mieszkający
w republice gruzińskiej przestali być szarą, bezimienną masą, jaką starano się
z nich uczynić w okresie Związku Radzieckiego. Wielu moich rozmówców podkre
ślało strach, jaki czuli przed chociażby najmniejszą wzmianką o swoim pochodze
niu. W okresie Związku Radzieckiego unikali rozmów, a nawet słuchania opowie
ści, które chcieli przekazać im dziadkowie. Nagle wszystko zaczęło się zmieniać.
Narodowość stała się ważna. Sytuację dodatkowo skomplikowały wydarzenia po
lityczne, których wynikiem był upadek gospodarki i trwający do dzisiajkryzys eko
nomiczny.
Zachodzące w państwie zasadnicze zmiany, charakterystyczne dla okresu przejściowe
go, prowadzą do złożonych, pełnych przeciwieństw procesów społeczno-politycznych,
które z kolei oddziałują na społeczeństwo wieloetniczne zamieszkujące strefę przygra
niczną. Występują one wewnątrz grup, jak i pomiędzy grupami. Takie procesy dają o so
bie znać szczególnie w państwie, w którym zachodzi rozpad jedności społeczeństwa, roz
pad ekonomiczny i polityczny państwa (Melikiszwili 1998, s. 2).

Do takiego wniosku doszli gruzińscy etnolodzy po przeprowadzeniu badań te
renowych w regionie Dżawachetii, stanowiącym wspólną jednostką administra
cyjną z Meschetią — regionem zamieszkania członków Związku Polaków Gruzji

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

50

Patrycja Prześlakiewicz

Południowej. Przeanalizowanie wszystkich danych z tego regionu będzie użytecz
ne dla pełniejszego zrozumienia współczesnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,
w jakiej żyją potomkowie Polaków w południowej Gruzji. Zdaniem gruzińskich et
nologów, proces reform ekonomicznych w Gruzji rozpoczął się jeszcze za czasów
radzieckich, kiedy władze szukały sposobów ratowania ustroju. Lata 1990-1994
to już okres powolnego przechodzenia na gospodarkę rynkową, którą chciano za
stąpić dotychczasowy system. Rozpad gospodarki planowanej i próba wprowadze
nia stosunków rynkowych w Gruzji przypadły na początek wydarzeń wojennych—
część infrastruktury gospodarczej uległa zniszczeniu, wzrosła przestępczość, do
szło do masowych wyjazdów z kraju w poszukiwaniu lepszej sytuacji ekonomicz
nej. Wprowadzona w 1995 roku narodowa waluta lań w pewnym stopniu popra
wiła położenie ekonomiczne Gruzji. Jednak wraz z pojawieniem się la ń wzrosły ce
ny na usługi i towary, co spowodowało nieufność niegruzińskiej ludności zamie
szkującej tereny przygraniczne do państwa. Mieszkańcy Meschetii i Dżawachetii
woleli nadal posługiwać się rublem i ormiańskim dramem. Złożyły się na to też in
ne przyczyny: regiony te znajdują się w sąsiedztwie Armenii i w związku z tym
łączą je z tym krajem bliższe związki handlowe i ekonomiczne. Poza tym ludność
miejscowa pracująca w wojskowych bazach rosyjskich otrzymuje zapłatę w ru
blach rosyjskich (Melikiszwili 1998, s. 79).

Zmiany świadomości etnicznej mieszkańców Gruzji
Zmianą, na którą etnolodzy gruzińscy kładą szczególny nacisk, jest przełom psy
chologiczny, jaki dokonał się w świadomości ludzi w wyniku zmian społecznych
i ekonomicznych. Ludzie stracili minimum zabezpieczenia socjalnego, na jakie
mogli liczyć w czasie gospodarki planowanej. Część zdołała się przystosować do
nowych warunków ekonomicznych; większość znalazła się w trudnym położeniu.
Nowe warunki ekonomiczno-społeczne wpłynęły na kierunek rozwoju i transfor
macji grup etnicznych, zamieszkujących w Gruzji. W wielu regionach ujawniły się
tendencje separatystyczne, które grożą rozpadem państwa gruzińskiego — wy
starczy wspomnieć o Abchazji i Osetii Południowej (Melikiszwili 1998, s. 80-81).
Takim regionem jest też — choć w mniejszym stopniu — Meschetia, która była
miejscem moich poszukiwań. Sąsiednia prowincja — Dżawachetia — w 90% za
mieszkana jest przez Ormian, którzy wyrażają coraz głośniej chęć oderwania re
gionu od Gruzji. Na początku lat dziewięćdziesiątych władze gruzińskie utworzyły
po połączeniu Meschetii i Dżawachetii nową jednostkę terytorialną tzw. Samcche-Dżawchetię. Zabieg ten miał na celu przeciwdziałać tendencjom odśrodko
wym Ormian (w nowej prowincji ich udział procentowy zmalał na korzyść Gruzi
nów). Oprócz tego regiony południowej Gruzji: Meschetia i Dżawachetia były i po
zostają bardzo zróżnicowane etnicznie. „Procesy integracyjne wśród mieszkańców
tego regionu zachodziły w sferze społeczno-ekonomicznej. Co zaś tyczy się trady
cji etnicznych, to każda grupa przeciwstawiała się próbom przezwyciężania ste
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reotypów narodowych” (Melikiszwili 1998, s. 94)\ Niewątpliwie nowe warunki
polityczne i ekonomiczne przyczyniły się do ożywienia poczucia tożsamości więk
szych i mniejszych grup etnicznych, takich np. jak Polacy. Niektórzy moi rozmów
cy wskazywali na ostatnie lata (ze szczególnym uwzględnieniem początkowego
okresu rządów Zwiada Gamsachurdii), kiedy stawiano głośne pytania o narodo
wość. Ich opinie wahają się między dwoma biegunami. Z jednej strony nikt wcze
śniej, to znaczy w ZSRR, nie pytał o narodowość, nie miała ona wtedy żadnego
znaczenia. Lali Poniatowska mówi o tym tak: „Aż do ukończenia Instytutu nawet
nie przyszło mi do głowy, że jestem Polką, chociaż w metryce i paszporcie miałam
napisane Poniatowska. Po prostu moje życie było gruzińskie... Prawie wszyscy
moi sąsiedzi są Ormianami... Nigdy nie było żadnej różnicy. Po prostu nie myśleli
śmy o tym” . Na moje pytanie: „Kiedy pani zaczęła myśleć o sobie, że jest Polką?”
odpowiedziała: „Nigdy nie przyszło mi to do głowy. Dopiero po pierestrojce Gorba
czowa: Szen so mechi har? (Czy jesteś Ormianką?) Zwiad Gamsachurdia występo
wał w telewizji i powiedział, że jesteśmy gośćmi i wszyscy zaczęli się obrażać” .
W dalszej rozmowie Lali Poniatowska zupełnie zmieniła swoją opinię na temat na
rodowości w ZSRR:
Nasze Achalciche nie jest takbardzo prowincjonalnym miastem. Wszyscy posługiwali się
rosyjskim, dlatego że większość pracujących w mieście stanowili Ormianie. Ludzie wiedzieli
kto jakiej jest narodowości... Nie wolno nie wiedzieć. To nie jest jednorodne miasto {П )1
2.

Natomiast w większości wypowiedzi rozmówcy są zgodni co do tego, że ten kró
tki okres, kiedy prezydentem został Gamsachurdia, był pełen lęku i niepokoju. Lu
dzie nie wiedzieli, co się wydarzy. Mówili, że czuli się nieprzyjemnie, ale to szybko
minęło. Inga Kalinowska, która wychowała się w rodzinie Poniatowskich (matka
z domu Poniatowska) tak charakteryzuje ten czas w Achalciche:
U nas mieszkało bardzo dużo narodowości. Ludzie u nas są bardzo dobrzy i niczego ta
kiego nie było. To było bardzo krótko to: Gruzja dla Gruzinów i dlatego do niczego u nas
nie doszło. Nigdy niczego takiego nie było (13).

Na to doświadczenie niepewności i niepokoju z początku lat dziewięćdzie
siątych wskazuje również wspomnienie Szalwy Poniatowskiego:
Nie, niczego takiego nie było oficjalnie, ale chciano, żeby zmieniać nazwiska na gruziń
skie. Tak nie mówił rząd, ale ludzie zaczepiali mnie na ulicy i tak radzili... Po prostu przy
jaciele tak mówili mi. Ale żeby władze coś... Nie, niczego takiego nie było. Oni się bali, że
Gamsachurdia może coś... (18).
1 Gruzińscy etnolodzy wybrali Dżawachetię na miejsce swoich badań w latach 1995-1997. Potrakto
wali ten region, zamieszkany przez trzy grupy: Ormian, Duchoborów i Gruzinów jako pewnego rodza
ju laboratorium, miejsce sytuacji przedkonfliktowej. Analizowali sytuację historyczną, ekonomiczną,
religijną, rodzinną, zwyczajową i psychologiczną tych trzech grup i starali się pokazać, na jakiej pła
szczyźnie istnieje pomiędzy nimi konflikt i jak on może przybierać na sile. Przytoczyłam wyniki ichbadań i spostrzeżeń, gdyż w dużej mierze przystają one do rzeczywistości omawianego przeze mnie re
gionu. Przede wszystkim z powodu bezpośredniego sąsiedztwa Dżawachetii z Meschetią (przez cale
wieki stanowiły historycznie ukształtowaną całość), podobnego zróżnicowania etnicznego, prawie ta
kiej samej sytuacji polityczno-ekonomicznej.
2 Numer w nawiasie wskazuje, z którego wywiadu pochodzi cytowany fragment wypowiedzi.
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Zróżnicowanie etniczne Meschetii
Meschetia dzieli się obecnie na cztery rejony: achalcyski, który zamieszkuje około
55 tys. osób, adigeński — około 21,5 tys., aspindzyjski — około 13,5 osób i borżomski — prawie 39 tys. mieszkańców. W samym Achalciche mieszka blisko
25 tys. osób. Jeżeli chodzi o zróżnicowanie narodowościowe, to większość mie
szkańców Meschetii stanowią Gruzini. Drugie miejsce zajmują Ormianie, stano
wiący ponad jedną trzecią zaludnienia. Do mniejszości etnicznych należą: Grecy,
Żydzi, Osetyjczycy, Rosjanie, Ukraińcy i Polacy. W ostatnich latach bardzo wiele
osób należących do mniejszości etnicznych wyjechało z tych terenów. Po wybuchu
wojny w Osetii Południowej Meschetię opuściło około 700 Osetyjczyków. Wyjecha
ła również pewna liczba Rosjan, chociaż nadal duża ich część skupia się wokół
wojskowej bazy niedaleko Uraweli. W ostatnich latach emigrują do Izraela tzw.
achalcychscy Żydzi, określani tak dlatego, iż w większości zamieszkiwali miasto
Achalciche. Należy także wspomnieć o grupie Turków meschetyjskich, którzy zo
stali wysiedleni w 1944 roku do Azji centralnej. Do dzisiaj przyjeżdżają odwiedzać
miejsca rodzinne. Duża ich część chciałaby powrócić do Meschetii, na co nie zezwa
lają im władze Gruzji. Nadal jest to nierozwiązany problem w tym regionie3.
Już w czasie pierwszego pobytu w Meschetii zorientowałam się, że sytuacja et
niczna jest tutaj bardzo skomplikowana. Na pytanie o narodowość tłumaczono mi,
że nie jest to dla nich odpowiedź prosta. Jura Kuzniecow (Rosjanin pochodzenia
ukraińskiego) — mąż Nazibroły Poniatowskiej powiedział:
Mówimy w języku rosyjskim, gruzińskim, ormiańskim. W Achalciche mieszka dużo Or
mian. Wcześniej mieszkali tutaj Turcy meschetyjscy, ale ich wszystkich wysiedlili (4).

Do listy języków dorzucił jeszcze język turecki, jaki znają i pamiętają najstarsi
mieszkańcy Achalciche i Uraweli.

Osadnictwo niegruzińskie — mniejszości etniczne
i religijne w południowej Gruzji
W czasie przeglądania materiałów w archiwum Muzeum Achalcyskiego, szczegól
nie dokumentu „Wiadomości o liczbie rdzennej ludności w powiecie achalcyskim”
z 1874 roku, uwagę zwracają kategorie narodowe i religijne, według których po
dzielono mieszkańców miasta Achalciche oraz okolicznych powiatów (dane doty
czące powiatu urawelskiego).
Mozaikę narodowościową dopełniają podziały religijne. Niejednorodność reli
gijna także w obrębie jednej grupy etnicznej jest wynikiem burzliwej historii połud
niowych rejonów Gruzji. Zawieruchy wojenne i wydarzenia polityczne powodowa
3 Najważniejszym źródłem powyższych danych są informacje zawarte w analizach Ośrodka Studiów
Wschodnich w Warszawie, zbiorach archiwum Muzeum Achalcyskiego oraz w wywiadach należących
do zbiorów prywatnych autorki.
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ły fale emigracji ludności zasiedziałej tutaj od wieków bądź sprzyjały napływowi
przesiedleńców z innych krajów, najczęściej sąsiadujących z Gruzją. W ciągu paru
wieków, jakie upłynęły od momentu wyodrębnienia się osobnego księstwa gruziń
skiego na tych terenach: Samcche-Saatabago (połowa XV w .), wielokrotnie pusto
szały całe wsie, upadały ośrodki życia kulturalnego i handlowego, jak np. miasto
Achalciche.
Przed inwazją Turków osmańskich najliczniejszą grupę w Meschetii i Dżawachetii tworzyli tutaj Gruzini chrześcijanie, należący do autokefalicznego kościoła
gruzińskiego, który uformował się pod wpływem Bizancjum i Antiochii z własnym
katolikosem (patriarchą); tak było aż do czasów uzależnienia od Sankt Petersbur
ga w 1811 r. Dużo też było tam Gruzinów katolików obrządku łacińskiego. W XVIII
wieku do Achalciche dotarły misje kapucyńskie. (Chmielecki 1998, s. 45). Prowa
dzona przez zakonników szkoła stała na bardzo wysokim poziomie. Uczęszczały
do niej nie tylko dzieci katolików, ale również i prawosławnych. Achalciche stano
wiło wtedy prężnie działający (z własną drukarnią) ośrodek kultury katolickiej. Za
czasów panowania osmańskiego dużo Gruzinów uległo islamizacji. Najszybciej
zislamizowali się gruzińscy feudałowie, którzy chcieli nadal dzierżyć władzę i wy
konywać funkcje urzędnicze w państwie osmańskim. Rozpoczął się wtedy proces
turkizacji, który przybrał na sile w ciągu XVIII w. Achalciche zaczęło być prężnym
ośrodkiem kultury muzułmańskiej na rubieżach państwa osmańskiego. Przy me
czecie Ahmeda w Achalciche powstała szkoła religijna i biblioteka. Przyczyniało
się to do coraz większego wynarodowienia ludności gruzińskiej, chociażby z tego
względu, że językami powszechnie używanymi był turecki, osmański lub arabski
(Baranowski, Baranowski 1987, s. 135). Na terenach Meschetii już od XIII-XV wie
ku powstawały enklawy Kipczaków, Oguzów i Turkmenów, które wtapiały się
w środowisko gruzińskie, wzbogacając je jednocześnie o elementy swojej kultury
(Borawski 1996, s. 308). Gruzińscy katolicy, chcąc uniknąć prześladowań, a jed
nocześnie zachować wiarę, przyjmowali obrządek ormiański, gdyż Ormianie po
czątkowo na terenie Gruzji nie doświadczali żadnych prześladowań religijnych ze
strony Turcji. Na tereny Gruzji Ormianie przenikali już od XIV wieku, to znaczy od
kiedy upadły tutaj rządy Mongołów, a Armenia została podbita przez Turcję (Woź
niak 1971, s. 292). Za panowania tureckiego do Meschetii i Dżawachetii przybyła
pierwsza większa grupa Ormian. Spisy ludności, jakie przeprowadzono w drugiej
połowie X IX wieku, dzieliły miejscową ludność na prawosławnych, katolików
i muzułmanów. Przeważającą liczbę jego mieszkańców stanowili Gruzini. Poza
tym mieszkali tutaj także Azerowie, Turcy, Ormianie i Kurdowie, jeszcze wtedy
Meschowie (bo tak nazywano zislamizowaną ludność gruzińską) uważali się za
Gruzinów (Borawski 1996, s. 311), chociaż widoczne były w ich języku i kulturze
wpływy tureckie (Woźniak 1971, s. 300). Urzędnicy nowej administracji rosyjskiej
postawili Meschom warunek: przyjmą chrześcijaństwo albo będą musieli wyemi
grować. Zislamizowani Gruzini nie chcieli wrócić do religii chrześcijańskiej. Za
częli opuszczać całymi wsiami południową Gruzję i przesiedlać się do Anatolii,
Kurdystanu, Iraku. Część z nich jednak została (Baranowski, Baranowski 1987,
s. 144-145). Wtedy też w większości wyjechali do Turcji Kurdowie, część Azerów
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i w końcu sami Turcy, którzy wcześniej zamieszkiwali te tereny (Woźniak 1971,
s. 295). Przybyło natomiast do paszałyku achalcyskiego około 30 tys. Ormian tu
reckich (Woźniak 1971, s. 295). Przesiedleńcy zajmowali głównie wsie opuszczo
ne przez Gruzinów muzułmanów. Achalciche wówczas podzieliło się na stare i no
we miasto, które utworzyli nowo przybyli Ormianie. Przybysze utrwalali obrządek
ormiański. Zdaniem ks. Tymona Tytusa Chmieleckiego ormiański obrządek kato
licki był ściśle związany z przynależnością narodową; różni się on w znacznym
stopniu od łacińskiego (Chmielecki 1998, s. 299, 135).
W ciągu X IX wieku dochodziło do licznych konfliktów między katolikami or
miańskimi i katolikami gruzińskimi, co doprowadziło m.in. do wydalenia kapucy
nów z Gruzji w 1845 roku. Rosja w tych konfliktach przeważnie popierała Ormian.
(Chmielecki 1998, s. 299). Carat rozpoczął politykę wynarodowienia Gruzinów od
wprowadzenia w 1886 r. zakazu używania języka gruzińskiego w czasie nabożeń
stwa w Kościele katolickim i Cerkwi, którą podporządkował patriarsze w Sankt Pe
tersburgu. „Dla wiernych Gruzinów oznaczało to odejście od właściwego im ob
rządku łacińskiego, kompletny brak wychowania religijnego w ojczystym języku
gruzińskim, a w konsekwencji pewną armenizację z punktu widzenia religijnego.
Pogłębiała ona jeszcze bardziej trudną sytuację żyjących na tych terenach Gruzi
nów, zdominowanych przez ludność ormiańską i narażonych na wynarodowie
nie” (Chmielecki 1998, s. 293). Tak więc na jednym terytorium znaleźli się wrogo
do siebie nastawieni ormiańscy gregorianie, ormiańscy katolicy, gruzińscy prawo
sławni i gruzińscy katolicy oraz gruzińscy muzułmanie. W 1919 roku wybuchło
powstanie ludności muzułmańskiej przeciwko władzom nowo powstałej niepodle
głej Republiki Gruzińskiej. Doszło do wojny domowej między Gruzinami muzułma
nami i Gruzinami chrześcijanami. Konflikt został sprowokowany przez Turcję,
która obiecywała muzułmanom utworzenie niezależnego państwa na terenie Meschetii. Po zażegnaniu konfliktu, głównie dzięki państwom Ententy, rząd gruziński
przeprowadził referendum w sprawie samookreślenia narodowego. Mieszkańcy
Meschetii zadecydowali, że pozostanie ona w granicach państwa gruzińskiego. Po
raz pierwszy doszło do tak poważnego konfliktu między wyznawcami islamu
i chrześcijanami. Od tego czasu muzułmanów zaczęto pogardliwie nazywać Tur
kami. Miało to swoje dalsze reperkusje. Władze bolszewickie zaliczyły tę ludność
do tureckiej grupy etnicznej. Rozpoczęły turkizację Meschów, zastępując język
gruziński w szkołach i urzędach językiem tureckim (w alfabecie arabskim, potem
łacińskim), by skończyć na wprowadzeniu języka uniwersalnego dla wszystkich,
czyli rosyjskiego. Finałem było wysiedlenie Turków meschetyńskichjako „wrogów
ZSRR” w 1944 r. do Uzbekistanu, Kazachstanu i Kirgistanu. Zburzono nieliczne
świątynie i cmentarze muzułmańskie (Borawski 1996, s. 311 313). Turcy meschetyjscy pragną wrócić do Gruzji, na to jednak nie zgadzają się władze gruzińskie,
które obawiają się kolejnej grupy etnicznej aspirującej do utworzenia autonomicz
nego obwodu na ziemiach należących do Gruzji. W Uraweli — wsi rodowej Ponia
towskich — byli oni jedyną rodziną chrześcijańską wśród społeczności mu
zułmańskiej, czyli Turków meschetyńskich. Po wysiedleniu tych ostatnich natych
miast osiedlono na ich miejscu Gruzinów z Imeretii (zachodniej Gruzji), którzy we
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dług moich rozmówców do dnia dzisiejszego nazywają Poniatowskich uszczypli
wie Tatarami.
W połowie X IX wieku do Meschetii przybyły grupy prawosławnych staroobrzę
dowców przesiedlanych z głębi Rosji. Pojawili się również tzw. sektanci — głównie
małokanie i duchoborzy.
W tym samym czasie dotarli tutaj Ukraińcy. Wśród ludności pochodzenia ukra
ińskiego sporą grupę stanowią potomkowie kozaków zaporoskich, którzy za wal
kę z caratem zostali zesłani na Kaukaz. Z nich właśnie pochodzi żona T. Poniatow
skiego. Jej nazwisko rodowe brzmi Szewczenko.
W pierwszej połowie X IX wieku do południowejGruzji przybyli Niemcy, którzy
tworzyli zwarte grupy osadnicze. Dzisiaj pozostały po nich już tylko ulice i domy,
wyróżniające się wśród miejscowej zabudowy. Niemców mieszkających od poko
leń w Gruzji spotkał tragiczny los. W latach czterdziestych jako wrogowie Związku
Radzieckiego zostali wywiezieni do Kazachstanu oraz na Syberię.
Pierwsza połowa XIX wieku to również okres napływu do południowej Gruzji
grup Kurdów koczowników.
W Meschetii w małej liczbie żyli też Żydzi i Grecy. Do ich podstawowych zajęć
należały handel i rzemiosło, dlatego też skupiali się w większych miastach. W XIX
wieku Żydzi przemieszczają się stopniowo do Achalciche, gdzie zamieszkują dziel
nicę nazywaną Rabatem (po gruz. cichis ubani). Grecy stanowili mniejszą grupę,
ale łączyły ich silniejsze więzi ze współwyznawcami Gruzinami (Czikowani 1979,
s. 11). Spora ich grupa przybyła razem z Ormianami z Erzrumu po zawarciu pokoju
w Adrianopolu w 1829 r. i zamieszkała na terenie obecnej Dżawachetii oraz Mes
chetii (Berdzeniszwili 1998, s. 64). Grecy już w końcu XIX w. roztopili się niemal
całkowicie w środowisku gruzińskim.
Natomiast emigracja Osetyjczykćw należy do najwcześniejszych w Gruzji. Pier
wsi przybysze osiedlili się w środkowej Kartlii już w XIII wieku. Masowy napływ
Osetyjczyków nastąpił na przełomie XVTI i XVIII wieku i przybrał na sile pod koniec
XIX wieku, kiedy to Osetyjczycy posuwali się w głąb wschodniej i południowej Gru
zji. Dotarli do powiatu borżomskiego i dalej do Meschetii, gdzie tworzyli zwarte
wsie osetyjskie (Totadze 1994, s. 191-193). Większość z nich wyjechała z Gruzji
po wybuchu wojny w południowej Osetii w 1992 r.
Jednak do największych napięć dochodziło między grupą ormiańskich gregorian i katolików a grupą katolików gruzińskich. Ci ostatni z kolei nie żyli w zbyt
wielkiej zgodzie z prawosławnymi Gruzinami, którzy zostali podporządkowani
Cerkwi rosyjskiej. Również wewnątrz jednej grupy narodowościowej, tj. ormiań
skiej, gregorianie i katolicy nie pozostawali w przyjaznych stosunkach.

Początki osadnictwa polskiego w Gruzji
Tak więc Polacy, którzy zamieszkali w południowej Gruzji, znaleźli się w regionie
o wyjątkowo skomplikowanej strukturze etnicznej i religijnej. W połowie XIX wie
ku za zgodą rządu carskiej Rosji przysłano do Gruzji kapłanów polskich, co miało
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na celu zapewnienie opieki duchowej emigrantom polskim, a szczególnie żołnie
rzom służącym w armii carskiej na Kaukazie. Ks. Chmielecki pisze, że przybyło ich
tutaj tak dużo, że Gruzinom zaczęła zagrażać nie tylko armenizacja, ale również
polonizacja. Przez 60 lat funkcje wizytatorów Kaukazu i Zakaukazia, czyli delega
tów biskupich na Kaukaz pełnili Polacy. Dopiero w 1907 roku funkcję tę objął gru
ziński duchowny (Chmielecki 1998, s. 223). Pierwsi polscy misjonarze jezuici poja
wiali się w Gruzji już w XVII wieku. Ich działalność misyjna trwała do lat
dwudziestych XVIII wieku. Potem nastąpiła przerwa w kontaktach polsko-gruzińskich. Dopiero po powstaniu kościuszkowskim w 1794 roku sąd wojskowy w Kijo
wie zesłał na Kaukaz schwytanych żołnierzy polskich próbujących przedostać się
do powstania lub wziętych do niewoli po przegranych bitwach. Służyli oni wcze
śniej w dywizjach koronnych stacjonujących na Ukrainie, które po rozbiorze Polski
zostały wcielone do armii carskiej. W końcu XVIII wieku na Kaukazie znaleźli się
oficerowie polscy z dawnych wojsk kresowych (Woźniak 1996, s. 256). Kraj ten po
dobnie jak Polska stopniowo został podporządkowany Rosji, zaczynając od
wschodniej Gruzji w 1795 roku, a kończąc na podbiciu terenów południowej Gru
zji, pozostających do czasu zawarcia układu pokojowego między Rosją i Turcją
w Adrianopolu w 1829 roku pod zwierzchnictwem imperium osmańskiego.
W działaniach wojennych frontu rosyjsko-tureckiego, który przebiega! przez dzi
siejsze tereny regionu Samcche-Dżawachetii, pod dowództwem księcia Iwana Paskiewicza brała udział duża grupa żołnierzy polskich. Należeli do nich zarówno
wykształceni oficerowie (niektórzy z dyplomem ukończenia medycyny), jak i pro
ści żołnierze. Wielu z nich pochodziło z rodzin szlacheckich z terenów kresowych
byłej Rzeczypospolitej (Woźniak 1996, s. 256). Po odbyciu służby wojskowej część
z nich zostawała i osiedlała się na stałe w Gruzji, czego dowodem są ich dzisiejsi
potomkowie — założyciele Związku Polaków Południowej Gruzji. W X IX wieku
w armii carskiej na Kaukazie służyli nie tylko zesłańcy polityczni, tzn. uczestnicy
powstań narodowych lub tajnych stowarzyszeń spiskowych, ale również ludzie
mający nadzieję na zrobienie kariery wojskowej. W 1840 roku w Gruzji znajdowało
się około 4 tys. Polaków, w przeważającej liczbie to żołnierze (Woźniak 1998,
s. 39). Sytuacja Polaków w armii carskiej zmieniła się po upadku powstania górali
z północnego Kaukazu (powstanie Szamila) na początku lat sześćdziesiątych X IX
wieku. Kaukaz przestał być nazywany „ciepłą Syberią” . W latach trzydziestych
i czterdziestych X IX wieku do Gruzji przybywali wychodźcy ekonomiczni. Należeli
do nich urzędnicy, lekarze, akuszerki, nauczyciele, kupcy i rzemieślnicy. Po za
kończeniu kolejnej wojny rosyjsko-tureckiej (1876-1878) Gruzja przeżywała roz
wój ekonomiczny. W związku z tym napływały do niej liczne rzesze polskich spe
cjalistów, inżynierów kolejowych i budowlanych. Według spisu ludności Cesar
stwa Rosyjskiego z 1897 roku, kolonia polska na obszarze całej Gruzji liczyła 8220
osób. Większość Polaków zamieszkiwała duże miasta, wśród których na pierwsze
miejsce wysunął się Tyflis (4133 osoby), następne Batumi (722 osoby), Kutaisi
(487 osoby) i w końcu Achalciche (Woźniak 1996, s. 259) — gdzie mieszkają Po
niatowscy, którzy w czasie przeprowadzania spisu musieli być już zasiedziałą ro
dziną. Przeważająca część polskich emigrantów w gubernii tyfliskiej i kutaiskiej
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urodziła się w Królestwie Polskim. W Achalciche znalazły się 372 osoby urodzone
w Polsce (Mądzik 1987, s. 32). Największą grupę stanowili mężczyźni, co związa
ne jest z wojskowym i zarobkowym charakterem gruzińskiej kolonii Polaków.
W latach 1921-1924 doszło do masowych powrotów Polaków z Gruzji do niepodle
głej ojczyzny. Spis przeprowadzony w 1926 roku na terytorium Federacji Zakauka
skiej pokazał, że na terenie Gruzji zostało 3159 Polaków, w tym posiadających
obywatelstwo polskie było 62, a uważających język polski za ojczysty 1357
(Mądzik 1987, s. 178).

Polacy w Achalciche
Prawdopodobnie największą grupę Polaków w Achalciche i okolicach tworzyli
żołnierze służący w miejscowym garnizonie. Współcześni Polacy z Achalciche
i okolic wskazują najczęściej na takie właśnie pochodzenie swojej rodziny. Ich
przodkowie walczyli w armii Paskiewicza z Turkami. W nagrodę za dzielność lub
wzorową służbę w twierdzy achalcyskiej otrzymywali majątek ziemski, żenili się
z Gruzinką lub Ormianką i osiadali na stale.
W literaturze przedmiotu można spotkać się z pojedynczymi informacjami o le
karzach polskich, którzy mieszkali i pracowali w Achalciche. W 1829 roku w garni
zonie rosyjskim w Achalciche służyło przynajmniej paru oficerów polskiego pocho
dzenia. Jednym z inicjatorów wydawanej od lutego 1829 roku rękopiśmiennej ga
zety „Achalciskij Merkury” był kapitan Łaszkiewicz z pułku szirwańskiego nale
żącego do garnizonu Achalciche. W Słowniku lekarzy polskich X IX wieku znajduje
my informację o doktorze medycyny Fortunacie Iwaszkiewiczu, który po ukończe
niu studiów w Petersburgu został skierowany do służby wojskowej w Gruzińskim
Pułku Grenadierów. W 1876 roku objął stanowisko chirurga w szpitalu w mieście
Achalciche. Dwa lata później zmarł na tyfus; jego nazwisko widnieje dzisiaj na
pomniku w Karsie w Armenii (Szarejko 1997, s. 185). W 1851 roku do Gruzji przy
był Wincenty Karpowicz, także lekarz. Zakochał się w księżniczce gruzińskiej Me
lanii Tumanawi. Ożenił się z nią i osiadł w Tyfilisie, ale wakacje rodzina Karpowi
czów często spędzała w majątku pod Achalciche (Wawrzykowska- Wierciochowa
1977, s. 19).
Według spisu ludności przeprowadzonego przez władze carskie w 1897 roku
w Achalciche mieszkało już 372 Polaków. Kolejny spis ludności z 1912 roku (po
chodzący z archiwum Muzeum Achalcyskiego) mówi o 75 Polakach mieszkających
w tym mieście. Oprócz danych z archiwum Muzeum Achalcyskiego istnieją jeszcze
inne ślady obecności Polaków w Achalciche. Na byłym cmentarzu katolickim,
w górnej części miasta, zwanej Rabatem, znajduje się grób Aleksandra Kajetanowicza Poniatowskiego, z datą urodzin— 1822 r. i śmierci— 1907 r. (napisy w języ
ku gruzińskim).
Znalazłam jeszcze inne nagrobki — z napisami w języku polskim: Elżbiety
Wiercińskiej — „Zmarła 5 maja 1885 r. Żyła lat 24” oraz z napisem częściowo już
nieczytelnym: Franuś Zdziechowski 1893 r. i z nazwiskiem — Dorotowski.
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Poza tymi trzema nagrobkami z polskimi napisami znajduje się na cmentarzu
w Achalciche jeszcze wiele innych mogił Polaków, na których są napisy w języku
gruzińskim lub rosyjskim. Również we wsi rodzinnej Poniatowskich — Uraweli
znajduje się cmentarz, na którym zostali pochowani Polacy. Ślady Polaków prze
bywających w Gruzji w X IX i na początku X X wieku pozostały nie tylko w lokal
nych archiwach, ale można je również znaleźć w postaci polskich mogił.

Małżeństwa mieszane — asymilacja
Polacy, którzy pojawili się w Achalciche, z reguły służyli w armii carskiej. Pierwsze
wzmianki o żołnierzach polskich na tych terenach pochodzą z lat dwudziestych
X IX wieku, kiedy Rosja toczyła z Turcją wojnę o panowanie nad księstwem gruziń
skim Samcche-Dżawachetii. Zdaniem księdza Dobkiewicza, mieszkańca Tbilisi,
autora korespondencji do czasopisma „Kraj” z 1883 roku, w wielu punktach Kau
kazu stacjonowały oddziały armii carskiej, rekrutujące się co najmniej w 1/3 z Po
laków. Dla niektórych było to zesłanie za buntowniczą działalność, a niektórzy po
prostu odbywali służbę wojskową, co wówczas trwało od kilkunastu do kilkudzie
sięciu lat. Wielu z nich zostawało w Gruzji na stałe (Woźniak 1996, s. 267). Specy
fika polskiej emigracji w Gruzji polegała na tym, że przeważającą jej część stanowi
li mężczyźni. Szansa na znalezienie kandydatki na żonę narodowości polskiej była
nikła. Jeżeli w Gruzji pojawiły się Polki, to były one żonami, które przyjechały z kra
ju do swoich mężów. W późniejszym okresie populacja Polek powiększyła się o no
we pokolenie urodzone na Kaukazie.
W takiej sytuacji Polacy zawierali związki małżeńskie najczęściej z Gruzinkami
katoliczkami, Ormiankami katoliczkami, rzadziej z Rosjankami. Zdarzały się rów
nież małżeństwa z kobietami niekatoliczkami, ale to wzbudzało zgorszenie i obu
rzenie szczególnie misjonarzy katolickich. Biskup diecezji tyraspolskiej obejmu
jącej również Gruzję, Franciszek Zottmann, w relacji do Rzymu z 1882 roku pisze,
że Polacy są oddani w większości religii katolickiej, stwierdza jednak z przykro
ścią, że szybko wzrasta wśród nich liczba małżeństw z członkami innych Kościo
łów (Chmielecki 1998, s. 268).
Ten wątek, małżeństwa z osobą innego wyznania, powtarza! się w opowie
ściach Poniatowskich i innych achalcyskich potomków Polaków. Legenda Ponia
towskich właśnie zaczyna się od ślubu prapradziadka Feliksa z Gruzinką. Za ten
swojego rodzaju „mezalians” pradziadek został ponoć wykluczony z rodziny przez
Poniatowskich w Polsce. Tamara Poniatowska mówi o tym tak:
Mój dziadek napisał list, w którym stwierdził, że potrzebujemy pomocy, żyjąc na Kauka
zie... Taki list wysłał do Stanisława Augusta, ale król napisał, że po co on ożenił się z Gru
zinką. Napisał, że musi teraz pracować (1).

Lejla Poniatowska, która należy do innej gałęzi gruzińskich Poniatowskich,
mówi:
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Nasza babcia była Ormianką (...) przyjeżdżali tutaj tylko mężczyźni. Kobiety nie przyjeż
dżały i oni byli zmuszeni wżenić się w inny naród (20).

Katoliccy rodzice nie chcieli udzielać zgody swoim dzieciom na małżeństwa
z innowiercami, Jura Kuzniecow — mąż Nazibroły Poniatowskiej — podkreśla:
katolicy nie pozwalali na małżeństwa z prawosławnymi, a prawosławny nie mógł wziąć
katoliczki. Tak powinno być, żeby ochronić wiarę, a teraz wszystko przemieszało się (4).

Mogła być jeszcze inna przyczyna — zawarcie małżeństwa z wyznawcą prawo
sławia powodowało, że dzieci z takiego związku automatycznie były przypisane
do Cerkwi prawosławnej. Ale Jura Kuzniecow mówi też:
Polak starał się szukać w 100% Polki, a teraz już prawie nikogo nie ma. Życie stało się tro
chę inne. Wszystko zmieniło się... On [SzalwaPoniatowski— P.P.] specjalnie się tutaj nie
ożenił. Chce tylko z Polką (4).

Szalwa zdaje sobie sprawę, że wyjazd do Polski, małżeństwo i osiedlenie się
w tym kraju będzie dla niego wielką próbą. Ale przecież podobną próbę przeszli
pierwsi polscy przodkowie Poniatowskich w Gruzji. Helena Koperska-.
No został. Ożenił się z Gruzinką i został tutaj. Pojawiły się dzieci, potem wnuki, i jeszcze,
i oni wszyscy zostali do końca (16).

Witalij Maron opowiada:
Dziadek służył w armii carskiej w achalcyskiej twierdzy. Potem spodobał mu się ten kraj.
Spodobało mu się to miasto. Dziadek ożenił się z Gruzinką. Pojechali do Polski, ale wróci
li do Gruzji (22).

Powrót dziadka i babci do Gruzji rodzina Maronów uzasadnia tym, że babcia
Gruzinką bardzo źle znosiła klimat polski i mimo że trzy starsze siostry obecnego
seniora rodu Maronów— Witalija urodziły się w Polsce, to rodzice zdecydowali się
na życie w Gruzji.
Polacy żenili się z Gruzinkami i Ormiankami, i osiadali na stałe na Kaukazie.
Stopniowo w ciągu X IX i X X wieku wrastali w miejscową społeczność i przyjmowa
li kulturę gruzińską. Ulegali asymilacji. Nie była to jednak łatwa i łagodna aklima
tyzacja, o czym świadczą również wspomnienia polskich zesłańców. Mateusz Gralewski, który spędził 12 lat na Kaukazie, w swoich wspomnieniach pisze o wielkiej
tęsknocie Polaków za ojczyzną:
To zamknięcie między skalami śród tłumów obcych ideą, wśród niewolników (Rosjan)
z wychowania i z tradycji. Ten brak własnego powietrza i swojskiego odzywającego się
ciągle w społeczeństwie żywiołu, niejednokrotnie brak nadziei powrotu — ogarniał nie
kiedy duszę Polaka cierpieniem (Gralewski 1877, s. 510).

Rozmaitość kulturowa Gruzji nie ułatwiała procesu zadomowienia. Arczil Gulisaszwili, prawnuk Jana Chmielewskiego, w rekonstrukcji swojej historii rodzinnej
napisał:
Miasto Achalcyche było wówczas tyglem wyznań, narodowości, zwyczajów. Po jedno
stajnym życiu w rodzinnej wsi Jan Chmielewski znalazł się w całkowicie innym świecie.
Przed jego oczami rozpościerał się górzysty krajobraz z licznymi świątyniami prawosław
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nymi, rzymskokatolickimi, katolików gruzińskich, ormiańskimi i grekokatolickimi, me
czetami i synagogami. Obok niego przechodzili ludzie mówiący po gruzińsku, otomańsku, turecku, rosyjsku (Gulisaszwili 1992, s. 7).

Trudno określić, czy i jakie czynniki ułatwiały kontakt z mieszkańcami Gruzji.
Oba narody były ciemiężone przez tego samego zaborcę. Być może wyłowienie tej
wspólnoty tragicznej historii i dziejów, odwołujące się jeszcze do czasów, kiedy
Polska próbowała zawrzeć z Gruzją sojusz wojskowy przeciwko potędze Turcji os
mańskiej, stanowiło jedną z prób zbliżenia obcych sobie kultur.
Polacy przebywający w Gruzji cieszyli się dużym szacunkiem, sympatią i przy
jaźnią jej mieszkańców. Jak twierdzi Woźniak, Polacy odegrali znaczącą rolę w ży
ciu gospodarczym i kulturalnym Gruzji drugiej połowy X IX i początku X X wieku.
Pierwsze linie kolejowe, drogi, mosty, tunele, gmachy użyteczności publicznej, in
stalacje sanitarne, które istnieją do dnia dzisiejszego, zbudowali m.in. polscy spe
cjaliści. Wielu polskich lekarzy, artystów, administratorów i rzemieślników zdo
było sobie uznanie i podziw otoczenia (Woźniak 1996, s. 260). Gruzini i dzisiaj pa
miętają o zasługach Polaków dla ich kraju. Potrafią wymienić kilka nazwisk pol
skich inżynierów, geodetów lub lekarzy, o czym miałam sposobność sama się prze
konać podczas dwóch pobytów w Gruzji.
Przyjaźń stanowi jedną z ważniejszych wartości w życiu Gruzinów. Istnieje
wśród Gruzinów legendarne uzasadnienie przyjmowania obcego przybysza z wiel
ką gościnnością, a nierzadko przepychem. Nieustanne wojny, najazdy i napady,
jakie zdarzały się w ciągu całej historii Gruzji, powodowały, że życie w tym kraju
nie należało do najbezpieczniejszych. Człowiek, który został wspaniale ugoszczo
ny z potencjalnego wroga przeobrażał się w przyjaciela, a nierzadko stawał się bra
tem rodziny4. W przypadku Polaków zawarcie przyjaźni mogło przyczynić się do
ułatwienia asymilacji z obcą kulturą. Jednak większą rolę w tym procesie odgrywa
ło małżeństwo i wejście w rodzinę gruzińską lub ormiańską. Ks. Dobkiewicz
w swoich korespondencjach do petersburskiego „Kraju” o życiu diaspory polskiej
w drugiej połowie X IX wieku wspominał o tym, że właściwie w każdym mieście po
wiatowym na Kaukazie można spotkać polską rodzinę. Ale zwracał też uwagę na
katastrofalny poziom znajomości języka polskiego ówczesnych Polaków, nie
wspominając już o ich dzieciach, co było konsekwencją mieszanych małżeństw.
W takim przypadku asymilacja zachodziła dosyć szybko. Następne pokolenie nale
żało już do miejscowej kultury. Tym bardziej, że Polacy w Gruzji nigdy nie tworzyli
zwartych skupisk. Ich kontakt z „polskością” był ograniczony z powodu wielkiej
odległości Polski od Gruzji oraz trudnej sytuacji politycznej, w jakiej znajdowały
się oba kraje. Proces asymilacji dotyczył w większym stopniu Polaków mieszka
jących na prowincji w małych miasteczkach niż tych, którzy zamieszkiwali duże
miasta, np. Tyflis. Polacy pozostający na prowincji w podtrzymywaniu polskości
byli zdani całkowicie na swoją rodzinę.

4

Opowieść profesora etnologii Tejmuraza Czikowani.
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Tradycja polska i gruzińska
Wiele napisano o roli rodziny w przekazie międzypokoleniowym języka, kul tu ty
i tradycji narodowej. Badanie, w jaki sposób rodzina wpływa na podtrzymywanie
tożsamości etnicznej, należy do kanonu etnologicznego. Znaczące w tej kwestii są
wnioski i ustalenia, do jakich doszedł w badaniach nad rodziną polonijną w Sta
nach Zjednoczonych A. Posern-Zieliński. Według niego, zachowanie tradycyjnych
wzorów przez emigrantów jest łatwiejsze w życiu prywatnym niż w publicznym.
W ramach rodziny — tej najbliższej dokonuje się międzypokoleniowa transmisja
nie tylko tradycji, języka, ale również świadomości pochodzenia, sentymentów
i przywiązania do kraju pochodzenia (Posern-Zieliński 1982, s. 73). Znaczenie ro
dziny w wychowywaniu i przekazie kultury polskiej, w warunkach gruzińskich,
jest bardziej oczywiste w przypadku małżeństw, w których oboje małżonkowie po
chodzili z Polski. A jak ten problem wyglądał w związkach mieszanych? To, w ja
kim języku mówi się w domu, według jakiej tradycji obchodzi się święta, w dużym
stopniu zależało od kobiety matki bądź babci. To one spędzały większość czasu
z potomstwem. W Gruzji istniał i istnieje zwyczaj, który wychowanie i edukację
dzieci zalicza do podstawowych obowiązków kobiety. A przecież żony Polaków
z Achalciche i okolic były Gruzinkami bądź Ormiankami. Chociażby z takiego po
wodu rodzina nie mogła być dla ich mężów Polaków znajomym światem, czy też
mikrotwierdzą, w której mogliby się odseparować choć na krótki czas od obcego

Przygotowanie czurczcheły (nanizane na nitkę
orzechy oblewane syropem winogronowym)
w rodzinie Oczyńskich z Kvareli, 1997. Fot.
P. Prześlakiewicz
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otoczenia (Woźniak 1996, s. 268-269). Czy w takim przypadku rodzina mogła być
narzędziem podtrzymywania tożsamości etnicznej i świadomości polskiego po
chodzenia? Polacy, chcąc czy nie chcąc, bardzo szybko wtapiali się w miejscowe
otoczenie i kulturę. Rodzina z polsko-gruzińskiej stawała się gruzińska. Dzieci
były już Gruzinami. Potwierdzeniem tej sytuacji może być wypowiedź jednej z mo
ich rozmówczyń, której matka pochodziła z domu Poniatowskich — Ingi Kalinow
skiej:
Nie, w naszej rodzinie nie było niczego polskiego, tak jak wy myślicie o tym. U nas wszyst
ko było bardziej po ormiańska i gruzińsku. U nas tak się zdarzało, że jakbracia ożenili się
z Gruzinkami to wszystko było po gruzińsku. Jak z Ormianką to po ormiańsku (13).

Tradycję polską w takiej rodzinie zastępowała tradycja gruzińska. Język, ob
chodzenie świąt, kuchnia, a więc wszystko to, co kształtuje świadomość etniczną,
zmieniało się. Ale pamięć o polskim pochodzeniu, polskie nazwisko, wzmocnione
dodatkowo dobrą opinią, jaką cieszyli się w Gruzji Polacy, zostało zachowane
przez te rodziny. Pamięć o polskich przodkach i krewnych, o polskiej krwi jest prze
kazywana młodszemu pokoleniu do dzisiaj. Na tym właśnie poziomie funkcjonuje
pamięć o polskości. Myślę, że mogła ona ulec wzmocnieniu przez tę cechę kultury
gruzińskiej, która kładzie duży nacisk na wartość rodziny i krewnych w życiu czło
wieka. Czyż więc jest to polskość, która była podtrzymywana i jest nadal podtrzy
mywana przez „gruzińskość”? W dalszej części niniejszego opracowania wyróżnię
kilka cech i wartości kultury gruzińskiej i pokażę, w jakim stopniu wpływały one
na zachowanie pamięci o polskości i jak w obecnej sytuacji przyczyniły się do bu
dowania polskiej tożsamości przez Poniatowskich i inne achalcyskie rodziny.

Rodzina i krewni
Rola rodziny w życiu człowieka podkreślana jest przez współczesnych potomków
polskich emigrantów. Pamięć o polskim pochodzeniu była przekazywana przez ro
dzinę. Pięknie tę postawę wyraził w formie toastu w czasie uczty mąż Nazibroły
Poniatowskiej — Jura Kuzniecow:
Tylko jedno wam powiem. Ogromne imperia giną, a małe zostają. One są zahartowane
w walkach. Było imperium rzymskie, mongolskie, rosyjskie, a historia cały czas coś inne
go tworzy. Ten człowiek, który potrafił ochronić swoją narodowość, wiarę i nadzieję, za
wsze będzie mógł żyć. Zawsze przetrwa, a ogromne imperia szybko upadną. Wszyscy ma
li przeżyją. A ten, kto wie, skąd on pochodzi, kim byli jego przodkowie, i przekazuje to
dzieciom. Ile to już pokoleń przeminęło? Oni już 100 lat przekazują sobie tę wiedzę, nie,
więcej niż 200 lat (4).

Na pytanie, dlaczego ich przodkowie nie wrócili do Polski, dlaczego zostali
w Gruzji, rozmówcy podkreślali wagę posiadania rodziny przez nich już tutaj na
miejscu — w Gruzji. Larysa Poniatowska tak opowiada o tym:
Na pewno nie mieli takiej możliwości. Wszyscy ludzie chcą żyć tam, gdzie się urodzili.
Tam gdzie są ich wszyscy krewni (20).
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Inga Kalinowska w odpowiedzi na to samo pytanie:
Nie wiem, na pewno nie miał tam domu, nikt mu nie został w Polsce. Nie miał nadziei.
Pewnie nie miał tam rodziny. Tam było bardzo ciężko. Wszystkich zsyłali i eskortowali
Rosjanie (13).

I Jura Kuzniecow w odpowiedzi na pytanie o powroty Polaków do kraju w latach
dwudziestych:
Oni już nie mogli. Nie dali rady. Tutaj mieli duże rodziny (4).

O tym, że życie bez rodziny i krewnych jest bardzo ciężkie i właściwie nie do
zniesienia dla nich świadczą słowa żony Jury — Nazibroly Poniatowskiej, która
przez pięć lat mieszkała na Węgrzech:
A na Węgrzech bardzo dobrze się nam mieszkało, ale mimo to siedziałam i płakałam.
Chcę do domu, chcę do domu. Nie ma tutaj naszych... Pojedziemy do Gruzji. Tam wszyscy
moi mieszkają i brat, i siostra. Po co mam żyć oddzielnie? Nikomu tutaj nie jestem po
trzebna (10).

Obok rodziny wysuwa się w tych wypowiedziach na pierwszy plan przywiąza
nie do kraju, w którym się urodziło i wychowało. Związek z krajem urodzenia,
w którym mieszkają krewni, przyjaciele i znajomi zawsze byl bardzo ważny dla
Gruzinów. W czasie naszych rozmów często powtarzali, że bardzo rzadko można
spotkać Gruzinów w innych częściach świata, którzy byliby emigrantami z włas
nej, nieprzymuszonej przez wydarzenia polityczne lub warunki ekonomiczne woli.
Czasami widoczne było u moich rozmówców rozdarcie między chęcią powrotu do
kraju przodków i przywiązaniem do kraju urodzenia. Myśl powrotu do tego pier
wszego, kraju przodków, funkcjonuje raczej na zasadzie powinności, wzorca za
chowań, jakie identyfikują prawdziwego Polaka. Wspomniany już Szalwa Ponia
towski opowiadał, że wielkim marzeniem jego ojca Edmunda byt powrót do Polski,
ale przez cale życie nie udało mu się go zrealizować. Nie pozwalały mu na to wła
dze sowieckie. W ciągu ostatnich 10 lat właściwie już nic nie stało na przeszko
dzie, lecz wtedy:
On (ojciec) potem mówił: „Kiedy byłem jeszcze młody to myślałem, że pójdę pieszo do Pol
ski, a teraz co ja Gruzinów opuszczę?” On już wtedy był bardzo stary (18).

Ale to wielkie marzenie odziedziczył jego syn Szalwa, który za najważniejszy
cel w życiu postawił sobie wyjazd do Polski i małżeństwo z Polką.
Wyjazdu do ojczyzny przodków nie wyobraża sobie większość potomków Pola
ków. Koperscy:
A tak, żeby chcieli wyjechać do Polski — to nie widziałem takiego człowieka. To nie jest
rok czy dwa lata. To już prawie wiek. Oni mieszkają tutaj od wieków (16).

Rozmówcy wskazują również na trudności, jakie mieliby z przyzwyczajeniem
się do polskiego otoczenia i kultury. Guliko Koperska:
(...) sposób życia, rodzina, kontakty są już tak mocno zmieszane w Gruzji. Jeżeli człowiek
stąd pojedzie tam, to może w ogóle nie przyzwyczaić się do tamtego życia. Tutaj urodzili
się (16).
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Pamięć o przodkach
Przywiązanie do miejsca urodzenia i wychowania wzmocnione jest przez fakt, że
jest to ziemia i ojczyzna także ich bezpośrednich przodków. Dziadkowie, babcie
czy rodzice zostali pochowani tutaj. Korzenie żyjących współcześnie tkwią w ziemi
gruzińskiej. Przez te liczne lata, czy też jak sami mówią „stulecia” powstała więź
między ich rodziną a Gruzją. Poza tym ciągłość pokoleniowa między ludźmi, któ
rzy już odeszli, i żyjącymi ich dziećmi nadal jest odczuwana w Gruzji. Uważam, że
pamięć przodków, która funkcjonuje w kulturze gruzińskiej przyczyniła się
w znacznym stopniu do zachowania pamięci o polskich prapradziadkach. Wska
zuje na to wyraźnie zdanie jury Kuzniecowa:
To jest moja ziemia. Tutaj moi przodkowie zostali pochowani. Jeżeli stanie się tak, że lu
dzie nie będą szukać się nawzajem i nie będą znać nikogo — wszystko stracimy, wszyst
ko zniknie. Nie można wyprzeć się swoich przodków (...) W życiu jest dużo problemów.
Za mąż wychodzą, zmieniają nazwiska, ale tożsamości się nie zmienia (4).

Dla innej przedstawicielki rodziny Poniatowskich— Lali nie do pomyślenia jest
sytuacja, w której ona wyjechałaby do Polski i zostawiłaby w Gruzji rodzinę i krew
nych, mimo że straciła tych najbliższych w tragicznych okolicznościach. Na niej
tutaj spoczywa obowiązek opiekowania się ich grobami i pamiętania o wszystkich,
którzy odeszli z tego świata. Pamięć przodków zapewnia ciągłość rodziny i zacho
wanie nazwiska. I jeszcze raz Jura-.
Można aż do 10 pokolenia pamiętać o przodkach. My żyjemy teraźniejszością, ale trzeba
pamiętać o swojej przeszłości (4).

Ciągłość rodziny zachowywana jest także przez zwyczaj nadawania imienia
dziadka pierworodnemu synowi. Natomiast imię wujka, czyli brata matki, prze
ważnie otrzymuje młodsze rodzeństwo. Dzięki temu imię nie ginie. Ono utrzymuje
więź z przodkami. Szalwa Poniatowski mówi o tym tak:
My wiemy tak— pierwszy przyjechał Aleksander. 1ojciec Nodari nazywał się też Aleksan
der. Młodsi synowie noszą imiona wujków. Mnie na przykład nazwali Szalwa i syn moje
go siostrzeńca powinien nosić moje imię. U nas tak jest przyjęte. Tak, żeby nie stracić tego
imienia, żeby nie zginęło. Tak przekazywali (18).

Dzięki temu zwyczajowi współcześni potomkowie Polaków noszą polskie imio
na. W rodzinie Poniatowskich powtarzają się na przemian imiona Feliks i Aleksan
der. Koperscy wymieniają krewnych, którzy nazywają się: Stanisław, Mikołaj, Bro
nisław i Paulina. Podobnie jest u Maronów, wśród których można spotkać: Stani
sława, Władysława, Józefa i Rozalię. Wszystkie te rodziny z dumą podkreślają
fakt, że zachowały do dzisiaj polskie imiona, co stanowi kolejny dowód ich pol
skości.
W czasie przyjęcia gruzińskiego, które określane jest jako akademia życia i kul
tury gruzińskiej, zawsze jednym z pierwszych toastów jest toast za przodków, ro
dziców i przyszłe dzieci. Z utrzymaniem jedności rodziny związane jest również
zachowanie niezmienionego nazwiska. Wiele razy zmuszano do zmiany nazwiska
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na rosyjsko lub gruzińsko brzmiące. Według Awtandila Marona zmiana nazwiska
oznacza zmianę osobowości:
Maron to jest bardzo dobre nazwisko. Chcieli, żeby zmieniać, ale po co? Zuch Maron!... Je
śli człowiek zmieni nazwisko to stanie się kimś innym. Jeśli zmienię nazwisko to stanę
się innym człowiekiem. Zmienię swoją narodowość. Zgubię swoich. Kiedy przyjechałem
z wojska, to chcieli, żebym zmienił nazwisko. Ja przecież jeden byłem i moje siostry. By
łem najmłodszym bratem. Teraz mam 3 synów to znaczy, że jest 3 Maronów. Potem oni
będą mieli dzieci i powiększy się klan Maronów. Dlaczego mamy zmieniać nazwisko?
( 22) .

Zdanie ojca uzupełnia syn Witalij: „I Maronów będzie dużo” (22). Tak silna jest
identyfikacja w tej rodzinie z nazwiskiem, że wnuczek Awtandila, który ma zale
dwie 5 lat, na pytanie, kim jest, odpowiada: „Ja — Maron” . Na żartobliwe podanie
w wątpliwość nazwiska jego młodszej siostry mały Maron przerywa: „Ja, tata i sio
stra jesteśmy Maron (22). Larysa Poniatowska uważa, że nie pozostało im właściwie
nic innego niż nazwisko: „Co nam pozostało? Bronić swojej rodziny i nazwiska (20).

Jedność rodziny
Maronowie trzymają się razem, tak jak i pozostałe rodziny o polskich korzeniach.
A to oznacza, że spotykają się często na rodzinnych uroczystościach i zjazdach. Na
pytanie, czy utrzymują kontakty również z dalszą rodziną, odpowiadali z wielkim
oburzeniem:
Przecież to mój kuzyn. To jak mamy nie utrzymywać ze sobą kontaktów? Nie, no jak moż
na inaczej?! Zawsze spotykamy się ze sobą. Obowiązkowo w sobotę wsiadam w autobus.
To jest przecież mój brat stryjeczny. Bardzo się lubimy i szanujemy. Jak to można nie spo
tykać się ze sobą? Przecież to jeden naród — brat stryjeczny (22).

Inga Kalinowska na to samo pytanie dala stanowczą odpowiedź, że cala rodzi
na Poniatowskich jest sobie bliska. Ona sama najbliższe kontakty utrzymywała
z matką Nodara Poniatowskiego. Spotykała się również z innymi krewnymi ze
strony Aleksandra, a już szczególnie bliskie stosunki łączą ją z gałęzią wywodzącą
się od Stanisława — „Hu nas by nie było— wszyscy jesteśmy bardzo bliscy sobie” .
(13). Poza tym wszyscy się doskonale znają w Achalciche. Znają swoją rodzinę,
która mieszka w innych miastach lub wsiach.
Tu trzeba podkreślić inną cechę kultury gruzińskiej, która polega na dobrej zna
jomości stopnia pokrewieństwa nawet najdalszej rodziny. Gruzini nie muszą się
zastanawiać przy wymienianiu licznych krewnych. Czasami potrafią doszukać się
krewnego pośród na pierwszy rzut oka obcych ludzi. Czy we wszystkich przypad
kach chodzi o autentyczne pokrewieństwo, tego zapewne nie wiedzą ani oni sami,
ani ja. Niewątpliwie posiadanie krewnych w obcych miejscach otwiera wiele dróg
przed człowiekiem. Poniatowskich, Koperskich, Maronów zawsze intrygowało to,
ilu mają jeszcze krewnych w Gruzji. A także czy istnieje jakaś gałąź ich rodziny
w Polsce? A jak sami mówią: „Tutaj Poniatowskich jest bardzo mało. Nasza rodzi
na jest bardzo mała” — stwierdza Lejla Poniatowska (19). W związku z tym, każ
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dy, kto pochodzi z tej rodziny, jest identyfikowany z nią nawet przez otoczenie. Do
tyczy to zwłaszcza kobiet, które wyszły za mąż i należą do rodziny noszącej inne
nazwisko. Wiele z nich zatrzymało swoje panieńskie nazwisko. Na przykład Nazibroła, Lejla, Larysa Poniatowskie i Guliko Koperska. W przypadku pozostałych có
rek Poniatowskich, które po zawarciu związku małżeńskiego zmieniły nazwisko,
nadal są określane przez przyjaciół i sąsiadów jako Poniatowskie. Pozostali Gruzi
ni mówią o nich, że są Polkami, bo noszą takie, a nie inne nazwisko. Wyróżnia się
ono innym brzmieniem.

Geografia polskich nazwisk
Jeśli nawet sami zainteresowani nie przywiązywaliby wagi do swojego pochodze
nia, to zawsze Gruzini przypomną im o nazwisku, o którym wszyscy wiedzą, że
jest polskie. Należy tutaj podkreślić, że na podstawie tylko tej jednej cechy kultury
gruzińskiej — różnicującej nazwiska według narodowości możliwe jest wstąpienie
do Związku Polaków Południowej Gruzji. Wystarczy polskie nazwisko. Nawet pod
czas pierwszych rozmów w Gruzji poruszany jest temat nazwisk — gruzińskich
i niegruzińskich oraz regionów, z których one pochodzą. To, że Gruzini z dużą
swobodą potrafią przypisywać nazwiska do określonych regionów Gruzji, często
wprawiało mnie w zdumienie. Nierzadko ich orientacja sięgała dalej. Wiedzą, czy
dane nazwisko jest szlacheckie czy chłopskie. Gruziński etnolog — Lija Melikiszwili, uzasadniając tę orientację, wskazuje na znajomość historii, która ułatwia
Gruzinom poruszanie się w geografii nazwisk:
W gruzińskich rodzinach (...) wiedzą, że ten jest pochodzenia książęcego lub królewskie
go — to wszystko jest dokładną historią, prawdą. (...) wszyscy wiedzą, jakie kto ma po
chodzenie. Ludzie wiedzą, że w tej wsi mieszkają załóżmy Cereteli — książęta, a w dru
giej Cereteli — chłopi. Wszyscy wiedzą o tym. (...) naród gruziński bardzo dobrze zna
swoją historię (23).

Nie tylko gruzińscy etnolodzy zwracali uwagę na tę cechę rodaków, ale również
moi rozmówcy. Merab Modebadze:
To nie jest takie proste, ale u nas wszyscy ludzie wiedzą wszystko na temat tego, skąd po
chodzą. Kto wcześniej był bogaty. Cereteli to takie bogate rodziny. Prosty człowiek nie ma
prawa nosić takiego nazwiska. Jest ono przekazywane jak spadek z pokolenia na pokole
nie. Nazwiska są różne w południowej Gruzji, różne w północnej i zachodniej Gruzji. A już
zupełnie inne nazwiska występują we wschodniej Gruzji i zupełnie inne obyczaje tam pa
nują. Na pewno w Polsce też tak jest (16).

Dalej Merab mówi o rozpoznawaniu narodowości na podstawie nazwisk: „Or
miańskie nazwiska kończą się inaczej i osetyńskie nazwiska kończą się inaczej”
(16). Na wyrażoną wątpliwość i pytanie: skąd wiadomo, że to jest ta, a nie inna na
rodowość, czy tę różnicę od razu zauważają, już przy podaniu nazwiska, Merab od
powiada:
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Od razu, momentalnie. Osetyjczycymają inne nazwiska. Rosjanie — to jest jasne. W Tbi
lisi mieszka około 103 narodowości. W Gruzji mieszka bardzo dużo narodowości. Azerowie też mają inne nazwiska. Odróżniają się też nazwiska Turków (16).

Według Gruzinów nazwiska określonych narodowości mają charakterystyczne
końcówki. W przypadku Polaków nazwisko kończy się na końcówkę -sk a , -sk i. Do
Związku Polaków Południowej Gruzji należą rodziny, których nazwiska trochę od
biegają od powszechnie przyjętej opinii na ten temat. Rodziny Maronów i Zilberszteinów są jednak przekonane o swoim polskim pochodzeniu. Czasami wyrażają
wątpliwość, że może przodkowie ich przodków przybyli do Polski jeszcze z innej
strony świata. Według Awtandila Marona ich nazwisko jednoznacznie wskazuje
na polską narodowość:
A przecież nie zdarza się tak, żeby Maron byl Gruzinem. Jak powinno być: Maron czy Maroniszwili — Gruzin? A może Maronian — Ormianin? (22).

Natomiast nazwisko rodziny Zilberszteinów wzbudzało nieco więcej kontro
wersji. Mimo to Zilberszteinowie zawsze uważali się i uważają za Polaków. Przy
czym sami zauważają, że może nazwisko rzeczywiście brzmi „z lekka” po niemiec
ku albo po żydowsku, ale jedno wiedzą na pewno: ich przodek przyjechał z Polski.
Wydaje się, że w tym przypadku większą rolę w zachowaniu pamięci o polskim po
chodzeniu odegrał przekaz międzypokoleniowy i opowieści rodzinne, które zdomi
nowały opinie o niepolsko brzmiącym nazwisku. Dziadek i ojciec zawsze przekazy
wali swoim dzieciom wiedzę na temat początków rodziny.

Rodzina i religia
Ze świadomością polskiego pochodzenia zwykle wiąże się zachowanie przynależ
ności do religii katolickiej. Ale jak wyglądała sytuacja w przypadku, kiedy owa
świadomość była podtrzymywana przez rodziny zakorzenione w kulturze gruziń
skiej? Polacy, którzy przybywali na te tereny, zazwyczaj szybko wchłaniani byli
przez otoczenie dzięki małżeństwom. Związki małżeńskie starali się zawierać
z wyznawczyniami tej samej wiary, a więc przede wszystkim z Gruzinkami kato
liczkami i Ormiankami katoliczkami. A dopiero jeśli nie było to możliwe, z inno
wiercami — wyznawczyniami Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Natomiast
unikali małżeństw z kobietami należącymi do Cerkwi prawosławnej z tego powo
du, iż dzieci z takiego związku automatycznie podlegały Cerkwi prawosławnej,
a to oznaczało, że ich rodzina traciła wiarę katolicką już w drugim pokoleniu.
Analiza roli rodziny w przekazie religii staje się tym trudniejsza, że oprócz tarć
i konfliktów, jakie były w Meschetii pomiędzy tymi czterema grupami wyzna
niowymi, dołącza się jeszcze powszechnie panujący strach przed prześladowania
mi i utrudnieniami, jakie stwarzały władze komunistyczne wyznawcom każdej
religii.
W Achalciche, które było prężnym ośrodkiem religijnym, istniały cztery parafie
ormiańsko-katolickie (cztery kościoły — najstarszy wzniesiony w 1831 r., pozo
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stałe w 2 . poł. X IX stulecia). Oprócz nich istniała jeszcze jedna parafia rzymskoka
tolicka pod wezwaniem św. Różańca NMP z 1760 r. W momencie objęcia władzy
przez bolszewików wiele kościołów i cerkwi zostało zamkniętych. Tak jak w całym
Związku Radzieckim za praktykowanie religii spotykały trudności i nieprzyjemno
ści. Mieczysław B. Lepecki w swoich refleksjach z podróży po Gruzji, którą odbył
wkrótce po aneksji Gruzji przez Rosję sowiecką, zauważył, że bolszewicy nie zaka
zali całkowicie praktyk religijnych, ale walczą z nimi inną bronią — lekceważe
niem, śmiechem i izolacją kleru. Na kościoły nałożono duże ciężary podatkowe.
Powołano do życia specjalne organizacje bezbożników, które wyszydzały wszelkie
przejawy religijności:
Ksiądz, lama czy szaman to według ich opinii najgorszy gatunek człowieka. Żaden urzęd
nik, nie mówiąc już o członku partii komunistycznej, nie poda mu ręki publicznie, tak jak
u nas nikt nie kwapi się z podaniem ręki katowi. W kult nie uderza się w Związku Sowiec
kim nigdy wprost, lecz zawsze rykoszetem. Oczywiście skutek jest ten sam, albo może
nawet większy (Lepecki 1935, s. 55-56).

Ojciec Nodara Poniatowskiego— Aleksander— w czasie studiów należał do ta
kiej właśnie Organizacji Bezbożników, aktywnie działającej w Tbilisi wiatach trzy
dziestych.
Sytuacja zaostrzyła się po II wojnie światowej. Większość istniejących jeszcze
kościołów i cerkwi zburzono lub przebudowano na obiekty o zupełnie innej uży
teczności. W najlepszym przypadku przekształcono je w muzea. Według moich
rozmówców w Achalciche wyglądało to w podobny sposób. Na miejscu jednego
z kościołów zbudowano w latach pięćdziesiątych Dom Oficerów, na miejscu dru
giego Komitet Rejonowy Partii. Kościół, który stał na wzgórzu zwanym Rabatem,
został zamknięty. Od tego czasu niszczał tak, że obecnie zostały z niego ruiny.
Ludzie bali się przyznawać do swojego pochodzenia i religii. Za wszystko moż
na było zostać aresztowanym i wywiezionym. Od lat czterdziestych tzw. czystki
spotykały różne grupy etniczne, zaczynając od Niemców i Turków meschetyńskich. Po ich wywiezieniu właściwie każdy mógł spodziewać się deportacji.
Wątek prześladowań i strachu stale obecnego w tym okresie pojawia! się często
w wypowiedziach rozmówców. Każdy, kto został zauważony w kościele czy cerkwi
przez „specjalnego obserwatora” , musiał liczyć się z wyrzuceniem z pracy, a nawet
aresztowaniem. Taką chwilę grozy opisała Tamara Poniatowska:
Kiedyś przyjechała wycieczka, bo oni cerkiew traktowali jak muzeum. Chcieli pokazać jak
trzeba było się zachowywać w cerkwi. Kazali mi iść. Od razu wiedzieli kogo wybrać. Za
prowadziłam ich tam, zapaliłam świeczki, pomodliłam się. Patrzyli jak w muzeum. To był
oczywisty dowód na to, że chodzę do cerkwi, wiadomo też, że jak wejdę do cerkwi to mu
szę zapalić świeczkę. Potem chcieli mnie oskarżyć. Mój wuj byl partyjny i kiedyś powie
dział, że naśle na mnie ludzi. Oni mnie sfotografują i w gazetach będą pisać o tym, co wy
prawiam. Przestraszyłam się i chodziłam do kościoła jak go nie było w domu (1).

W czasach, do których odnosi się powyższa wypowiedź, Kościół jako instytucja
zniknął z pola widzenia. Ludzie oprócz nielicznych jednostek tracą wiarę i wiedzę
na temat religii. Część z nich dzisiaj, kiedy panuje wolność wyznania, podjęła pró
bę powrotu do religii.
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Polacy z południowej Gruzji wybierają wiarę przodków, których nie zawsze
identyfikują z katolicyzmem. Mówią, że dziadkowie, tak jak wszyscy Polacy w oko
licy, chodzili do jednego kościoła, w którym najgłośniej biły dzwony i na miejscu
którego zbudowano potem Dom Oficerów. Często jednak okazywało się w trakcie
rozmowy, że był to kościół ormiański, albo nie wiedzieli, na czym polega różnica
między Kościołem katolickim a Cerkwią prawosławną.
Niewątpliwie chęć powrotu do wiary przodków czy nawet samo przypomnienie,
jakiego wyznania byli dziadkowie, utrudniają tutejsze skomplikowane podziały
religijne. Ponadto utożsamianie katolicyzmu z polskością nie jest tak oczywiste
dla nich, jak pozostaje nadal dla Polaków w Polsce. W Achalciche mieszkało dużo
gruzińskich i ormiańskich katolików. W czasach carskiego panowania gruzińscy
katolicy zostali podporządkowani hierarchii ormiańskiej. Gruzini pomimo nie naj
lepszych stosunków z Ormianami uczęszczali do ich kościołów. Chowali zmarłych
na ormiańskich cmentarzach. Katolicyzm był dominującą religią na tych terenach,
zatem nie może dzisiaj stanowić wyznacznika polskości w opozycji do np. prawo
sławnych Gruzinów.
Wielu moich rozmówców dopiero odkrywało na nowo religię przodków gruziń
skich, ormiańskich, polskich. W ten sposób uchylała się również zasłona przed ba
daczem. Rozmówcy zaczynali przypominać sobie, jak to było na początku — kto
nauczył ich pierwszej modlitwy, jakiego wyznania byli dziadkowie. Powoli ryso
wał się obraz rodziny, której rola w przekazie religii skończyła się na pokoleniu
dziadków. Larysa Poniatowska:
Moja babcia była katoliczką. Nasza rodzina nie była bardzo wierzącą rodziną. Tata mój
nie bardzo był zainteresowany tymi sprawami, a moja mama była z takiej rodziny, z którą
nie mamy kontaktów. Myślę, że byliśmy katolickiej wiary (20).

Rodzice należeli już do tej generacji, która nie przykładała dużej wagi do religii,
poza nielicznymi wyjątkami. Do nich należał ojciec Guliko Koperskiej:
Ojciec nauczył mnie jak żegnać się według wiary rzymskokatolickiej. To ojciec nauczył
mnie tak, to przechodzi z pokolenia na pokolenie. No wtedy były takie tendencje w czasie
socjalizmu, że ludzie bali się zesłania. (...) Itak stało się, że nie straciłam tej wiary (16).

Większość jednak rodziców „nie interesowała się tymi sprawami” . Temu stano
wi rzeczy sprzyjało wcześniej wspomniane lekceważenie i wyśmiewanie praktyk
religijnych w okresie ich dzieciństwa i wczesnej młodości, które później prze
kształciło się we wszechwładną atmosferę strachu. To właśnie babcia i dziadek
były osobami, które wprowadzały współczesnych achalcychskich Polaków w tajni
ki wiary. Wszystko to najczęściej odbywało się w wielkiej konspiracji. Jako małe
dzieci byli prowadzani przez babcię lub ciocię do kościoła, gdzie zostali wcześniej
ochrzczeni. Najczęściej wymieniają kościół, który podlegał katolikom ormiańskim
w Iwlicie — wsi położonej koło Achalciche. Niektórzy dziadkowie byli tak pobożni,
że nie można było usiąść do stołu bez wcześniejszej modlitwy. Tina Kiknadze:
Babcia była bardzo wierząca i cały czas chodziła do cerkwi. Sadzała nas obok siebie, że
byśmy też modlili się (15).
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I dopóki ona żyła obchodzono w domu wszystkie święta religijne. Ale potem po
jej śmierci tradycja religijna zaczęła zanikać. Tina Kiknadze:
Do cerkwi chodziłam bardzo rzadko, dlatego że wychowawcy to zawsze mówili, że nie ma
Boga na świecie. I tak przestaliśmy w ogóle chodzić. Ale moja matka chodziła i kiedy byli
śmy mali chodziliśmy. A jak już dorośliśmy przestaliśmy w ogóle chodzić do cerkwi. I cer
kwie zaczęli zamykać. Nie istniała cerkiew tutaj. Nie było gdzie chodzić (15).

To co mówią achalcychscy Polacy o swoim stosunku do wiary, odzwierciedla
wypowiedź Ingi Kalinowskiej:
Zawsze prowadzili nas tam [do kościoła — P. P.] Nawet nie interesowaliśmy się tym, ale
oni prowadzili nas tam. Prowadzili, to szliśmy. Ale żeby powiedzieć o tym, że to było po
katolicku? Niczego nie obchodziliśmy po katolicku (13).

Ostatnia część tej wypowiedzi odnosi się do pytania o święta religijne. Z całego
religijnego roku obrzędowego funkcjonują w świadomości rozmówców Boże Naro
dzenie i Wielkanoc. W niektórych rodzinach obchodzi się te święta dwukrotnie,
tzn. według kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego. Moi rozmówcy nie wymie
niali zbyt wielu zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem. Wspominali jedy
nie o pójściu do „cerkwi” i zapaleniu tam świeczek. Wydaje się, że taki stosunek
może wynikać z tradycji gruzińskiej, według której nie obchodzi się uroczyście
tych świąt. O wiele barwniejszym świętem jest Nowy Rok, o czym wspominali rów
nież mieszkańcy Achalciche. Lejla Poniatowska:
U nas nie obchodzono tak Bożego Narodzenia. Bardziej świętowano Nowy Rok. A na wsi
obchodzili stary Nowy Rok 14 stycznia. A mama świętowała obydwa. Nie żyła wcale zno
wu tak rozkosznie. No mimo wszystko można było kupić indyczkę i zrobić gruzińskie
„guzinaki”. To taki placek z miodu i orzechów (11).

Natomiast w czasie Wielkanocy malowano jajka na czerwono i zanoszono na
groby przodków. Zdaniem księdza Jerzego Szymerowskiego, który od 4 lat pełni
funkcje kapłana w parafii katolickiej w miasteczku położonym 11 kilometrów od
Achalciche — Wale, podstawy wiary katolickiej są słabe, mimo iż większość mie
szkańców regionu uważa się za katolików. Ks. Jerzy Szymerowski:
Tam w Achalciche dużo katolików mieszka, bardzo dużo katolików mieszka. No, ale ten
katolicyzm to jest jak on mówi: „świeczkę zapalić". On tylko to rozumie. Oni nic więcej
nie wiedzą. A po co to palić? Jaki to ma sens? Jakie to ma znaczenie? (14).

Ksiądz Jerzy zaczynał nauczanie swoich wiernych od początku. Przy czym
uważa:
To jest wszystko płynne. To jest takie płynne, że wy sobie nie wyobrażacie. Na przykład
przyjdą dzieci na katechezę, te dzieci do komunii. Ja ich tak nie mogę zebrać, żeby zaczęły
chodzić na katechezę. No nie mogłem. Na różaniec ludzie chodzą, na katechezę nie.
Wszystko płynne. Jednego dnia może być 50 osób, drugiego może nie być nikogo (14).

Jednocześnie wspomina o tym, że wielu ludzi, którzy odeszli od religii, powróci
ło do niej w ostatnich latach. Zaczęli chodzić do kościoła, cerkwi, przypominać so
bie modlitwy, zbierać ikony, święte obrazki, modlitewniki.
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Wielu z nich pokazywało mi również malutkie święte obrazki, które dostali tak
jak „ciocia” Tamara — od spotkanej przypadkowo dziennikarki z Polski. Myślę, że
w znacznym stopniu powrót do wiary utrudniają podziały religijne, które związa
ne są również z podziałami etnicznymi, wciąż obecnymi na tym obszarze. Często
ludzie stają przed problemem: do jakiego Kościoła pójść? Mogą wybierać między
Kościołem ormiańskich katolików, Ormiańskim Kościołem Apostolskim, katolic
kich Gruzinów (którzy przez długie lata uczestniczyli w obrządku ormiańskim)
i prawosławnych Gruzinów. Wybór jednej z trzech pierwszych opcji może wiązać
się z opowiedzeniem się przy narodowości ormiańskiej. Dopiero w ostatnich latach
przyjechało na te tereny kilku księży obrządku łacińskiego, którzy znają język gru
ziński. Do takich należy wspomniany wyżej ksiądz Jerzy Szymerowski.
Cerkiew prawosławna jest utożsamiana w Meschetii z narodowością gruziń
ską. Również wewnątrz niej istnieją podziały. Według księdza Jerzego na tych tere
nach istnieją trzy odłamy gruzińskiej Cerkwi. Niedaleko Achalciche znajduje się
klasztor, który zbuntował się i nie uznaje gruzińskiego katolikosa (patriarchy).
Do tego dołączają się nie najlepsze, często wrogie stosunki między katolikami
i prawosławnymi. Od kilku lat trwa między nimi spór o kościół w Iwlicie. Aktualnie
pieczę nad nim sprawują prawosławni. Ksiądz Jerzy Szymerowski po przyjeździe
do Wale popadł na początku w konflikt z lokalną hierarchią Cerkwi prawosławnej.
Spotkała go również nieufność ze strony miejscowych parafian — gruzińskich ka
tolików. Za najmniejsze zmiany, jakie chciał przeprowadzić w ich kościele, był po
dejrzewany o to, że „został nasłany przez prawosławnych” . Starał się przystoso
wać kościół do wymogów, jakie stawia obrządek łaciński. Kościół w Wale w cza
sach komunistów służył za magazyn. Został otwarty w latach osiemdziesiątych.
Potem katolicy z tego regionu musieli walczyć z prawosławnymi o pozostanie pod
zwierzchnictwem władz katolickich. Dla nich najważniejsze było zachowanie wia
ry przodków. Z tym związany był również konflikt, jaki istnieje nadal, pomiędzy
nimi i księdzem, który nie chciał się zgodzić na odbywanie przez miejscową lud
ność dotychczasowych praktyk, polegających np. na zapalaniu przez każdego
wiernego świeczek przed obrazem wewnątrz kościoła. Po kategorycznej odmowie
kapłana katolicy z Wale zapalają świeczki na zewnątrz kościoła. Również w wiel
kiej konspiracji przed księdzem dotrzymują wierności innym obrzędom przodków,
które na przykład polegają na złożeniu dziękczynnej ofiary z barana. Ksiądz mówi
0 tym tak:
To jest magia. Tutaj z początku na silę barany rezali, zarzynali. Tutaj ludzie mają sny,
wiecie. Tutaj ludzie mają sny. Jemu się śni, że pan Bóg mówi mu, ze ma iść barana za
rżnąć w kościele. Tak, bo mu dziecko wyzdrowiało. Oni składają śluby jakieś panu Bogu.
Jakieś nieszczęście, coś się stanie i on składa śluby i jeszcze takie, że jak mi Boże dasz
zdrowe dziecko, to ja ci barana zarżnę (14).

Ludzie, którzy odeszli od wiary, a pragną teraz powrócić, odczuwają rozdarcie
1 zagubienie pośród tylu Kościołów. Konflikt wynikający z trudności wyboru wi
doczny był podczas rozmowy z ciocią Tamarą i Nodarim Poniatowskim. Tamara
Poniatowska uważa się za katoliczkę. Po tym stwierdzeniu odbyła się krótka dys
kusja. W końcu Nodari przedstawił swoje stanowisko:
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Babcia była katoliczką też, ale w zasadzie, w danym momencie wyznajemy prawosławną
wiarę i gruzińskiej katolickiej nie powinniśmy, dlatego że moja mama była prawosławna.
Ale szanujemy wiarę przodków. (...) Kiedyjest Wielkanoc, to obchodzę ją dwa razy. Malu
ję jajeczka (9).

O tym, jak bardzo są zdezorientowani, świadczy opowieść Szalwy Poniatow
skiego o chrzcie, któremu poddał się przed pójściem do wojska:
Mnie ochrzcili w ormiańskiej cerkwi. Tak w katolickiej w Achalciche. No tak gregorianie.
Nie wiem. Katolicy i gregorianie to Ormianie. Ja już nie wiem, u których. Chodziłem po
prostu pomodlić się i już nie wiem, co to była za cerkiew. Jak byłem w tej, to ktoś powie
dział, że jak jestem tym i tym to nie powinienem chodzić do tej właśnie. Ja po prostu nic
nie wiedziałem. Tylko tak się modliłem. Nikt mnie tego nie uczył. I gdzie byłem ochrzczo
ny, teraz już nie wiem (18).

Ludzie wykorzenieni ze swojej tradycji religijnej poszukują miejsca dla siebie
pośród mozaiki religijno-narodowościowej, która odżyła po zniknięciu wszelkich
nakazów i gróźb, jakie panowały w czasie ZSRR. Członkowie Związku Polaków Po
łudniowej Gruzji wiedzą już teraz, że ich dziadkowie byli katolikami. Czasami
upewniali się w tym przekonaniu, pytając o moje wyznanie.

Gruziński stół u Polaków
O tym, jak elementy gruzińskiej kultury wpływały na zachowanie pamięci o przod
kach przez współczesne rodziny polskiego pochodzenia, świadczą także tradycje
związane z ucztowaniem. Gruzini do dzisiaj starają się zachować cały niezmienio
ny rytuał i rozbudowaną etykietę związaną z zachowaniem się podczas uczty.
Wszystko, o czym się mówi podczas długich posiedzeń za stołem, stanowi dla naj
młodszego pokolenia pierwsze źródło wiedzy o świecie i ludziach. Stół w kulturze
gruzińskiej jawi się jako swego rodzaju niepowtarzalna akademia życia. Gruziński
etnolog Lija Melikiszwili:
Kiedy u nas jest jakaś uczta za stołem, święto albo przyjęcie to zawsze wybiera się „tamadę”. Ten człowiek powinien być bardzo mądry. Powinien bardzo dobrze mówić i powinien
bardzo dobrze znać historię. I zawsze ten stół jawi się dla dzieci jako szkoła. Wtedy dzieci
już od małego w domu słuchają o swojej historii i znają ją. Tak więc u nas ludzie bardzo
dobrze znają swoją historię. Nie wszystko dokładnie oczywiście, ale znają podstawy (23).

Funkcje stołu w życiu Gruzinów można rozpatrywać na kilku poziomach. Ry
szard Kapuściński zwrócił uwagę na stół jako ognisko zawierania i podtrzymywa
nia przyjaźni. Na stół, który jest podsumowaniem każdego dnia; jest to na tyle uro
czysty moment, że można należycie uczcić przeżyte wydarzenia, że można uczcić
samo życie. To, co się dzieje za stołem, jest kultem obyczajowej formy, do której
Gruzini są bardzo przywiązani. Steven Runciman napisał:
Wschodni chrześcijanie przypisywali większe znaczenie prawowitemu kultowi niż pra
wowitej wierze. Byli gorąco przywiązani do swojej liturgii. Być może w Gruzji zachowały
się ślady takich poglądów, lecz nie w stosunku do wiary, ale właśnie na poziomie obycza
jów związanych z biesiadowaniem (Kapuściński 1983, s. 25).
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Ten obraz poszerza jeszcze jedno ważne spostrzeżenie:
W mniemaniu Gruzinów ucztowanie było czynnością wyjątkową, niemal błogosławioną,
w której nie było miejsca na problemy dnia powszedniego (Maciejewska 1998, s. 50).

Ksiądz J. T. Krusiński w swoich relacjach z podróży do Gruzji w XVII wieku kry
tycznie odniósł się do podniosłego nastroju, jaki panuje podczas wznoszenia toa
stu, kiedy wygłaszający go Gruzin unosi puchar z winem i rozpoczyna ożywioną
gestykulację. Przywodziło to księdzu na myśl ofiarę, jaką składa się w czasie nabo
żeństwa. Niezwykłą atmosferę uczty gruzińskiej, jaką odczuwali odwiedzający
Gruzję podróżnicy i jaką miałam okazję wielokrotnie odczuć sama, częściowo mo
że tłumaczyć następująca refleksja na temat roli wina w biesiadowaniu:
Wino, któremu towarzyszył zestaw tradycyjnych gruzińskich potraw, było najważniej
szym elementem tych biesiad. Pomimo świeckiego charakteru tych zebrań traktowane
było ono przez nich w sposób graniczący z ofiarą” (Maciejewska 1998, s. 48-49).

Chciałabym jednak zwrócić uwagę na funkcję edukacyjną gruzińskiego stołu,
0 której wyżej wspominała Lija Melikiszwili. W trakcie uczty nauce i wychowaniu
poddawane są dzieci i poddawani są obcy przybysze zaproszeni w gościnę. Uczty,
w których najczęściej brałam udział, miały specyficzny charakter z jeszcze jednego
powodu. Były wydawane przez rodziny polskiego pochodzenia z okazji przyjazdu
1 odwiedzin ich przez przybyszów z mitycznego kraju przodków — Polski. Taka
biesiada stanowiła wyjątkową okazję nie tylko dla gości, ale również dla gospoda
rzy, którzy mogli poszerzyć wiedzę o ojczyźnie polskich prapradziadkćw i upewnić
się w swoim przekonaniu o polskim pochodzeniu rodziny. To właśnie w trakcie
uczt opowiadano całą historię rodzinną. Opowiadano czy przypominano? Dzięki
obecności większości członków rodziny możliwe było uzupełnienie brakujących
elementów historii rodzinnej bądź też stworzenie nowej wersji. I znowu najmłod
sze pokolenie zaznajamiało się z dziejami swojej rodziny. Opowieść ta była prze
platana licznymi toastami, nieodłącznym składnikiem uczty.
Toasty wygłasza głównie „tamada” , który kieruje ich kolejnością oraz wyzna
cza innych mówców. Czuwa również nad całym przebiegiem przyjęcia. Włoski po
dróżnik Archangele Lamberti o wznoszeniu toastu napisał:
Gdy głowa uczty tamada wznosił toast, wszyscy musieli podnieść swoje czarki z winem
i wysłuchać go z powagą. Aby wypić za kogoś toast, należało podać mu za pośrednictwem
usługującego do stołu czarkę napełnioną winem (Maciejewska 1998, s. 49).

Powyższa relacja z 1654 roku nie różni się właściwie niczym od dzisiejszych
zwyczajów biesiadnych. Wygłoszenie toastu jest wielką umiejętnością, którą moż
na osiągnąć tylko wtedy, jeśli od najwcześniejszego dzieciństwa zostało się wy
chowanym w sztuce, jaką nadal pozostaje uczta gruzińska. Toasty wygłaszane są
w patetycznym tonie. Podniosły styl mówienia może być rażący dla obcego,
niegruzińskiego ucha. Jednak z czasem nastrój uczty udziela się wszystkim
uczestnikom, również gościom. Nasi gospodarze wkładali w toasty całą duszę, tak
żeby zmieścić w tych kilku słowach całe piękno i poezję, jakie mieli w sobie. Kiedy
przeżywa się coś bardzo intensywnie, wrażliwie odczuwa św iat— wtedy nie moż
na o tym inaczej mówić, jak w sposób podniosły.
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Wydaje się, że na podstawie toastów można zauważyć, w jaki sposób ten fun
damentalny składnik kultury gruzińskiej przyczynił się w przeszłości do zachowa
nia wiedzy o polskich przodkach oraz jak wpływa on na współczesną identyfikację
z ojczyzną prapradziadków. Dzięki toastom można prześledzić sposób, w jaki wy
rażają się potomkowie polskich emigrantów o swojej polskości, o związanych z nią
życzeniach na przyszłość.
Istnieje schemat, według którego wygłasza się przynajmniej te pierwsze toasty.
Biesiady będące naszym udziałem miały mniej więcej taki scenariusz. Na początku
wznosi się toast za gości, a także za ojczyznę gości i gospodarzy. Nodari Ponia
towski:
Niech żyją Polacy w Polsce i Polacy w Gruzji! Niech żyją Polacy na całym świecie! Niech
żyją polskie Polki w Gruzji i niech będą zdrowe w Polsce też, wszędzie gdzie się tylko znaj
dą! (22).

Treść tego toastu zwraca uwagę na rozróżnienie, jakie uczynił rozmówca. Mi
mo że wszyscy siedzący za stołem zostali nazwani Polakami, to jednak jedni z nich
zyskali miano „polskich Polek” w odróżnieniu od tych, którzy mieszkają w Gruzji.
W późniejszych rozmowach nasi gospodarze określali się już wprost jako „gruziń
scy Polacy” . Następne toasty najczęściej wyrażały wielką radość z powodu spotka
nia Polaków z Polski z Polakami z Gruzji. Tengiz Poniatowski:
Potem będziemy ciągnąć dalsze wspomnienia i teraz za to wypijemy. I toasty będziemy
liczne wznosić i opowiadać historie. Wypijemy za Polskę! Za was i za nas! Za tych, co
w zdrowiu do nas dojechali. Za zdrowie i pokój! Wszystko powiedzie się! (4).

I jeszcze Awtandil Maron:
Bardzo cieszę się, życzę wam, żebyście zawsze do nas przyjeżdżały! Kiedy tylko będziecie
miały czas, w wakacje przyjeżdżajcie do nas. Popatrzycie jak nasz naród tutaj żyje. Kiedy
wrócicie do swojej ziemi ojczystej, przekażcie wszystkim Polakom, waszym znajomym,
że w Gruzji mieszkają Polacy i są aktywni. Zawsze mamy ich na uwadze i niech oni mają
na nas wzgląd. Niech Bóg da wam wszystkim zdrowie! (22).

Widoczne jest tutaj rozróżnienie na nas i na nich oraz pewne napomnienie, że
by jedni pamiętali o drugich. A co mówią toasty o ojczyźnie? Awtandil Maron:
Za wielką Polskę wypijemy! Wszyscy, którzy tutaj siedzimy jesteśmy Polakami, wśród
nas nie ma obcych. Daj Bóg! (22).

Przebija przez te słowa poczucie wspólnoty, jaką tworzą wszyscy uczestnicy
biesiady. Wspólnota biesiadna utożsamiona jest w tym przypadku ze wspólnotą
narodową — wszyscy jesteśmy Polakami. I jeszcze o radości ze spotkania i z tego,
że „polskie Polki” przypomniały sobie o nich, mówi mąż Nazibroły Poniatowskiej
— Jura Kuzniecow:
Chcę wypić za was, za miejsce, z którego przyjechaliście. Za to, że interesujecie się tym!
No i co ja jeszcze mogę powiedzieć!? Niech Bóg da wam zdrowie! Niech spełni się wszyst
ko, o czym myślicie i o czym marzycie. A Gruzja to bardzo gościnny kraj i przyjmujemy
was jak tylko możemy. Gdyby było lepiej, to wszystko wyglądałoby inaczej. Ale mimo to
chcę wypić za was. Dziękuję wam wszystkim. Wy tacy dobrzy, wspaniali i zostańcie taki
mi, jeżeli tylko możecie! Za pokój! Niech Bóg da! Za was! (4).
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Jura wznosi toast za Polskę — „za miejsce, z którego przyjechaliście” , czyli za
ojczyznę gości. Swoją ojczyznę utożsamia raczej z „gościnną Gruzją” , w której on
jako przedstawiciel gruzińskich Polaków przyjmuje nas najlepiej, jak tylko potrafi.
Bardzo często nasi gospodarze wyrażali rozdarcie między ojczyzną przodków
i ojczyzną — miejscem, gdzie się urodzili i wychowali, gdzie mieszkają ich bliscy.
Niektórzy z nich uważają za swoją ojczyznę zarówno Polskę, jak i Gruzję. Inni
określają tym mianem tylko Gruzję. Chociaż zastrzegają się, że szacunek dla ojczy
zny przodków nadal ich obowiązuje. W tym miejscu przychodzi czas na obowiąz
kowy toast za przodków. Tengiz Poniatowski:
Chcę wypić za przeszłych Polaków, za wykształconych Polaków. Za osobę mojego ojca.
Gdyby to było wcześniej, w przeszłości, kiedy oni żyli, można by dowiedzieć się dużo wię
cej. Wiedzieli więcej od nas, ale oni już nie żyją. Wypijmy za nich! Za ich pamięć! Za moje
go ojca, za ojca Nodara! (4).

Również w rodzinie Koperskich ojciec rodziny wzniósł toast za przodków gości
i swojej żony Guliko Koperskiej:
Chciałem wypić za waszych przodków! Za przodków tutejszych Polaków, którzy zostali
tutaj. Ich już nie ma teraz. Dzieci wyrosły. Została rodzina. Oni na pewno starali się, żeby
było lepiej, żeby było dobrze. Oni przeminęli, a teraz żyje jedno pokolenie, a potem drugie,
trzecie, czwarte aż po setne pokolenie. Za przodków! Za przodków! (16).

Treść toastów świadczy o wielkim szacunku dla przodków. Te wypowiedzi uczą
następne pokolenia, kim byli protoplaści ich rodzin. Utrwalają w ich świadomości
obraz „Polaka wykształconego” — jak to określi! Tengiz Poniatowski. Podkreślają
ciągłość rodziny przez zachowanie więzi z przodkami. Najtrafniej ujął sens tych to
astów Jura Kuzniecow: „Co robić — starcom należy się wieczna pamięć, a młodym
zdrowie!” (4).
Powyższy sposób przekazu międzypokoleniowego— jego wzniosłość i powaga
mogły w znacznym stopniu wpłynąć na wytworzenie sentymentu do dalekiej oj
czyzny prapradziadków, jaki odczuwają obecnie ich potomkowie.
Zatem jest to sentyment w formie toastów. Język, w którym wygłasza się toa
sty, należy do języka mitu. Uczta gruzińska z rozbudowanym ceremoniałem sta
nowi najlepszą okazję do odtworzenia mitu rodzinnego. Słowo wypowiedziane
w formie toastu przez samo wypowiedzenie zostaje ziszczone.
Na Kaukazie zaś wznoszenie toastów jest zwyczajem odwiecznym, ceremoniałem niemal
mistycznym, opartym wiarą w to, że słowa wypowiedziane w toaście muszą się ziścić, że
ten co nie dopełni ceremoniału picia, narusza święte obowiązki gościa-biesiadnika
(Szczęsnowicz 1990, s. 44).

Siła tego słowa może być tak duża, że pragnienie, marzenie w nim zawarte pró
buje się zrealizować w czasie i przestrzeni, która nie należy do święta (uczty), lecz
do rzeczywistości codziennej. Zaczyna się żyć z tym pragnieniem na co dzień. Sen
tyment do Polski bardzo często wyraża się w pragnieniu odwiedzenia przynaj
mniej jeden raz w życiu Polski. Marzeniem wielu starszych członków ich rodzin
jest śmierć w Polsce.
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Bez marzeń trudne jest życie współczesnych rodzin polskiego pochodzenia
w Gruzji. Myślę, że najwyraźniej było to widoczne w czasie biesiady, kiedy każdy
uczestnik może wyjawić swoje najskrytsze marzenie w toaście, który w trakcie
uczty ma moc sprawczą. Wielu z nich chce jak najszybciej nauczyć się języka pol
skiego i pojechać do Polski. A jeżeli nie oni sami to chcą, żeby ich dzieci kontynuo
wały plany rodziców i dziadków. Za takie marzenia koniecznie trzeba wznosić toa
sty. Awtandil Maron:
Bez marzeń nie można żyć. Niech Bóg da, żeby każdemu spełniły się jego marzenia. Pije
my do dna. O tak u nas jest w rodzinie polskiej i gruzińskiej. Nodar szeni genacwale5 —
pijemy za nasze marzenia. Niech każdemu spełni się jego marzenie! Niech spełni się do
końca! (22).

Następne toasty zwykle wznosi się za dzieci, za wnuków, za przyszłość. Tengiz.
Poniatowski wygłasza toast za męża Nazibroły Poniatowskiej:
No wypijmy za niego toast! Za ciebie! Za polskiego rzecznika! Zagości z Polski! Za twoje
dzieci, żeby miały wszystko! Życzę wszystkiego najlepszego! (4).

Na to Jura Kuzniecow:
Chcę was wszystkich pobłogosławić, podziękować wam! Nie myślałem, że tylu Polaków
do nas zjedzie. Pojedziemy do Uraweli. Dzisiaj czuję się jak na małym święcie. Troszeczkę
u nas skromnie. Chcieliśmy was za to przeprosić. Może jeszcze poprawi się nasze życie.
Przyjęliśmy was z czystym sercem, a to najważniejsze. Niech Bóg da wam trzy razy lepiej
niż teraz macie! Dziękuję wam, że wszyscy wznieśliście toast za mnie. Życia, zdrowia,
pieniędzy, wnuków! Niech wam da trzy razy więcej! Bóg lubi trójcę! Trzy razy więcej niż
wy mi życzyliście! (4).

W naszych biesiadach nie było końca radości i podziękowaniom za to, że spot
kaliśmy się, że interesowały nas losy ich rodziny, że oni sami zaczęli przypominać
i odtwarzać swoją historię. Chwile spędzone za stołem to czas zawierania przyjaźni
między biesiadnikami. Merab Modebadze: „Za przyjaźń Gruzinów do Polski” (16).
To również czas umacniania się jedności rodziny. Ciągłość rodu i rodziny pod
kreślana jest przez toasty za przodków i dzieci, za poszczególnych członków rodzi
ny. Goście, czyli obcy również zostają włączeni do wspólnoty, którą tworzą wszys
cy uczestnicy uroczystego spotkania— uczty gruzińskiej. Dzięki tworzeniu wspól
noty z nami — gośćmi z Polski potwierdzona została „polskość” gospodarzy. Me
rab Modebadze niejednokrotnie wznosił toasty za swoją żonę Polkę — Guliko Ko
perską:
Za ciebie Guliko, niech Bóg da ci wszystko, co najlepsze! Chciałem poczęstować domową
wódką, ale popatrzę, jakbędą miały czerwone policzki to nie, a jak... Za was! Za wasz na
ród! Ona chciała przygotować taki poczęstunek narodowy gruziński, a ja mówię jej:
upiecz ziemniaki, mięso i już. Polacy bardzo lubią mięso i ziemniaki6 (16).

5 Gruz. — „oby cale zło, które ciąży nad tobą, spotkało mnie”.
6 Co zaś tyczy się narodowych potraw współczesnych potomków Polaków, to w czasie każdej uczty by
łyśmy częstowane i uczone nazw kolejnych przysmaków np. „To jest konfitura z orzechów, a to jest tkemali — sos ze śliwek” itd.
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Przy okazji tego toastu można zauważyć, jak wygląda w ich oczach obraz Pola
ka. Przy takich właśnie okazjach młodsze pokolenie, które przysłuchuje się zawsze
toastom i temu, co się mówi za stołem, dowiaduje się czegoś o Polakach i Polsce.
Poznaje również historię rodzinną, dzięki temu pochodzenie polskie nie jest dla
nich tylko „suchą” informacją.
To właśnie za stołem przypominano zarówno nam, jak i sobie losy rodziny.
Opowieści rodzinne, które są częścią składową tożsamości Poniatowskich powsta
wały w czasie takich niekończących się posiedzeń za stołem. Biesiada stanowi in
tegralny składnik kultury gruzińskiej. Toasty, które wygłaszali biesiadnicy, mogą
być jednym z kluczy do zrozumienia odradzającej się „polskości” w rodzinach pol
skiego pochodzenia mieszkających w południowej Gruzji.

Obraz Polaków w oczach mieszkańców
południowej Gruzji
Utożsamianiu się z „polskością” współczesnych mieszkańców Achalciche sprzyja
pozytywny obraz Polaka, jaki obecnie panuje w Gruzji i zna go większość Gruzi
nów. Polacy identyfikowani są z cywilizacją europejską, która dzięki ich zasługom
trafiła do Gruzji. Jura Kuzniecow:
Wszyscy Polacy byli wykształceni. I Europa, i cywilizacja była tam... Car Rosji bardzo bał
się ich, dlatego ich tutaj zesiai. Z nimi związana była cywilizacja. Zawsze mądrych ludzi
trzymali w klatkach, żeby ich głos nie mógł trafiać do prostych ludzi (4).

Tak więc Polacy są narodem wykształconym, mądrym. Wszystko, co zostało
mądrze zbudowane w Gruzji, jest dziełem polskich specjalistów. Merab Modebadze:
Poza tym oni byli bardzo mądrym narodem. J eśli coś tutaj zbudowane jest mądrze, to zbu
dowali to Polacy. W Gruzji, w Achalciche. Byli bardzo wykształceni — inżynierzy. Oni
mieli inżynierię kolei żelaznych (16).

Polacy, którzy przybyli do Gruzji, nie byli zwykłymi ludźmi. Byli mistrzami we
wszystkim, czym się zajmowali. Ciekawą historię przypomniała Guliko Koperska.
Polacy mieszkający w Kutaisi wykonywali tak piękne i oryginalne guziki, że w ję
zyku gruzińskim przyjęła się nazwa „polaki” na guziki. Do stereotypu Polaka nale
ży również przekonanie, iż polskie nazwiska kończą się na -sk i, -ska.
Poza tym naród polski tworzą osobnicy wysocy i jasnowłosi. Awtandil Maron:
Mówią, że jest to bardzo gościnny naród... bardzo dobry naród, wysoki, piękny” (22).

W czasie wizyty u rodziny Koperskich rozmówcy wskazywali na wygląd jednej
ze swoich córek, który miał świadczyć o jej polskich korzeniach. Odcinała się od
otoczenia jaśniejszą cerą i włosami. Pozytywnego obrazu Polaków nie zakłóca opi
nia, według której Polacy lubią handel i biznes.
Tylko nieliczni ludzie, z którymi rozmawiałam, kojarzyli Polaków z wyznaniem
katolickim. Większość dowiadywała się dopiero w czasie naszego spotkania
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o tym, że katolicyzm jest dominującą religią w Polsce. Wydaje się, że taka sytuacja
wynika po części z zakazów, jakimi obłożone zostały wszelkie przejawy religijno
ści w czasie rządów komunistów w Gruzji. W ciągu X IX , a zwłaszcza X X wieku
wśród inteligencji gruzińskiej widoczne było duże przywiązanie i szacunek dla religii przodków, ale zarazem sceptycyzm wobec religii i potrzeby wierzenia w Boga.
Kościoły rzymskokatolickie w Gruzji często bywają nazywane kościołami polskimi
(w szczególności kościół świętych Piotra i Pawła w Tbilisi). Rzadko natomiast spo
tykałam się z takim określeniem świątyń katolików rzymskich w południowej Gru
zji, co może być spowodowane szczególnie skomplikowaną sytuacją etniczno-religijną, jaka istnieje w Meschetii. Aktywni działacze na rzecz odradzania polskości
podkreślają wielką pobożność „prawdziwych Polaków” . Wydaje się jednak, że ob
raz Polaka katolika ukształtował się dopiero w ostatnich latach.
Specyficzną cechą stereotypów na temat Polaków jest to, że Gruzini i współcze
śni potomkowie polskich przybyszów utożsamiają Polaków z pozytywnymi cecha
mi (które charakteryzują również naród gruziński). Bardzo często podkreślają po
dobieństwo losów historycznych i zbieżność charakterów. Tengiz Poniatowski:
Ludzie dobrzy, zdolni. Kochają swoją rodzinę, niezależność i lubią wszystkich ludzi. Tak
samo jak Gruzini. Bardzo gościnni (2).

Nodari Poniatowski uzupełnia wypowiedź brata:
Gruzini i Polacy to sławne narody, wielkie, odważne. Połowa pułkowników w Rosji była
Polakami (2).

Prawie wszyscy ludzie, z którymi zetknęłam się w Gruzji, a więc nie tylko po
tomkowie Polaków, powtarzali powyższe opinie o „starych przyjaciołach Pola
kach” . Większość rozmówców powtarzała, że bardzo lubi i szanuje Polaków. Przy
bysze z Polski zawsze robią na nich dobre wrażenie. Tina Kiknadze i matka Guliko
Koperskiej, „rodowite” Gruzinki, z powodu wielkiej sympatii i przyjaźni do Pola
ków wstąpiły do Związku Polaków Południowej Gruzji. W pełni popierają działal
ność Nodara Poniatowskiego. Odnalezienie w rodzinie babci, kuzynki, żony, na
wet najdalszej krewnej, która ma pochodzenie polskie, stanowi dzisiaj dla Gruzi
nów powód do wielkiej dumy i honoru. Wydaje się, że jest to jeszcze jeden powód,
dla którego potomkowie Polaków pragną odtworzyć więź z ojczyzną przodków.
Przejawy sympatii i szacunku do Polaków spotykały mnie na każdym kroku w Gru
zji. Prawie zawsze polskie pochodzenie otwierało domy i serca gruzińskie.

Podsumowanie
Proces odbudowy tożsamości polskiej przez współczesnych potomków Polaków,
którzy w ubiegłym wieku znaleźli się w Gruzji, rozpoczął się wraz z przemianami
polityczno-społecznych w tym kraju na początku lat dziewięćdziesiątych X X wieku.
Zdaję sobie sprawę, że nasz przyjazd — grupy Polaków również przyspieszył
formowanie się ich tożsamości polskiej. Myśl o Polsce dopiero zaczynała kiełko
wać w sercach, gdy niecały miesiąc (wrzesień 1997 r.) po zapisaniu się kilku osób
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z rodziny Poniatowskich do tbiliskiego Stowarzyszenia Polaków zjawili się w ich
domu z wizytą Polacy z Polski. To było niemałe zaskoczenie i potwierdzenie sen
sowności ich dążeń w kierunku zbudowania więzi z Polską.
Nie tylko ja dowiedziałam się czegoś o ich rodzinie, życiu, poglądach, ale rów
nież oni dzięki kontaktom z nami wzbogacili swój obraz Polaków. Mogli spraw
dzić, jak zachowują się Polacy, jak brzmi język polski, jakiego są wyznania, jaka
jest różnica czasu między Polską a Gruzją.
Zadawane przeze mnie pytania o historię rodzinną, o język, religię wpłynęły na
formowanie przez nich planów postępowania w przyszłości. W trakcie spotkań
i rozmów niejednokrotnie doświadczałam uczucia, że budowanie ich tożsamości
odbywa się na moich oczach. Jest to dynamiczny, gorący temat. Rozmowy z człon
kami rodziny Poniatowskich we wszystkich zakątkach Achalciche i regionu Meschetii, poszukiwanie polskich grobów na miejscowym cmentarzu sprawiły, że do
wielu odkryć historii rodzinnej dochodziliśmy wspólnie.
Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że odtwarzanie przeszłości rodziny
rozpoczęli jeszcze przed kontaktem z nami. Jednym z warunków wstąpienia do
Stowarzyszenia Polaków w Tbilisi było spisanie historii rodu. Nodari Poniatowski
rozrysował nawet drzewo genealogiczne Poniatowskich z Achalciche.
Niewątpliwie odradzanie się tożsamości, odwołującej się także do polskości, po
okresie strachu i pozornej ciszy, panującej w tym względzie w byłym Związku Ra
dzieckim, jest zjawiskiem, któremu można przypisać cechy uniwersalne, podobne
do tych, jakie można zaobserwować w innych sytuacjach i krajach, lecz sposób po
dejścia do swojej tożsamości i odtworzenie jej wyrasta z kultury gruzińskiej, w któ
rej zakorzenieni są już od kilku pokoleń współcześni członkowie Związku Pola
ków. Zgodnie z klasycznym twierdzeniem w etnologii, iż mity stają się specyficzną
formą wiedzy o świecie zawartą w kulturze, konieczne jest w tym przypadku więk
sze zagłębienie się w kulturę gruzińską. W niniejszej pracy jedynie zarysowałam
główne elementy tej kultury, których wpływ najsilniej odbił się na tworzeniu mito
logii rodzinnej.
Wydaje się, że opowieści Poniatowskich i pozostałych rodzin skupiły się na po
chodzeniu nazwiska. Takie, a nie inne nazwisko świadczy o narodowości polskiej.
Członkowie Związku Polaków w Gruzji Południowej kładli nacisk na to, że pomimo
strachu i prześladowań w ciągu całej historii ZSRR nigdy nie zmienili swojego na
zwiska na gruzińskie lub rosyjskie, co niejednokrotnie im sugerowano. Dla nich
zmiana nazwiska równa się zmianie narodowości. Niektórzy z nich przy określa
niu swojej narodowości oprócz nazwiska mogą również powołać się na wpis „Po
lak” w paszporcie lub metryce urodzenia.
Gruzini znają historię swoich rodów. Identyfikują nazwiska z pochodzeniem
społecznym, regionalnym i narodowym. Według etnologa gruzińskiego Liji Melikiszwili, powszechnym zjawiskiem w historii gruzińskiej było poszukiwanie ko
rzeni w obcych i dalekich krajach przez rodziny, o których nikt nic na pewno nie
wiedział tutaj na miejscu w Gruzji. Na podstawie zbieżności nazwisk doszukiwano
się pokrewieństwa z królewskimi rodami z dalekich części świata lub ze słynnymi
gwiazdami filmowymi i estradowymi w Ameryce, Europie (23).
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Podczas rozmowy przed domem rodziny Oczyńskich z Kvareli (Kachetia), 1997. Fot. P. Prześlakiewicz

I właśnie Poniatowscy oparli swoją opowieść rodzinną na nazwisku, które
wskazywało nie tylko na polską przeszłość, ale również na pokrewieństwo z ostat
nim królem Polski Stanisławem Augustem Poniatowskim. Opowieść ta upo
wszechniła się dzięki plotkom o spadku i dzisiaj wszyscy w regionie, a niektórzy
nawet w Tbilisi, znają i wyróżniają tę rodzinę. Gruzini w końcu dowiedzieli się,
skąd wzięła się ta polska rodzina. Dzięki temu Poniatowskim łatwiej jest funkcjo
nować i działać.
Większość moich rozmówców określa siebie mianem Polaków, ale ojczyzną po
zostaje dla nich Gruzja. Czasami dodają, że drugą ojczyzną, którą czują sercem
i duchem jest Polska. Wielu mieszkańców Achalciche i okolic uważa się jednocześ
nie za Gruzinów i Polaków. Często wskazują na rozdwojenie, jakie panuje pod tym
względem w ich rodzinach. Stronę męską nazywają polską, bo pradziadek był Po
lakiem, natomiast strona żeńska jawi się jako gruzińska lub ormiańska w zależno
ści od pochodzenia babci lub matki. W związku z tym nie określają siebie jako czy
stych Polaków (tak mówili o nas), ale jako gruzińskich Polaków.
Achalcychscy Polacy cały czas są w trakcie poszukiwania dla siebie miejsca po
śród mozaiki etnicznej Meschetii. Po rozpadzie ZSRR i odrodzeniu się państwa
gruzińskiego groziło im wyobcowanie. Mitologia i tożsamość zadomawia ich
w otoczeniu. Wydaje się, że postawienie na Polskę powiodło się. Już zaowocowało
utworzeniem Związku Polaków Południowej Gruzji (1998 r.). Na nowo związali
swoim działaniem Gruzję — swoją ojczyznę z ojczyzną przodków — Polską.
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W trudnejsytuacji ekonomicznej, politycznej, w sytuacji napięć społecznych i et
nicznych, w jakich znajduje się obecnie Gruzja, przeszłość polska i związana z nią
mitologizowana historia dają im nadzieję na — być może lepszą — przyszłość ich
dzieci.
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Tożsamość narodowościowa w diasporze.
Wieś Wierszyna w Obwodzie Irkuckim
w Rosji1

Wprowadzenie historyczne
Wieś Wierszyna, której mieszkańcom poświęcony jest niniejszy tekst, leży w Ob
wodzie Irkuckim na terytorium Federacji Rosyjskiej, w odległości około 180 km na
północny wschód od Irkucka. Powstała na przełomie pierwszej i drugiej dekady X X
wieku jako jedna z wielu miejscowości osadniczych na Syberii, zakładanych
w związku z przeprowadzaną w Cesarstwie Rosyjskim reformą rolną1
2. Miasteczka
i wsie, z których pochodzili osadnicy, leżały na zachodnich krańcach imperium,
w przypadku Wierszyny — w Zagłębiu Dąbrowskim. Były to Błędów, Olkusz, Czubrowice, Sosnowiec i Chruszczobród.
Wierszyna nie była jedyną wioską zamieszkałą przez imigrantów z zachodu
Imperium Rosyjskiego. Spośród pozostałych wyróżnia ją jednak fakt, że tylko tu
potomkowie osiedleńców — pomimo stosunkowo zaawansowanej asymilacji —
zachowali do dzisiaj świadomość odmiennego od otaczającej ludności pochodze
nia, język przodków (jakkolwiek z wieloma naleciałościami z języka rosyjskiego),
jak również i to, że wymienione wartości są dla nich ciągle istotne. Z kolei w in
nych wsiach zakładanych w okresie reformy stolypinowskiej osadnicy ulegli rusy
fikacji.

1 Badania terenowe przeprowadzono w latach 1996 (trzy tygodnie) il9 9 7 (cztery tygodnie). Podczas
pierwszego wyjazdu zbierano ogólne informacje dotyczące głównie historii wsi, świadomości narodo
wościowej jej mieszkańców, ich codziennego i odświętnego życia oraz wpływu ważnych wydarzeń po
litycznych na funkcjonowanie całej społeczności. W czasie drugiego wyjazdu w badaniach skoncen
trowano się na samoświadomości mieszkańców pod względem narodowościowym.
2 Była to tzw. reforma Stołypina. Piotr A. Stołypin (1862-1911), polityk rosyjski, od kwietnia 1906 r.
był ministrem spraw wewnętrznych, a od lipca 1906 r. również premierem. Zabity przez agenta Ochra
ny (Encyklopedia 1976, t. IV s. 288).
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Czas i charakter migracji, jej społeczne
i polityczne przyczyny
Wierszyna powstała dzięki rozpoczętej w 1910 roku reformie carskiego ministra
Piotra Stołypina. Dzięki reformie chłopi uzyskali możliwość występowania ze
wspólnoty gminnej, jak również prawo do przydziału obrabianej przez nich dotąd
ziemi. Reforma obejmowała ponadto zasiedlanie Syberii:
Zainicjowana przez premiera (...) akcja osiedleńcza na Syberii objęła częściowo wieś pol
ską, zwłaszcza gubernie wschodnie Królestwa. (...) Szukali szczęścia górnicy polscy z Za
głębia Dąbrowskiego, przy czym udawali się tam bynajmniej nie w celu podjęcia pracy
w (...) kopalniach złota czy węgla, lecz właśnie z zamiarem pracy we własnym gospodar
stwie rolnym. Kuch emigracyjny górników polskich na Syberię rozpoczął się w 1909 roku
(Łukawski 1978, s. 44).

Ta druga część reformy polegała na przesiedlaniu ochotników z zachodniej czę
ści imperium na jego tereny środkowoazjatyckie, które nie były— zdaniem urzęd
ników — dostatecznie wykorzystane pod względem gospodarczym:
Całością akcji przesiedleńczej kierował Zarząd do Spraw Przesiedleńców. Na Syberii wy
odrębniono kilka rejonów do osiedlenia. W każdym z nich powstały specjalne organizacje
dysponujące własnymi magazynami z narzędziami rolniczymi, punktami dla przesied
leńców z barakami, szkołami, a nawet szpitalami. (...) Po przybyciu na miejsce wychodź
cy otrzymywali nadział ziemi z gruntów państwowych bądź apanażowych oraz pożyczkę
na zagospodarowanie. Bardzo często przybyszom wydzielano ziemię należącą przedtem
do autochtonów (Łukawski 1981, s. 276)
(...) można było otrzymać 15 dziesięcin3 ziemi do użytkowania tudzież kwotę 100 rubli
jednorazowej zapomogi, obniżono poważnie ceny biletów kolejowych (Bazylow 1975,
s. 174).

Duże zainteresowanie górników emigracją wynikało z przyczyn natury ekono
micznej. Właściciele nie zwracali uwagi na skargi pracowników kopalń i nie starali
się o poprawę warunków ich pracy. Wielu robotników w ogóle nie miało stałego za
trudnienia lub pracowało w ciężkich warunkach. Trudna sytuacja socjalna —
m.in. spadek wysokości zarobków (według danych z 1911 roku w ciągu dwóch lat
o ponad 10%), choroby związane z wykonywanym zawodem oraz brak perspektyw
stanowiły zespół przyczyn, dla których decydowano się na przesiedlenie. Widzia
no ponadto możliwość szybszego wzbogacenia się niż w rodzinnych miejscowo
ściach:
Ruch emigracyjny na Syberię w środowisku robotniczym Zagłębia Dąbrowskiego rozpo
czął się jesienią 1909 roku. Główny zarząd przesiedleńczy początkowo był zdania, że gór
nicy z Zagłębia nie nadają się do kolonizacji tych terenów. W lutym 1910 roku chęć wyja
zdu zadeklarowało 200 rodzin z Konstantynowa, Niwki, Klimontowa, Dandówki i Zagó
rza. (...) Górnicy nazywali gubernię irkucką „Nową Polską”. Chętni do wyjazdu byli zwłasz
cza górnicy kopalni węgla, częściowo robotnicy z hut, w większości pochodzenia chłops
kiego (Emigracja... 1984, s. 226-227).

3 Dziesięcina = 10 925,4 m2, wg Ihnatowicz 1967, s. 69.
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Pomimo obietnic rządu w czasopismach z tamtego okresu akcję przesiedleńczą
postrzegano negatywnie. Proces ten można prześledzić w prasie miejscowej, np.
w „Kurierze Zagłębia Politycznym, Społecznym, Ekonomicznym i Literackim” .
W 1910 roku artykuły mówiące o emigracji oraz o reemigracji ukazywały się wielo
krotnie, często na pierwszej stronie pisma i nie były optymistyczne. Pisano m.in.:
skierowanie ruchu emigracyjnego na daleki Sybir — zawdzięczamy wyłącznie (...) pry
watnym agentom i obojętności opinii publicznej (Brzeskot 1910a)
Ziemię na Syberji rząd daje emigrantom dziedzicznie, (...) posiadanie jej przechodzić mo
że tylko z ojca na syna lub rodzeństwo najbliższe. Sprzedać otrzymanego gruntu nie moż
na, a w braku dziedzica grunt odbiera rząd” (Na Sybir 1910, nr 134).

Wyjazdom na Syberię towarzyszyły niepewność i brak poczucia bezpieczeń
stwa, bo przecież mimo przychylności władz emigranci zostawiali za sobą całe
swoje życie, odrzucali miejsce narodzin i ludzi, wśród których się wychowali. Fakt,
że pomimo wszystko decydowali się na trudy wędrówki, doskonale obrazuje, jak
ciężkie wiedli życie i jakie nadzieje wiązali z nowym.
Publikacje prasowe45z tamtego okresu zwracały uwagę na fakt, że aby wyjechać
do „ziemi obiecanej” , należało dysponować pewną ilością własnych środków. Tak
więc niektórych kandydatów eliminował brak gotówki. Ponadto władze odgórnie
ograniczały możliwość wyjazdu — tylko część rodzin kwalifikowano do przedsię
wzięcia. Ci, którzy uzyskali zgodę na wyjazd, zamierzali osiedlić się na stałe. Opi
nię te potwierdza informacja o dobytku, który wieźli ze sobą:
[Co osadnicy ze sobą przywieźli?] garnki, piły, instrumenty, wozy chyba nie, ale polskie
u nas były a ruskie inaksze. Naprimiemo mój dziadek dużo instrumentów przywiózł, hebliki. Dziadek był majster stolarski. (...) Młyny stroili, te co mąkę mielą. Mitręgi mieli
młyn, drugi — familię zapomniałem, jeszcze Figurów i Kaniów był młyn. (...) Figura Wa
łek kuźnię miał, były kuźnie” (7)s.

Sposób wyboru miejsca na osiedlenie
Osadnicy nie jechali w nieznane. Najpierw wysłali na tereny przyszłej emigracji
chodaków, którzy mieli za zadanie, po zapoznaniu się z warunkami, wybrać kon
kretne miejsce na osiedlenie. Po powrocie bardzo zachwalali wybraną działkę:
Z naszej wsi wysłali „chodaków”. Przepatrzeć pojechali. (...) A Pietrzyk Antek „choda
kiem” przyjechał. Nachwahl jak tu dobrze, jak tu wszystkiego jest (...). Naschlebił co tu
tego jest: gadziny, ile to krów, koni, owiec... (...) Myślał, że to można chytać i zasolać na
lato i na zimę. Co to będziemy mieć! — powiedział (14).

Po kilkudniowej podróży koleją z Królestwa Polskiego imigranci byli rozwożeni
ze stacji w Czeremchowie na tereny wybrane wcześniej przez chodaków.
Historią przybycia Polaków — przodków obecnych mieszkańców Wierszyny—
obszernie zajmuje się w swojej pracy magisterskiej Ludmiła Figura, wierszynianka, absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego:
4 Zob. J. Brzeskot, 1910a, 1910b; Gdzie przyczyna? 1910; Emigracja na Syberię 1910 i in.
5 Numer w nawiasie oznacza, z którego wywiadu pochodzi cytowany fragment wypowiedzi.
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W 1908 roku kierownik robót pomiarowych (...) określił teren przesiedleńczy, na którym
później powstała wieś Wierszyna. Działkę wydzielono w górnym biegu rzeki Ida, tam
gdzie wpada w nią strumień Jamacki. Od tego strumienia pochodzi pierwotna nazwa
działki — „Jamacka” . (...) W tymże 1908 roku działka (...) zmieniła nazwę na Trubaczejewską od imienia pełnomocnika buriackiej wspólnoty wiejskiej Trofima Trubaczejewa.
Wystąpił on przeciwko tworzeniu gospodarstw rolnych w tym rejonie (Figura 1995,
s. 10).

Osiedlenie się: zagospodarowanie przestrzeni,
powroty do Zagłębia Dąbrowskiego
Na miejscu okazaio się, że zapewnienia wysłanników mijaiy się z prawdą. Nie za
stano oczekiwanych warunków. Wolno pasące się bydło było własnością Buriatów. Przez pierwsze lata mieszkano w ziemiankach i szałasach. Stanowiło to tym
większą uciążliwość, że przybysze nie byli przyzwyczajeni do długiej — bo trwa
jącej około sześciu miesięcy — i ostrej zimy. Upłynęło nieco czasu, zanim zebrali
pierwsze plony na z trudem wykarczowanych przez siebie polach, pobudowali do
my lub kupili je od Buriatów. W opowieściach moich rozmówców przewijał się żal
do przodków, nierzadkie były też wypowiedzi o nieprzemyśleniu przez nich konse
kwencji wyjazdu.
Wraz z upływem czasu z osadników zaczęła się kształtować społeczność. Szyb
ko podjęto decyzje o budowie szkoły i kościoła. Wskazuje to na duży poziom świa
domości odrębności kulturowej i pragnienia jej zachowania ze wskazaniem na ję
zyk i religię (co stanowiło najbardziej widoczne czynniki samoidentyfikacji). Wy
nika z tego, iż imigranci nie chcieli się asymilować z ludnością zastaną, lecz usiło
wali raczej podkreślić i zachować swoją odrębność, stwarzając takie warunki ży
cia, jakie mieli w Zagłębiu.
Jednak realizacja tych decyzji nie obyła się bez przeszkód — zarówno formal
nych, jak i finansowych.
Najpierw zatroszczono się o wybudowanie szkoły. W trzyklasowej placówce
lekcje (również religii) początkowo odbywały się po polsku. Pamiętają to w miarę
dokładnie tylko starsi mieszkańcy wsi, którzy byli wtedy uczniami. Nauczyciele
wywodzili się z osadników. Jednak dokładniejsze wspomnienia dotyczą dopiero
początku lat trzydziestych. Kontynuacja nauki odbywała się w położonym o trzy
kilometry w kierunku Irkucka Dundaju.
Budowę kaplicy ostatecznie ukończono w listopadzie 1915 roku. Z racji małej
liczby księży na Syberii kapłan nie mógł przebywać we wsi cały czas, lecz tylko tam
dojeżdżał co roku w lipcu na dwa tygodnie, aby sprawować czynności liturgiczne.
Udzielał wówczas chrztów oraz służył posługą duszpasterską we wszystkich spra
wach, w których był potrzebny. Taki „okresowy” sposób pracy księży utrzymuje
się do dzisiaj6— z przerwą na lata od około 1939 do 1992. W 1939 roku zdewasto
wano kościół, co było wyrazem postępującej powszechnie w Związku Sowieckim
laicyzacji. W ślad za tym zakazano sprawowania obrzędów i nauczania religii
Mam na myśli 1997 rok, kiedy to byłam w Wierszynie po raz ostatni.
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w szkole. Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych X X wieku, w związku
z przemianami politycznymi w byłym imperium, pojawiła się możliwość wznowie
nia regularnej pracy duszpasterskiej. W grudniu 1992 roku zakończono odbudowę
kościoła wierszyńskiego, który został powtórnie poświęcony.
Publikacja w „Kurierze Zagłębia...” z 29 maja 1910 roku z powołaniem się na
informacje uzyskane od jednego z przesiedleńców opisuje biedę, w jakiej żyli emi
granci. Mieszkali w ziemiankach, na trzy osoby przypadało średnio czterdzieści
pięć wiorst7 ziemi (w tym trzydzieści wiorst z lasem, ponadto łąki), zapomoga od
rządu wynosiła sto sześćdziesiąt rubli na osobę. Dodatkowo zasiedziali tutejsi
mieszkańcy nie odnosili się do przyjezdnych życzliwie. Na powrót na Śląsk więk
szości przybyszów brakowało jednak środków. Z wielu przeczytanych przeze mnie
jedynie ten artykuł wprost i jednoznacznie opisywał trudne warunki życia osadni
ków. W innych publikacjach wypowiedzi dziennikarzy, a nie emigrantów, przed
stawiają trudną sytuację i nawołują ludzi do zaprzestania wyjazdów. Osoby, które
zrezygnowały i wróciły na Śląsk, nie przedstawiały rzeczywistych problemów
z aklimatyzacją na Syberii pomimo trudności, jakie stały się ich udziałem. Jedynie
Towarzystwo Opieki nad Wychodźcami z siedzibą w Warszawie ostrzegało kandy
datów przed nieprzemyślanym wychodźstwem:
Tereny, przeznaczone dla naszych ludzi, położone są w guberniach irkuckiej i jenisejskiej, z dala od rynków zbytu, przeważnie lasem pokryte, a więc wymagające ciężkiej pra
cy karczowania (Wojciechowski 1910).

Osadnicy przyjeżdżali głównie latem. Z tego powodu (a także z przyczyn ekono
micznych) nie mogli od razu wybudować domów. Dlatego też w bezpiecznej odle
głości od rzeki, wzdłuż jej prawego brzegu — na lewym brzegu Idy mieszkali Buriaci — kopali sobie schronienia w ziemi i wykładali je drewnem. Były to ziemianki.
Ziemię pod uprawę musieli wykarczować. Powstały warsztaty rzemieślnicze,
sklep. Pamięć o pierwszych trudnych latach trwa do dzisiaj:
Robili nasze Polaki u Buriatów, bo nie było co jeść, chleba nie było. Później rozrobili i siali
swój chleb. Byle jak było żyć, potem rozłożyli się, izby postawiali. W ziemiankach żyli,
wykopali jamy w ziemi i takimi cieniutkimi kawałkami drewna obstawiali, piec postawili
i żyli w ziemiankach. Dosyć długo tak żyli, lata ze dwa, trzy, niektóre to i dłużej (12).

W pamięci pozostał obraz zmagania się przodków z przyrodą, jak i kształtowa
nia relacji z Buriatami.
Moi rozmówcy wprost wskazywali na klimatyczno-gospodarcze trudności
w zagospodarowywaniu się. Dlatego też wielu imigrantów zrażonych ciężkimi wa
runkami życia i pracy wracało do Polski. Nie wszystkim, którzy chcieli, ta próba się
powiodła — głównie z braku pieniędzy. Powrotnej podróży bowiem państwo nie
dofinansowywało.
Część osadników wróciła zatem do Zagłębia. Pozostawiali za sobą w zasadzie
jedyną możliwość polepszenia swego losu. Ciężkie warunki na wychodźstwie po
zwoliły pozostać tam tylko najwytrwalszym oraz najbardziej majętnym. Walka
7 Wiorsta = 1 066,8 m, w glhnatow icz 1967, s. 79.
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z tajgą, polegająca na wydzieraniu jej ziemi pod uprawę, konflikty z miejscową
ludnością i przymus mieszkania na początku w ziemiankach lub szałasach wielu
zniechęciły do pozostania. Powrót był tym trudniejszy, że sami musieli opłacić
przejazd i spróbować na nowo ułożyć sobie życie. Wyjeżdżali przecież z myślą, że
nigdy na Śląsk nie wrócą:
W tych dniach wyjeżdżało z Dąbrowy Górniczej 149 osób, rozgoszczonych w 6-ciu wago
nach. Na stacji wygłosił jeden z emigrantów mowę pożegnalną, urągającą nie tylko uczu
ciom polskiego robotnika, lecz obrażającą wprost obywatela-Polaka (Jedźcie na Syberię
1910, nr 160).

Z przekazów, jakimi dysponuję, wyłania się więc niejednolity obraz osadników:
— osoby dość majętne, np. właściciel młyna, kuźni, które na emigracji spodziewa
ły się polepszyć swój status materialny, dysponując jednocześnie wystarcza
jącymi środkami, aby w przypadku rezygnacji z osiedlenia się na Syberii móc
wrócić do Zagłębia i na nowo kupić lub wybudować dom oraz zapewnić byt
swoim rodzinom;
— osoby dysponujące środkami uzyskanymi w ramach przeprowadzonej reformy,
a pozwalającymi jedynie dojechać na teren osiedlenia i wziąć konsekwentny
udział w zagospodarowywaniu nowego miejsca zamieszkania i pracy, jednakże
— z uwagi na brak pieniędzy — bez możliwości powrotu na Śląsk; bez wątpie
nia ta grupa odznaczała się większą determinacją od pierwszej.
Ten pierwotny podział wywarł później — i wywiera do dzisiaj — wpływ na
układ stosunków społecznych w Wierszynie.

Pierwsze kontakty z Buriatami
Bardzo istotnym czynnikiem samoidentyfikacji polskich przesiedleńców było
sąsiedztwo Buriatów. Kontakty z egzotyczną grupą — tak bardzo odmienną pod
względem obyczajów, wyznania, więzi społecznych, również kultury materialnej
— rozwijały się dwutorowo i były nacechowane z jednej strony nieufnością, z dru
giej zaś — chęcią i potrzebą kontaktu.
Konflikt pomiędzy osadnikami a miejscowymi rozpoczął się w momencie wy
znaczenia przez władze działek dla przesiedleńców na terenach będących dotąd do
wyłącznej dyspozycji Buriatów:
Odnako jeszczio do nieposriedstwiennych kontaktów dwuch etniczieskich gmp możno
goworit’ o niekoiem zaocznom protiwopostojanii, naczawsziemsia na etapie ziemlieystroitielnych rabot i obrazowanija pieriesielienczieskogo yczastka (Galietkina 1996,
s. 64).

Buriaci traktowali Polaków jak intruzów. Uważali się bowiem za jedynych pra
wowitych właścicieli terenów, na których osiedlono przybyszy. Stało się to źród
łem wieloletnich konfliktów i nieporozumień. Ponadto brak znajomości cech kul
tury sąsiadów obie grupy stawiał w pozycji wzajemnej negacji. W odmienny spo
sób wypasano bydło, przygotowywano posiłki, wyznawano inne religie. Mamy tu
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do czynienia ze znanym zjawiskiem, gdy „obcy” znaczy tyle, co „niebezpieczny” ,
„wrogi” .
Jednocześnie zaistniały niezbędne, ale i nieuniknione w tej sytuacji powiąza
nia: początkowo Polacy pracowali u Buriatów za żywność czy skóry, z kolei Buriaci
przejęli od Polaków np. umiejętność uprawy ziemniaków. W pamięci dzisiejszych
wierszynian przechowywana jest opowieść zarówno o tym, jak Buriaci chcieli za
bić jednego Polaka, aby mu nie wypłacić należności za pracę, jak i o tym, że egzo
tyczni sąsiedzi w ciężkich latach dokarmiali polskie dzieci idące do szkoły.
Odzwierciedlenie ówczesnych stosunków daje się niekiedy zauważyć w opinii
starszych Polaków z Wierszyny na temat Buriatów:
Z Buriatami spokojnie żyli, dobre Buraty były i do tych por niezłe są. One zażyte byli, Buraty. (...) jak nasze przyjechały to one już tu były. Z Buriatami spokojnie żyli, zarabiali

u nich. Na jagody pod Dundaj chodziliśmy wo wriemia wojny to nas goniły, nie dawałyjagód rwać. Jak złapali, zabierali wiaderko. To kobiety naumyślnie wysypywały, żeby ani
tobie ani mnie. Paskudne Buriaciska były przodziej, teraz to nie, teraz drużno. Przodziej
niedobre były (12).

Sąsiedztwo Buriatów stanowiło bardzo ważny czynnik w kwestii kształtowa
nia i ugruntowania świadomości narodowościowej Polaków. Znalazło to swój głę
boki wyraz w pamięci o tym, jak Buriaci opuścili Naszatę8, a później w dużej mierze
i Hunzoj9. Wynieśli się oni bądź do Dundaju, bądź do miejscowości leżących na te
renie Autonomicznego Okręgu Buriackiego ze stolicą w Ulan Ude. Proces ten roz
począł się na początku lat trzydziestych. Zdaniem moich rozmówców, było to efek
tem wypierania ich przez bogacących się Polaków. Jednak wnioski z przeprowa
dzonych jesienią 1994 roku badań miejscowej historii i stosunków, jakie Galietkina zawarła w artykule zamieszczonym w „Wiestniku Ewrazii” 10, a na który
powołuje się w cytowanym wyżej fragmencie Ludmiła Figura, pokazują nam inne
okoliczności. Rozmówcy Galietkiny widzieli dwie przyczyny exodusu Buriatów:
tworzenie kołchozów w latach 1936-1937 oraz odpływ młodych ludzi do ośrod
ków miejskich. Tylko jedna osoba — i to z racji swojego wcześniejszego zatrud
nienia w miejscowej administracji — powiedziała, co było faktycznie źródłem
obecnej sytuacji etnicznej (względem Polaków i Buriatów) w Naszacie. Cytuję za
Galietkiną:
Kogda ziemlieustrojstwo było w 1931 godu, priniato było rieszenije Naszatinskije ziemli
otdat’ polakam, potomyczto u nichbolszie sta dworowbylo, a ziemli nie chwatało (Galietkina 1996, s. 70).

Pomimo to w polskich rodzinach z pokolenia na pokolenie przekazuje się opi
nię, że to Polacy wyparli Buriatów.

8 Dawniej wieś sąsiadująca z Wierszyną, obecnie jedna z jej dzielnic administracyjnych.
9 Por. przyp. 7.
10 Polskaja pieriesielienczieskaja dieriewnia w buriatskom okrużenii, „Wiestnik Iewrazii. Niezawisimyj naucznyj żurnał” , red. J. G. Alieksandrow, nr 1 (2), Moskwa 1996, s. 62-77.
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Podział Wierszyny na trzy dzielnice: Wierszynę, Naszatę i Hunzoj

Być Polakiem — zmiany na przestrzeni lat
Zastanawiając się nad kwestią „polskości wierszyńskiej” , należy mieć na uwadze
specyficzną sytuację narodowościową w Rosji, a szczególnie później — w Związku
Sowieckim, jak również panujące tam stosunki społeczno-prawne. Polityka et
niczna mocarstwa legia bowiem w dużej mierze u podstaw dzisiejszych trudnych
relacji między grupami narodowościowymi na terenie byłego ZSRR.
Obecnie daje się zauważyć efekty prowadzonej w ciągu kilkudziesięciu lat przez
władze radzieckie każdego szczebla polityki asymilacyjnej i tworzenia „człowieka
sowieckiego” 11. Konsekwencje powyższego są dwojakie: z jednej strony okazało
się, iż takie postępowanie tylko wzmogło poczucie odrębności narodowej rozmai-1

11 Wyczerpującą, a zarazem krótka definicję homo sovieticus przedstawił Edward Dubieniecki w arty
kule Istota mentalności „osobowości autorytarnej” w: Inna Białoruś, wyd. Centrum Stosunków Mię
dzynarodowych, Warszawa 1999. Autor podaje (s. 50) następujące cechy człowieka sowieckiego: nad
mierne zideologizowanie, wojujący ateizm, skłonność do wszelakich ksenofobii (głównie w postaci
nienawiści do licznych „wrogów” wewnętrznych i zewnętrznych), niechęć i strach przed postępowymi
przemianami społecznymi, zniszczenie samoświadomości narodowej, odrzucenie narodowych trady
cji, obrzędów, obyczajów, rodzimej kultury, języka itd.
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tych nacji, co często znalazło swój wyraz w walkach pomiędzy narodami. W czasie
istnienia ZSRR o tych konfliktach nie informowano, próbowano je stłumić, aby nie
dopuścić do ich rozprzestrzenienia. Świat dowiedział się o nich dopiero tuż przed
lub już po rozpadzie Kraju Rad. Przykłady znajdujemy np. w wojnie z lat 1989-1994 o Górny Karabach, czy w konflikcie z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wie
ku w Gruzji. Rozpadowi Związku Sowieckiego towarzyszyły wybuchy konfliktów
etnicznych czasami tłumionych latami, które albo dopiero w tym momencie rozgo
rzały, albo też były efektem nagiego wybuchu nacjonalizmu i ruchów narodowo
ściowych. Przyczyniły się do tego także ustanowione przez władze państwa i ideo
logów podziały administracyjne, które często zupełnie nie uwzględniały historycz
nie uformowanych podziałów. Sami Rosjanie najbardziej identyfikowali się (i na
dal w części identyfikują) z homo sovieticus, zatracali poczucie „rosyjskości” na rzecz
„radzieckości” . Biorąc pod uwagę, iż pokojowa koegzystencja różnych grup etnicz
nych i kulturowych utrzymywana była w ZSRR często za pomocą środków represji
i stwarzania przez władze poczucia zagrożenia, nie dziwi wybuch nieporozumień
na tle etnicznym po uzyskaniu przez dawne republiki radzieckie autonomii.

Dychotomiczne wartościowanie pochodzenia polskiego
Określanie własnej tożsamości dokonuje się w dużej mierze przez opozycję do in
nych. Podkreśla się wówczas głównie pozytywne cechy odróżniające własną grupę
od sąsiednich. Jest to szczególnie istotne w procesie kształtowania się samoświa
domości grupowej przy jednoczesnym niewielkim zasobie czynników wewnętrz
nych, nie związanych z identyfikacją w odniesieniu do innych, obcych.
W Wierszynie zaobserwowałam dwojakie wartościowanie pojęcia „polskości”
przez moich rozmówców. Bycie Polakiem to powód jednocześnie do dumy i do
wstydu. Taka sytuacja ma według mnie przyczyny w historii wsi oraz w rozwoju
stosunków międzyetnicznych na terenie całego państwa radzieckiego.
Jak wynika z rozmów z mieszkańcami Wierszyny, początkowo osadnicy nie
mieli poczucia, że stanowią zorganizowaną społeczność. Dlatego też bardzo istotną
rolę w kształtowaniu samoświadomości, zwłaszcza w zakresie etniczności, było są
siedztwo ludności odmiennej pod względem pochodzenia, języka, kultury i religii.
Osadników z Zagłębia Dąbrowskiego łączyła narodowość, pochodzenie, cel
oraz środki jego realizacji. Sytuacja emigracji i zasiedlenia wspólnego terytorium
sprawiła, że z luźnej zbieraniny wcześniej nieznanych sobie osób zrodziła się zor
ganizowana wewnętrznie grupa. Na dalszą konsolidację i formowanie więzi
wpływ wywarły warunki istniejące na miejscu osiedlenia, konieczność wybudo
wania domów, zorganizowania warsztatów rzemieślniczych, postawienia szkoły,
kościoła, jak również sąsiedztwo ludzi różniących się od osadników pod bardzo
wieloma względami. Początkowo pewnym autorytetem w gronie emigrantów wy
różniali się chodacy. Mimo to społeczność osadników nie miała jeszcze własnej
struktury społecznej. Na jej kształt wpłynęły rozwiązania znane z macierzystych
społeczności emigrantów, jak również specyfika Rosji i późniejszego Związku So
wieckiego.
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Ukształtowanie się pozytywnej autoidentyfikacji Polaków
w opozycji do Buriatów. Okres od przyjazdu
do początku lat czterdziestych
W trudnych warunkach zakładania nowej osady okazało się, że dotychczasowi
górnicy w miarę dobrze radzą sobie z karczowaniem lasu, budową domów12 i za
kładów rzemieślniczych. Początkowe lata na wychodźstwie były również okresem
kształtowania się świadomości grupowej. Swój wizerunek budowali w opozycji do
sąsiednich Buriatów, u których najmowali się do pracy13. Z rozmów z wierszynianami wynika, że pierwszy etap pobytu ich przodków na nowym miejscu charakte
ryzował się wysoką samooceną.
Imigranci uznali mieszkańców terenów, na których powstała Wierszyna, za
stojących na niższym poziomie cywilizacji. Wpływ na taką opinię miał przede
wszystkim odmienny, koczowniczy sposób prowadzenia gospodarki, nieumiejęt
ność uprawy ziemi, nieznajomość gatunków warzyw popularnych w Królestwie
Polskim (głównie chodzi tu o ziemniaki), sposób przyrządzania żywności, prymi
tywne — zdaniem Polaków— obrzędy. Imigranci uważali się więc za bardziej gos
podarnych, reprezentujących wyższy poziom cywilizacyjny (brali pod uwagę np.
sposoby przyrządzania pożywienia czy rodzaj noszonej odzieży), porządniejszych
w utrzymaniu gospodarstwa, jednym słowem— za „lepszych” niż Buriaci. Na pod
stawie obserwacji ocenili swój język i całokształt zachowań, wierzeń, umiejętności
jako „bardziej ludzkie” od reprezentowanych przez społeczność zastaną na miej
scu osiedlenia. W wypowiedziach wierszynian przewijał się charakterystyczny ton
wyższości wobec koczowników.
W pierwszych, trudnych latach Polacy zatrudniali się u Buriatów za chleb, skó
ry czy inne produkty niezbędne w gospodarstwie oraz za pieniądze. Dzięki temu
mogli po kilku latach wykupić domy od dotychczasowych pracodawców, którzy
stopniowo wyprowadzali się z Naszaty, Wierszyny i Hunzoju. Chociaż różnorodne
motywy przetrwały w pamięci rozmówców jako wspomnienie pierwszych kontak
tów z Buriatami na plan pierwszy wysuwa się pamięć o doświadczeniach negatyw
nych.
Pamięć okresu zasiedlania terenów dzisiejszej Wierszyny, zarejestrowana
w opowieściach rodzinnych, ma wyraźnie zmitologizowany charakter. Przodko
wie są przedstawiani jako bohaterowie, którym ludność miejscowa oraz później
osiedlona powinna była starać się dorównać i naśladować ich. Rozmówcy chwalili
porządek panujący rzekomo tylko w gospodarstwach Polaków i zdobnictwo ich do
mów (na podstawie obserwacji innych miejscowości leżących na tych terenach na

12 Sprawa budowy pierwszych domów oraz kupowanie ich od wyprowadzających się Buriatów rów
nież pokazuje dwuznaczny stosunek Polaków do tej grupy. W wywiadach przewijają się wypowiedzi
o dobrych, solidnych domach zbudowanych przez Buriatów na równi z zachwalaniem budowniczych
umiejętności przodków.
13 Początkowo sami siebie Polacy oceniali w odniesieniu właśnie do grupy mongolskiej, ponieważ
osadnictwo ludności odmiennej pod względem etnicznym rozpoczęło się dopiero w latach czterdzie
stych.
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leży stwierdzić, że typ zdobnictwa taki, jak w Wierszynie, jest powszechny w wio
skach nieburiackich).
Sądzę, że u podstawy złej opinii o miejscowych legio początkowe nierozumienie
obcych sąsiadów i nawet brak chęci ich zrozumienia. To poczucie obcości wobec
kulturowej i antropologicznej odmienności Buriatów, jak również niepewność wie
lu rodzin co do możliwości powrotu na Śląsk sprawiły, że Polacy przez długie lata
stanowili grupę zamkniętą i nie utrzymywali zażyłych stosunków z otaczającymi
ich przedstawicielami innych narodowości. Wypowiedzi rozmówców prowadzą do
wniosku, że opinie i doświadczenia Polaków dotyczące obcych grup na
rodowościowych byty negatywne.
Stopniowo osadnicy zaczęli się bogacić i wrastać w tutejszą ziemię. Obce po
czątkowo terytorium stało się ich „małą ojczyzną” . Jednak rewolucja 1917 roku
przyniosła kolejne trudne doświadczenia. Od początku lat dwudziestych znaleźli
się nagle w nowym państwie, które zaczęło wprowadzać odmienne od znanych do
tej pory formy gospodarowania. Powstał Związek Socjalistycznych Republik Ra
dzieckich. W latach trzydziestych nastąpiła przymusowa kolektywizacja, w iatach
czterdziestych zaś struktura etniczna wsi uległa zmianie na skutek powojennych
migracji wewnętrznych w ZSRR, także wymuszonych.
Kształtowanie się negatywnej autoidentyfikacji Polaków.
Okres od początku lat czterdziestych do 1989 roku
Lata czterdzieste stanowią cezurę dla omawianej tutaj kwestii — panującego
wśród osadników z Polski i ich potomków — poczucia bycia „lepszym” od sąsia
dów innej narodowości. To w tym okresie— po zakończeniu wojny ojczyźnianej —
nastąpiły migracje w obrębie Związku Sowieckiego i związany z tym napływ do
Wierszyny ludzi o innej narodowości. Ponadto właśnie na przełomie lat trzydzie
stych i czterdziestych rozpoczynały swą działalność kołchozy, a co się z tym wiąże
— nastąpiła zmiana (zwykle na gorsze) statusu społecznego wielu gospodarzy,
szczególnie tych bogatszych.
Na skutek tworzenia kołchozów najbardziej ucierpiały rodziny gospodarne, za
możne, posiadające młyn, kuźnię:
Rozkułaczywanie jak poszło to młyn zabrali, kunia zabrali, wszystko w kołchoz. Tyś kunia
nie dołżeń mieć, młyn kołchozny, i pola, i maszyny, obście kolektywne haziajstwo” (3).

Nadmienić należy, iż Polacy byli bardziej narażeni na szykany władzy, ponie
waż nie stanowili ludności rdzennej. Ponadto zwyczaje, a w szczególności wyzna
nie, odróżniały ich od sąsiadów. W 1937 roku ze wsi wywieziono i zamordowano
trzydziestu jeden najbogatszych gospodarzy, w tym jedną kobietę. O tym, że zginę
li, ich rodziny oficjalnie dowiedziały się dopiero w latach dziewięćdziesiątych
X X wieku. Krewni mogli osobiście uzyskać takie informacje w Irkucku, jednak dla
osób z zewnątrz były one niedostępne. Nie opublikowano żadnej listy nazwisk
osób, które zaginęły w latach trzydziestych po wywiezieniu ich przez NKWD.
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Lata przymusowej kolektywizacji wprowadziły podziały wśród mieszkańców
wsi. Część z nich zapamiętano jako donosicieli wysyłających „zapisulki” , czyli do
nosy do władz. Dlatego niektórzy mieszkańcy mieli potem kłopoty.
Na skutek wywiezienia tak dużej liczby osób oraz w efekcie wojennej mobiliza
cji w Wierszynie zostało niewielu mężczyzn. To głównie kobiety zajęły się więc pra
cą w kołchozie i we własnych gospodarstwach.
Zauważyć tutaj należy, iż w tworzonych od lat trzydziestych kołchozach Polacy
raczej nie zajmowali kierowniczych stanowisk, chociaż — jak twierdzili moi roz
mówcy — byli grupą najbardziej się do tego nadającą. Do dzisiaj wśród Polaków
wierszyńskich istnieje przeświadczenie, że są najlepiej pracującą, a zarazem naj
mniej docenianą grupą narodowościową, jednak przyczyną takiej opinii nie-Polaków mogła być przynależność narodowa badacza, przybysza z Europy.
Polityka rządów radzieckich zmierzała do unifikacji różnych grup narodowo
ściowych zamieszkujących Związek Sowiecki, jej wyrazem była m.in. likwidacja
nauki w językach etnicznych, w przypadku Wierszyny — w języku polskim. Kolej
nym dowodem słuszności powyższego twierdzenia jest wymuszona ateizacja —
zabronienie przez władze sowieckie praktyk religijnych — w ogóle, nie tylko w ję
zyku narodowym. Dlatego też język polski przetrwał tylko w mowie. Do stopniowej
ateizacji społeczności polskiej doprowadził strach przed władzą. Rodzice w więk
szości nie przekazywali dzieciom zasad wiary z obawy przed represjami. Podkre
ślić jednak należy, że pierwotnie zabronione było tylko publiczne wyznawanie
wiary, natomiast nauki w języku polskim oraz języka polskiego w szkole zabronio
no dopiero w latach powojennych.
Zdarzały się szykany na tle religijnym. Gdy w okresie świąt Bożego Narodzenia
lub Wielkanocy dzieci opowiadały w szkole o uroczystych posiłkach w domu z oka
zji świąt, ich rodziców spotykały nieprzyjemności ze strony władz, a dzieci były
wyśmiewane przez nauczycieli za wyznawanie zabobonów. Popularnym dowo
dem tych edukacyjnych metod stało się w pewnym okresie — znane i w Polsce —
zdanie: „Gagarin był w kosmosie i Boga nie widział” . Mimo to starsi członkowie
społeczności nie dopuścili do rozbiórki Kościoła. Obudowano go jednak z trzech
stron pomieszczeniami, w których był klub i pozostawiono, aby zniszczał.
W tej sytuacji pierwotną dumę z bycia Polakiem zastępowało poczucie bycia
gorszym. Warunki zastraszenia, jakim poddana była ludność, dodatkowo zniechę
cały do świadomego i odważnego kultywowania swojej odrębności kulturowej. Pa
miętać również należy o bardzo dużej biedzie towarzyszącej zarówno przemianom
gospodarczym, jak i politycznym w ZSRR. jednocześnie w opinii samych osadni
ków utrwalał się mit Polaka: pracowitego, mądrego, roztropnego, ale niedocenia
nego, traktowanego gorzej, chociaż odznaczającego się bardziej pozytywnymi ce
chami niż sąsiedzi, przedstawiciele innych narodowości.
Na przykładzie społeczności polskiej z Wierszyny można prześledzić przemianę
własnego wizerunku imigrantów. Po odczuwanej początkowo wyższości cywiliza
cyjnej — szczególnie w odniesieniu do Buriatów — stopniowo mieszkańcy wsi
czuli się coraz gorsi. Dużą rolę odegrała w tym procesie polityka rusyfikacji, pro
wadzona już od lat dwudziestych. Wpływ na to miał również fakt przymuszania do
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wstąpienia do kołchozu, a zatem swego rodzaju unifikacji pod względem zamoż
ności i statusu społecznego. Ponadto istotną sprawą wydaje się, iż stanowiska kie
rownicze w kołchozach znajdowały się najczęściej w rękach Rosjan. W Polakach
zrodziło się i umacniało poczucie wykorzystywania przez członków innych na
rodowości, do których dotąd sami odnosili się z wyższością i niejako z lekcewa
żeniem.
Tak więc w niektórych sytuacjach odmienność etniczna mieszkańców Wierszyny polskiego pochodzenia miała jedynie pejoratywne znaczenie i nie stanowiła po
wodu do dumy. Moim zdaniem, zmiana podejścia do polskości, jak i jej ocena
wśród przedstawicieli średniego i młodego pokolenia, zaczęła następować dopiero
wraz z przemianami społeczno-politycznymi w Rosji, które rozpoczęły się na prze
łomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Odrodzenie poczucia dumy z pochodzenia polskiego
— od około 1989 roku do drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych
Końcowe lata istnienia Związku Sowieckiego cechowały się stosunkowo dużą
zmianą w dotychczasowej, nierzadko restrykcyjnej, polityce władz wobec społecz
ności o innym pochodzeniu narodowościowym niż rosyjskie, dążących do tworze
nia „ludzi sowieckich” . Dla wierszynian za najważniejsze oznaki tych przemian
uważam możliwość wykonywania posługi duszpasterskiej przez polskiego, a za
razem rzymskokatolickiego duchownego (a nie prawosławnego) oraz wznowienia
lekcji języka polskiego (początkowo fakultatywnych). Kontakty z Polską odnowio
ne zostały przede wszystkim dzięki pracy misjonarzy, głównie proboszcza parafii
irkuckiej, o. Ignacego Pawlusa.
Wznowienie działalności kościoła (chociaż wiele osób nie chodzi na msze świę
te) w autostereotypie Polaka umacnia kolejną cechę — religijność. Podtrzymuje tę
wrodzoną religijność — traktowaną jako swego rodzaju odnowiona tradycja,
a w przypadku niektórych jako ciekawostka — obchodzenie świąt Bożego Naro
dzenia oraz Wielkanocy. Pomimo że zachowało się wiele polskich zwyczajów
w Wierszynie, znaczna ich część uległa zapomnieniu.
Pod koniec lat osiemdziesiątych X X wieku wierszynianie sami zgłosili zapo
trzebowanie na lekcje języka polskiego organizacji utrzymującej kontakt z Polską.
Pierwszy nauczyciel przyjechał do wsi w 1989 roku. Początkowo lekcje były fakul
tatywne i odbywały się również w szkole średniej w Dundaju. W 1995 roku jedna
z mieszkanek Wierszyny ukończyła studia na Wydziale Filologii Polskiej na Uni
wersytecie Gdańskim i podjęła pracę polonistki w obu szkołach.
Ożywienie życia religijnego oraz nauczanie języka polskiego spowodowały
odnowienie się związków z Polską, tym bardziej że od początku lat dziewięćdzie
siątych do Wierszyny zaczęli stosunkowo często przyjeżdżać turyści z Polski.
Wcześniej nie było to możliwe i tylko kilka razy przez wszystkie lata istnienia wsi
zawitali do niej Polacy (m.in. ekipa Polskiej Kroniki Filmowej, reporterka Hanna
Krall).
Rozwój turystyki nadbajkalskiej stał się również możliwością dla wielu osób ze
starej ojczyzny, szczególnie młodych, do zapoznania się z inną kartą w dziejach
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emigracji polskiej na Syberię. Większości z nich kojarzyła się ona do tej pory jedy
nie z miejscem zesłań.
Sądzę, że na skutek nowych kontaktów z Polską, z konkretnymi osobami, uzy
skania możliwości wyjazdów do szkół, na studia, czy zwyczajnie w celach piel
grzymkowych i turystycznych samoocena mieszkańców Wierszyny pochodzenia
polskiego znacznie się poprawiła. Można chyba powiedzieć, że otworzyły się dla
nich drzwi do innego (może postrzeganego jako lepszy) świata. Ponadto — szcze
gólnie turyści w młodym wieku — ukazując swoje zdziwienie, a jednocześnie pe
wien podziw dla potomków polskich emigrantów ekonomicznych na Syberii —
również przyczyniają się do odnowienia wyobrażenia o „mądrym, odważnym, pra
cowitym, dzielnym Polaku” . Opinia ta zostaje przez dzisiejszych wierszynian nie
jako automatycznie przeniesiona z przodków na nich samych.
Poczucie przywiązania do swojej polskości deklarują głównie te osoby, które
wychowywały się i na stałe mieszkają w Wierszynie, nawet jeśli żyją w małżeń
stwach mieszanych etnicznie. Z kolei ich dzieci czują się bardziej związane z krę
giem kultury matki, bez względu na jej narodowość. Z rozmów z mieszkańcami
wsi wywnioskowałam, że poczucie przynależności do tego, co polskie, słabnie
wprost proporcjonalnie do odległości od Wierszyny, w jakiej dana osoba mieszka.
Niejako na końcu skali poczucia polskości znajdują się osoby wżenione w rodziny
obce pod względem narodowościowym i zamieszkałe daleko od Wierszyny. Z bie
giem czasu zatracają nawet znajomość języka polskiego. Przy czym istotne jest
również to, iż rzadko utrzymują kontakt z wsią, z której pochodzą, a w miejscowo
ści, w której mieszkają na stałe, nie ma członków ich rodziny. Niezależnie od płci
takiej osoby, postępuje jej identyfikacja z kulturą, do której należy rodzina
współmałżonka.
Od kilku lat następuje przemiana stereotypu Polaków— głównie mam na myśli
autowizerunek. Mianowicie coraz częściej pochodzenie polskie stanowi powód do
dumy, zarazem nie ściąga na człowieka problemów ze strony władz. Wiąże się to
z ożywieniem kontaktów z Polską zarówno na gruncie czysto towarzyskim (za po
średnictwem przybywających turystów), jak i z uwagi na rozpoczętą w latach dzie
więćdziesiątych naukę języka polskiego przez nauczycieli z Polski (którzy stali się
osobami żywo uczestniczącymi w życiu społeczności) w szkole wioskowej oraz
w Dundaju, możliwość kontynuowania nauki w szkołach czy na uczelniach pol
skich, pracę duszpasterską kapłanów polskich, szczególnie o. Ignacego Pawlusa,
możliwość wyjazdów dzieci na kolonie do Polski.
jest to jednak już inna polskość niż ta z początku naszego stulecia. Zweryfiko
wała ją nie tylko „wielka” historia, ale i zwyczajne życie. Duży wpływ na sposób
myślenia wywarły — obok edukacji szkolnej — również środki przekazu: głównie
telewizja, lecz także radio, prasa. Obecnie osoba uznawana przez społeczność za
Polaka nie musi bezwzględnie posługiwać się językiem polskim, czy chodzić regu
larnie do kościoła. Może pochodzić z rodziny mieszanej pod względem narodowo
ściowym, chociaż jedno z dziadków powinno być czystym Polakiem. W początko
wym okresie istnienia wioski taka sytuacja stanowiłaby przeszkodę do określenia
danego człowieka mianem Polaka.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Tożsamość narodowościowa w diasporze. Wieś Wierszyna w Obwodzie Irkuckim w Rosji

97

Z moich obserwacji wynika, że dominuje obecnie następujący sposób myślenia:
„wszyscy jesteśmy tacy sami, równi, ale „czyści” 14 są trochę lepsi” .

Wyznaczniki przynależności etnicznej w Wierszynie
Narodowość może być rozpatrywana pod względem bardzo wielu kryteriów, za
równo wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W trakcie rozmów prowadzonych
w Wierszynie oraz później, podczas opracowywania materiałów, doszłam do wnio
sku, że poczucie tożsamości, identyfikacja narodowościowa, jest sprawą bardzo
indywidualną. Jeżeli ktoś ma pochodzenie mieszane pod względem narodowościo
wym, to bez względu na środowisko, w jakim się wychował i w jakim żyje, obligu
jące dla mnie jako badacza jest jego własne zdanie. Nie mogę zanegować poczucia
przynależności etnicznej u badanej osoby, nawet jeśli ta identyfikacja ma — we
dług mnie — niezbyt wyraziste środki wyrazu. Tak więc podstawowe i w zasadzie
jedyne porównywalne kryterium dla każdego stanowi pochodzenie narodowościo
we. Samoidentyfikacja etniczna nie występuje w takim samym stopniu u wszyst
kich osób badanych. Jest związana głównie z tym, jaką wagę przywiązywano do
niej w rodzinnym domu rozmówcy. Rzadko zdarzały się wypowiedzi świadczące
o tym, że dana osoba przeszła proces zastanawiania się nad swoją przynależno
ścią narodowościową i jej samookreślenie jest jego efektem. Mogło to mieć miejsce
głównie w rodzinach mieszanych pod względem etnicznym. Pozostałe czynniki,
poza autoidentyfikacją, są dodatkowe i wskazują raczej tylko na stopień utożsa
mienia z daną grupą etniczną.
Zaryzykuję zatem stwierdzenie, że — z punktu widzenia osadników — ludzie
zamieszkujący teren dzisiejszej Wierszyny dzielili się i dzielą obecnie (choć teraz
w mniejszym stopniu zwraca się uwagę na różnice) na swoich i obcych. Wyznacz
nikami przynależności do tych grup są:
— pochodzenie narodowościowe i związany z nim wygląd zewnętrzny,
— język,
— religia i związana z nią obrzędowość,
— zwyczaje gospodarskie,
— zachowania codzienne,
— budownictwo i kultura materialna.
Pochodzenie narodowościowe
Jak już wspomniałam, jest to kategoria, moim zdaniem, najważniejsza i w zasa
dzie jako jedyna daje się zweryfikować z zewnątrz. Obecna sytuacja mieszkańców
Wierszyny jest pod względem pochodzenia skomplikowana. Każdy, kto ma choćby
jednego przodka Polaka, legitymuje się niejako społecznym przyzwoleniem, aby
uważać się za Polaka, nawet jeśli nie wiąże się to z innymi wyznacznikami, np.
w ogóle nie posługuje się językiem polskim (chociaż go zna). Wówczas jest też po
strzegany jako Polak przez innych mieszkańców wsi, chociaż Polak „smięsza14 Tzn. o jednolitym pochodzeniu narodowościowym.
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ny” 15. Mimo że postawa takiej osoby może niektórych bulwersować (gdyż bywa
odbierana jako swego rodzaju „nadużycie”), nie odmawia się jej prawa do poczucia
przynależności do tej grupy etnicznej. Moi rozmówcy zaliczali się w większości do
trzeciego, a nawet czwartego pokolenia urodzonego po przyjeździe na Syberię.
Osoby w wieku od około pięćdziesięciu lat pochodzą w większości z rodzin czy
stych etnicznie, ponieważ pokolenie ich rodziców jeszcze nie zawierało małżeństw
z przedstawicielami innych narodowości. Jednoznacznie też określają się jako Po
lacy. Przy czym u takich osób poczucie polskości wyraża się również w posługiwa
niu się językiem polskim w sferze domowej i religijnej, w obchodzeniu świąt kato
lickich i imienin, znajomością polskich piosenek. Przy założeniu, że dana rodzina
przynajmniej w części pochodzi od polskich przodków, śluby w Wierszynie mogą
być zawierane pomiędzy następującymi osobami:
— oboje małżonkowie są „czystymi” Polakami,
— jedno z małżonków jest „czystym” Polakiem, a drugie pochodzi z rodziny innej
narodowości,
— jedno z małżonków jest „czystym” Polakiem, a drugie pochodzi z małżeństwa
polsko-obcego,
— oboje małżonków pochodzi z małżeństw mieszanych polsko-obcych.
Pochodzenie narodowościowe jest terminem, którego w Wierszynie nie trzeba
definiować. Mieszkańcy wsi wiedzą, kto z jakiej rodziny pochodzi — szczególnie
jeśli płynie w nim polska krew. Pamięć o przodkach jest wciąż żywa: z jednej strony
ma na to wpływ stosunkowo krótki czas, jaki minął od ich przyjazdu z Zagłębia,
z drugiej zaś — otoczenie, sąsiedztwo ludzi innej narodowości, co stanowi niejako
naturalny bodziec do odróżniania Polaków od osób o innym pochodzeniu etnicz
nym.
Decyzja osobista
(przypadek osób o mieszanym pochodzeniu)
Możliwość podjęcia autonomicznej decyzji przez jednostkę co do wyboru narodo
wości jest dana tylko osobom o mieszanym pochodzeniu etnicznym, i to od nie
dawna, tj. od około dziesięciu — dwudziestu lat. Mnie w tej kwestii interesowali
potomkowie ze związków w połowie polskich (lub mieszanych w drugim pokole
niu, ale przy założeniu, że przynajmniej jedno z dziadków było Polką/Polakiem).
Dzieci pochodzące z takich małżeństw identyfikują się częściej z narodowością
rosyjską. W latach wcześniejszych ojciec, rejestrując dziecko, podawał — na pod
stawie dokumentów — narodowości jego rodziców. W przypadku dzieci urodzo
nych w małżeństwach niejednolitych etnicznie we wcześniejszych latach dziecku
wpisywano do aktu urodzenia pochodzenie etniczne tożsame z ojcowskim.
W Rosji dowód osobisty, tzw. paszport wewnętrzny, otrzymuje się w wieku lat
szesnastu. Wówczas też osoba mająca do tego faktyczne podstawy może dokonać
zmiany zadeklarowanej narodowości. Są to jednak przypadki sporadyczne i kieru
15 Tym słowem określa się w Wierszynie osoby o mieszanym pochodzeniu narodowościowym. Stosu
je się też określenie mietis.
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nek zmian wiedzie najczęściej ku rosyjskości. Wiąże się to z niską samooceną jako
Polaka oraz z miejscem zamieszkania: czy zostają w Wierszynie, czy przeprowa
dzają się np. do Irkucka. Tu z kolei decydują zapewne również względy praktyczne,
np. odbiór przez otoczenie, łatwość znalezienia pracy.
Język
Jest to bardzo istotna, ale nie podstawowa cecha kulturowa określająca Polaków
wierszyńskich. Wniosek ten wyciągnęłam zarówno z treści wywiadów, jak i z co
dziennej obserwacji mieszkańców wsi. Kontakty wierszynian z osobami innych
narodowości i z przyjezdnymi w sposób szczególny dały mi możliwość zobaczenia,
w jakim stopniu posługują się one językiem polskim. Jest tu kilka rodzin czysto
polskich, w których rodzice rozmawiają z dziećmi po rosyjsku, chociaż w ich do
mach rodzinnych mówiło się po polsku. Są to małżeństwa w średnim wieku, któ
rych pierwsze dzieci urodziły się, gdy mieszkali w innej miejscowości niż Wierszy
na. Mimo to pozostali mieszkańcy wsi określają ich jako Polaków, choć nie brak
w ocenach takich rodzin osądów negatywnych.
Język polski jest mową sfery domowej oraz sąsiedzkiej i w dużej mierze religij
nej16. Natomiast językiem urzędowym, używanym nawet w biurze w Wierszynie,
jest rosyjski. Zasadniczą przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż stanowiska
urzędnicze najczęściej sprawowali Rosjanie. Ale i w sąsiednim Dundaju, zamie
szkałym przez Buriatów, językiem urzędowym jest również rosyjski, choć Buriaci
pracują tam w urzędzie. Tak było w całym państwie.
Istotne jest, że od końca lat osiemdziesiątych w wierszyńskiej szkole prowa
dzona jest regularna nauka polskiego, podobnie jak w średniej szkole w Dundaju.
Jednakże języka literackiego, jakiego uczą się dzieci, nie stosuje się w rozmowach
codziennych. Przydaje się on najbardziej tym spośród uczniów, którzy decydują się
na kontynuowanie nauki w Polsce.
Sytuacja językowa osób urodzonych i zamieszkałych w Wierszynie jest w dwój
nasób trudna, ponieważ zarówno Polacy, jak i Rosjanie zawsze usłyszą w ich mo
wie obcy akcent, co — jak wynika z wywiadów — często wywołuje i potęguje
w wierszynianach poczucie niższości. Myślę, że jest to decydująca przyczyna, dla
której większość osób zamieszkałych w innych ośrodkach niż Wierszyna, szcze
gólnie żyjących w małżeństwach mieszanych, decyduje się na całkowitą rezygna
cję z posługiwania się językiem polskim. Poza tym w małżeństwie tylko w połowie
polskim drugi współmałżonek musiałby uczyć się języka zwykle mu obcego. Nato
miast Polak z Wierszyny, nawet jeśli kaleczy język rosyjski, jest w stanie się w nim
porozumiewać.

16 Wyjąwszy przypadki, kiedy nabożeństwo odprawiane jest przez księdza nie znającego języka pol
skiego — wtedy odbywa się ono po rosyjsku. Ponadto proboszcz parafu irkuckiej, o. Ignacy Pawlus,
głosi kazania w języku rosyjskim, gdy słuchający nie rozumieją po polsku. Są to jednak sytuacje spora
dyczne.
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Świętowanie
Specyfika Wierszyny nie pozwala łącznie traktować wszystkich przejawów święta.
Świętowanie związane ze sferą religii przynależy do tego, co polskie, to, co wiąże
się z uroczystościami świeckimi — do sfery wpływów państwa, głównie Związku
Sowieckiego. Komunizm wytworzył swoisty aparat obrzędowości, odnoszący się
do ideologii sowieckiej wraz z niezbędną symboliką. Tak więc podział świąt pod
względem sacrum i profanum pokrywa się z ich rozgraniczeniem na polskie i ra
dzieckie. Wyjątki stanowią tu świeckie „chrzty” (tzn. oblewanie bądź opijanie na
rodzin, dokonuje się go w tych rodzinach, gdzie nie ma chrztu religijnego) i śluby.
Do sfery sacrum zaliczają się zatem obrzędy cyklu rodzinnego, które wiążą się
z religią, a więc pogrzeb, wypominki, ponadto zaduszki (kontakt z zaświatami, jak
w przypadku pogrzebu i wypominków), jak również święta stricte kościelne, czyli
Boże Narodzenie, Trzech Króli, Wielkanoc i Zielone Święta. Jeśli przyjmiemy, że
pojęcia sacrum i profanum są względem siebie przeciwstawne, wówczas chrzest
i ślub należałoby usytuować pomiędzy nimi pośrodku, ponieważ — mimo że są to
sakramenty, a więc są związane z życiem religijnym — stopniowo utraciły one
znaczenie sakralne (szczególnie ślub) z uwagi na postępującą ateizację.
Do sfery profanum zaliczam wszelkie święta radzieckie, czyli związane z pro
pagowaniem socjalizmu, zwycięstwem w wojnie ojczyźnianej i innymi wydarze
niami związanymi z politycznym kierunkiem rozwoju państwa.
Od samego początku istnienia skupiska Polaków w Wierszynie ich religijność
związana była z narodowością. Świadczy o tym budowa kościoła w krótkim czasie
po przyjeździe. Sąsiednie grupy ludności różniły się od imigrantów m.in. wyzna
niem. Tylko Buriaci i Tatarzy (występujący nielicznie) znajdowali się poza kręgiem
chrześcijaństwa. Mimo to nie doszło do zacieśnienia więzi między Polakami i inną
ludnością wyznań chrześcijańskich zamieszkującą Wierszynę (mowa głównie
o prawosławnych).
W Wierszynie do dzisiaj przekazuje się tradycje świętowania, które swymi ko
rzeniami sięgają Zagłębia Dąbrowskiego. Za najważniejsze ze świąt religijnych
uważa się Boże Narodzenie i — w dalszej kolejności — Wielkanoc. Następnie wy
mieniano Trójcę, czyli Zielone Święta oraz Trzech Króli. Ludzie bardziej związani
z wiarą, głównie starsi (mam na myśli osoby w wieku sześćdziesięciu i więcej lat),
wymieniały także dzień ósmego maja, czyli wspomnienie świętego Stanisława. Te
go dnia został poświęcony kościół i święty Stanisław jest jego patronem. W więk
szości jednak moim rozmówcom data ta kojarzyła się jedynie z popularnymi imie
ninami.
Na skutek wieloletniej ateizacji święta religijne widziane są jednak najczęściej
jako przejaw tradycji wyniesionej z Polski (i w związku z tym stanowią dodatkowy
czynnik określający Polaków), zatem bardziej jako cecha narodowa niż forma reli
gijnego rytuału. Ponadto kojarzą się jedynie ze specyficznymi obrzędami. Tylko
kilka osób stwierdziło, że uroczystości te są dla nich rzeczywiście istotne ze wzglę
du na wyznawaną wiarę.
Ważne uroczystości religijne są najbardziej sakralne, święte. Są związane ze
świętą osobą (Bogiem), świętym miejscem (kościół), świętym czasem (kiedy nie
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podejmuje się pracy), niecodziennymi zachowaniami (zachowane zwyczaje, uro
czystości w kościele). Co do czasu, kiedy się świętuje, rozmówcy wskazywali na
pewne utrudnienia i wynikające z nich dylematy, z jednej strony przymus pracy
w czasie świąt w okresie państwa radzieckiego, z drugiej z a ś — konieczność niepo
dejmowania pracy fizycznej, ponieważ mogą za to grozić konsekwencje, tzw. kara
boska. Do głównych praktyk odbywanych podczas wymienionych powyżej świąt
należą dzielenie się opłatkiem (Boże Narodzenie), święcenie pokarmów, polewa
nie się wodą lub perfumami, malowanie jajek i stukanie się nimi (Wielkanoc).
Istotne jest również, że w rodzinach mieszanych narodowościowo oprócz świąt
katolickich obchodzi się uroczystości prawosławne, a raczej główne święta religij
ne, tj. Boże Narodzenie i Wielkanoc w terminach, kiedy obchodzi je Cerkiew. Ich da
tę określa się w stosunku do „polskich” świąt — czternaście dni później (z wy
jątkiem Wielkanocy, która jest świętem ruchomym).
Związane ze sferą świętości, ale w mniejszym stopniu niż wyżej wymienione
święta, są: zaduszki, pogrzeb, wypominki. Każda z tych uroczystości dotyka obce
go, ale nieuniknionego dla śmiertelników świata.
Święto zaduszne, związane (w rozumieniu wierszynian) z tradycją polską, jest
jednym z tych elementów, które konsolidują społeczność wsi. Pomimo zmian, ja 
kie zachodzą w sposobie świętowania, nierzadko przyjmowania zwyczajów rosyj
skich, jest to święto polskie. Przejmowanie rosyjskich zwyczajów zachodzi najczę
ściej w rodzinach mieszanych narodowościowo.
Pogrzeb i stypa to kolejne uroczystości związane z „tamtym” światem. Od chwi
li, kiedy Polacy zaczęli zakładać rodziny, żeniąc się z Rosjankami, rozpowszechnił
się zwyczaj wypominków. Jest to spotkanie rodziny, przyjaciół i znajomych po
święcone wspominaniu zmarłego. Urządza się je dziewięć i czterdzieści dni, pół ro
ku i rok po pogrzebie. Często w Wierszynie rezygnuje się z wypominków po pół ro
ku, ale pozostałych się nie pomija. Rozmówcy wiedzą, które obyczaje zostały prze
jęte z innej kultury. Niejednokrotnie, opisując pogrzeb, wskazywali na różnice po
między pogrzebem polskim i rosyjskim. Odmienności dotyczą przede wszystkim
organizowania wypominków, urządzania okazałej stypy (po tzw. polskim pogrze
bie najbliższa rodzina zmarłego dziękowała zgromadzonym na cmentarzu za
obecność, jedynie krewnych zapraszano na skromny poczęstunek). Ponadto Pola
cy nieśli lub wieźli trumnę zamkniętą. Z domu, trzeciego dnia po śmierci, ciało wie
ziono do kościoła. Do chwili zamknięcia kościoła tam odbywała się msza w intencji
zmarłego. Ze świątyni orszak rusza! na cmentarz. W trakcie uroczystości śpiewa
no pieśni żałobne. Początkowo całej ceremonii przewodniczył ksiądz. W czasie je
go nieobecności ceremonie prowadziły osoby najbliżej związane z kościołem: ko
ścielny Jan Lorek, z czasem jego córki. Stopniowo rolę tę przejęły stare kobiety.
Obecnie ksiądz bywa na pogrzebach rzadko. Są one prowadzone głównie przez
osoby starsze i najbliższych krewnych zmarłego.
Chrzest można usytuować na pograniczu sfery sacrum i profanum, co jest w du
żej mierze spowodowane z przejęciem odpowiedzialności za jego udzielanie przez
świeckich. Chrzest był (i jest) ważną uroczystością rodzinną, w czasie której „opija
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się” narodzenie dziecka. Niektórzy właśnie na fakt „oblewania” urodzin zwracali
większą uwagę, niejako utożsamiając to z samym sakramentem.
Od końca lat osiemdziesiątych, kiedy to we wsi ponownie zaczęli pracować
księża, dzieci chrzci się w kościele. Jak mówi proboszcz Pawlus, obecnie chrzty
z wody udzielane przez świeckich nie są ważne, ponieważ we wsi pracują duchow
ni. Warunkiem udzielenia chrztu dziecku jest roczne uczestnictwo rodziców w spe
cjalnych naukach przedchrzcielnych. Ponieważ nie wszyscy mieszkańcy się na to
zgadzają, po domach po kryjomu dokonuje się wciąż chrztów z wody. Nierzadko
zdarzają się i takie sytuacje, że dziecka w ogóle się nie chrzci.
Obecnie ślub, podobnie jak chrzest, nie jest pojmowany jako uroczystość
związana tylko z religią. Rozmówcy mówili wręcz, że ślubów nie zawierano. Ślub
cywilny, ńegistarcja (z rosyjskiego), nie jest traktowany jako prawdziwy ślub ko
ścielny. Mimo to zachowano obrzędowość związaną z zawieraniem małżeństwa.
I to właśnie ona nadaje ceremonii odświętny charakter związany ze zmianą stanu.
Dopiero od kilku ostatnich lat sporadycznie zawierane są śluby w kościele.
Obchodzenie świąt świeckich wiąże się z uroczystościami państwowymi, dzie
lącymi się na propagujące sowiecki ideał człowieka oraz historyczne. Do kategorii
pierwszej zaliczam Dzień Kobiet— ósmego marca, Dzień Marynarza lub Armii Ra
dzieckiej (utożsamiany z Dniem Mężczyzn) — dwudziestego trzeciego lutego oraz
pozostałe święta związane z konkretnymi zawodami. Dzień Kobiet uważany jest
za ważne święto — niewątpliwie do utrwalania takiego sądu przyczynia się fakt,
iż jest to dzień wolny od pracy i kobiety otrzymują w zakładach pracy drobne upo
minki. Praktyki dawania prezentów lub laurek są uczone też dzieci w szkole. Nato
miast dwudziestego trzeciego lutego świętuje się mniej okazale.
Do uroczystości drugiego rodzaju należy zaliczyć te, które są związane z histo
rią młodego państwa, a więc głównie Święto Pracy — pierwszego maja oraz Dzień
Zwycięstwa — dziewiątego maja.
Trudniej jednoznacznie zaklasyfikować świętowanie Nowego Roku, urodzin
i imienin. Z tych trzech jedynie obchodzenie pamiątki urodzenia kojarzy się wierszynianom jednoznacznie ze zwyczajowością rosyjską. Pozostałe uroczystości
wiążą się również z tradycją polską. Ciekawa jest kwestia imienin, ponieważ we
wsi są one obchodzone raczej w większości przez osoby w starszym lub średnim
wieku i wiążą się tylko z polskimi imionami, które niejako pozostały po przodkach
— wiadomo więc, kiedy należy je świętować. Zachowały się we wspomnieniach
dawnych, ale też i obecnie świętowane są imieniny: Heleny (2 marca), Franciszka/Franciszki (w marcu), Ludmiły (Lidy) (7 maja i 30 lipca — obchodzone od nie
dawna przez nauczycielkę, która ukończyła studia w Polsce, gdzie dowiedziała się
o dacie swoich imienin), Stanisława (8 maja, też w grudniu), Anieli (31 maja), Antoniego/Antoniny (13 czerwca), Zenona/Zinaidy (Zyńki) (23 czerwca), Jana/Janiny
(24 czerwca), Władysława/Władysławy (27 czerwca), Piotra i Pawła (29 czerwca),
Albiny, Walentego/Walentyny oraz Klary. Duża część moich rozmówców okazywa
ła nawet pewne zdziwienie, dowiadując się, że każde z imion ma „swój” dzień, czy
li że każdy człowiek może obchodzić imieniny. Sądzili, iż tylko polskie imiona są
przypisane do konkretnych dat. W początkowych latach życia w Wierszynie (nie
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udało mi się jednak ustalić, do kiedy) funkcjonował przywieziony z Polski zwyczaj
„przynoszenia imienia ze sobą na świat” — w myśl tej zasady np. dziewczynce
urodzonej w 13 czerwca nadawano imię Antonina, a chłopcu urodzonemu w ten
dzień — Antoni.
Na fakt i sposób świętowania urodzin, imienin, jak i innych świąt duży wpływ
miał i ma stopień zamożności danej rodziny. Urodzin nie obchodzi się co roku, co
w dużej mierze spowodowane jest przyczynami materialnymi. Tym bardziej, iż
w Wierszynie w rodzinie średnio jest po troje dzieci, poza tym w jednym gospodar
stwie mieszkają często trzy pokolenia. Tak więc coroczne obchodzenie urodzin
każdego z członków rodziny wymagałoby znacznych nakładów finansowych.
Sądzę, że kolejną przyczyną rzadkiego (w większości rodzin) świętowania jubileu
szu urodzin, jest fakt zapożyczenia tego zwyczaju od Rosjan i brak silnego przy
wiązania do niego. Rozmówcy argumentowali swoją postawę tym, że nie każde
urodziny są jednakowo ważne, np. obchodzi się pierwsze, osiemnaste i kolejne
związane w jakiś sposób z ważnymi etapami w życiu danej osoby, głównie tzw.
okrągłe, np. dwudzieste, dwudzieste piąte, czterdzieste, pięćdziesiąte itd.

Opozycja Polak — nie-Polak w nawiązaniu
do podziału na „swoich” i „obcych”
Podstawą, na której oparty jest stereotypowy obraz mieszkańca Wierszyny, jest je
go narodowość. Zarówno w oczach ich samych, jak i sąsiadów o innym pochodze
niu etnicznym pierwszą cechą wyróżniającą większość wierszynian jest to, że są
Polakami. Treść tego pojęcia różni się jednak w zależności od tego, kto go używa.
To z kolei jest wyrazem kształtowanego przez wiele lat obrazu Polaków wierszyńskich — tak w ich własnym pojęciu, jak i w opinii osób spoza ich grupy.
I tak „my” , czyli „swoi” — to grupa przybyszów z Zagłębia Dąbrowskiego i ich
potomków (również pochodzących z rodzin mieszanych), dotyczy to osób, które
pozostały w Wierszynie, nie wyjechały do innych miejsc byłego ZSRR.
Natomiast „oni” , „obcy” — to przedstawiciele wszystkich innych narodowości,
z którymi w różnych okresach mieli styczność przesiedleńcy lub ich dzieci i wnuki.
Zaliczyć więc do nich należy Buriatów i Rosjan— czyli grupy ludności miejscowej.
Buriaci zajmowali teren dzisiejszej Wierszyny jeszcze przed przybyciem Polaków,
natomiast Rosjanie mieszkali w Irkucku oraz innych ośrodkach wiejskich i miej
skich leżących w dawnej Guberni Irkuckiej. Do „obcych” zalicza się też Ukraińców,
Tatarów, Osetyńców i Ormian — ludność napływową, której przedstawiciele poja
wili się w Wierszynie głównie na skutek zawieruchy wojennej. Wśród przybyszów
wojennych byli również Rosjanie.
Osoby, których rodzice pochodzą z innych narodowości niż polska, oraz mie
szkające poza Wierszyną, choć pochodzenia polskiego, stanowią grupę pośrednią,
ponieważ nie można ich jednoznacznie zakwalifikować do żadnej z wyżej wymie
nionych — ani „swoich” , ani „obcych” .
Każda z wymienionych powyżej grup narodowościowych ma swój własny język
oraz zwyczaje — związane z religią, strukturą społeczną, więzami rodzinnymi,
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sposobem gospodarowania, lecznictwem. „Obcy” z biegiem czasu i wraz z zacie
śnianiem się więzów pokrewieństwa w społeczności Polaków zaczęli być przez
nich dzieleni na dwie podgrupy:
— „lepszych” — nadających się niejako do „oswojenia” , bo podobnych do „nas”
pod względem wyglądu, języka, religii, sposobu gospodarowania i z tego powo
du stanowiących grupę, z którą można zawierać związki małżeńskie;
— „gorszych” — wykluczonych z grona kandydatów do zawierania małżeństw
z uwagi na zbyt duże różnice w stosunku do „nas” , co uniemożliwia zawieranie
więzi rodzinnych; w tej grupie do dzisiaj mieszczą się Buriaci, natomiast osoby
innej narodowości od mniej więcej lat czterdziestych, powojennych, uznano za
„lepszych” .
Poza Buriatami przedstawiciele każdej z wyżej wymienionych narodowości na
leżą do ludności napływowej. Tak więc narzędziem porozumiewania się pomiędzy
wszystkimi mieszkańcami Wierszyny stal się język rosyjski, narzucony też jako ję
zyk urzędowy.
Sądzę, że w początkowym procesie uświadamiania sobie własnej odmienności
najistotniejsze było egzotyczne sąsiedztwo Buriatów, ponieważ w odniesieniu do
nich wizerunek własny był najbardziej czytelny i obejmował różnice w sferze an
tropologicznej, językowej, gospodarczej, jak również religijnej:
U nich nie było nic. Mięso tylko wpuścili do garnka, tylko się zagotowała woda, krew
idzie [z mięsa — M. P.] a oni rżną i jedzą. Pościeli u nich nie było, nakrywali się skórami
z sierścią. (...) A my chleb jak piekli, tak pieką” (8).

Na te właśnie odmienności moi rozmówcy zwracali uwagę, kiedy pytałam ich
o Buriatów. Chociaż stosunek do tej ludności jest dwojaki, w budowaniu własnej
tożsamości imigranci posłużyli się jednak tymi cechami grupy mongolskiej, które
— ich zdaniem — pokazywały wyższość cywilizacyjną Polaków. Oceniali siebie ja
ko lepszych, gospodarniejszych, bardziej pomysłowych. Sytuację oceny kompliku
je fakt, iż początkowe nieporozumienia na gruncie językowym nie pozwalały lepiej
poznać i docenić ludności miejscowej. Na podstawie zewnętrznych różnic i ich nie
zrozumienia, jak również braku znajomości uformował się więc stereotypowy ob
raz Buriata, istoty usytuowanej na pograniczu świata ludzi i zwierząt: mówiącego
„po zwierzęcemu” , jedzącego surowe czy ledwo przetworzone produkty (głównie
chodziło tu o mięso), mieszkającego w szałasach, odprawiającego „prostackie” ,
„dziwaczne” praktyki obrzędowe. Z punktu widzenia osadników reprezentujących
osiadły tryb życia niezrozumiałe były te zachowania Buriatów, które stanowiły
wyraz półkoczowniczego życia i gospodarowania. To początkowe niezrozumienie
stanowi podstawę dzisiejszej negatywnej strony obrazu Buriata — osoby, która
wszystko to, co „lepsze” , zbliżające do „ludzi” i „cywilizacji” przejęła od Polaków.
Moi rozmówcy jako przykład na poparcie takiej opinii wskazywali przejęcie przez
Buriatów umiejętności uprawy ziemniaków oraz przyrządzanie potraw bardziej
przetworzonych, głównie z mięsa.
Od przybycia i osiedlenia się aż do lat czterdziestych wśród emigrantów z Króle
stwa Polskiego istniał nieformalny zakaz zawierania małżeństw z przedstawicie
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lami innych narodowości. Tłumaczono to odmiennością zwyczajów i języka, ale
nade wszystko chęcią powrotu „do siebie” , to jest na tereny wówczas należące już
do niepodległej Polski. Moim zdaniem, istotne w tej kwestii było także poczucie
wyższości wobec sąsiadów. Z biegiem czasu powoli porzucano tę myśl, stosunki
krewniacze zaś wśród polskich mieszkańców Wierszyny stały się tak bliskie, że
małżeństwa między „swoimi” stawały się niemożliwe z braku partnerów. Zwraca
no również uwagę na większą możliwość kontaktów np. z Rosjanami ze względu
na uczenie się w miastach. Ponadto była to droga do uzyskania zezwolenia władz
na przeprowadzkę do większej miejscowości.
Rozpoczął się więc— istotny z punktu widzenia grupy— okres małżeństw mie
szanych. Pierwsze z nich zawierano dopiero w latach powojennych i — co ciekawe
— osoby, które wtedy w takie związki weszły, do dzisiaj nie są akceptowane
w swoich rodzinach macierzystych w Wierszynie, mimo że od tamtego czasu prak
tyka wybierania na współmałżonka osoby innej narodowości znacznie się rozpo
wszechniła. Przyczyny takiego stanu rzeczy są według mnie następujące:
— coraz łatwiejsze po wojnie nawiązywanie znajomości z przedstawicielami in
nych etnosów, głównie z Rosjanami, np. w ośrodkach edukacyjnych;
— związane z polityką władz sowieckich wymuszone przywiązanie do ziemi —
dzięki zawarciu małżeństwa z osobą z innej miejscowości można było zmienić
miejsce zamieszkania, dotyczyło to zarówno kobiet, jak i mężczyzn;
— coraz bliższe pokrewieństwo w grupie osadników z Zagłębia oraz ich potom
ków, co wpływało na częstsze choroby genetyczne wśród dzieci17.
Jednakże do dziś wciąż obowiązuje nieformalny zakaz tworzenia rodzin z Buriatami. Jest to, moim zdaniem, m.in. wyraz traktowania tej ludności jako ludzi
„niepełnych” , nie do końca tak wartościowych, jak „swoi” . Wiąże się to z dużą od
miennością antropologiczną i kulturową tej grupy etnicznej w stosunku do Pola
ków, Rosjan i Ukraińców: „Wstyd, żeby krew mieszać: Polak z Buratem. Ruski i Po
lak — możno” (5).
W dalszym ewoluowaniu poczucia „odrębności” dużą rolę odegrał także na
pływ przedstawicieli wielu narodowości po wojnie, tj. pod koniec lat czterdzie
stych, głównie ludności rosyjskiej i ukraińskiej, ponieważ stanowili oni ilościowo
największe grupy osiedlające się wówczas w Wierszynie). Ponadto z przedstawi
cielami tych właśnie grup etnicznych największy kontakt miały osoby kontynuu
jące naukę w Irkucku lub innych miastach, jak i zamieszkałe tam na skutek zawar
cia mieszanych narodowościowo związków małżeńskich. Należy tu jednak pod
kreślić, iż w przypadku tychże małżeństw mieszanych prawie zawsze zarówno
małżonkowie pochodzący z Wierszyny, jak i dzieci z takich związków odchodzą od
polskich korzeni.
Przedstawiłam powyżej kryteria, które według mnie pozwalają na określenie
przynależności narodowościowej mieszkańców Wierszyny. Z rozważań wyłania
się zatem następujący obraz Polaka wierszyńskiego:
17 Trudno ocenić, jak znaczny jest to odsetek. W trakcie pobytów we wsi zaobserwowałam dwie takie
osoby.
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— pod względem pochodzenia wywodzi się z jednej z rodzin przybyłych na teren
dzisiejszej Wierszyny z Zagłębia Dąbrowskiego w ramach reformy stołypinowskiej;
— w pewnym stopniu identyfikuje się z wyznaniem katolickim, kultywuje obrzędy
religijne;
— zna język polski mówiony i zwykle w sferze domowej oraz wioskowej posługuje
się tym językiem (choć nie jest to zjawisko powszechne);
— chce, aby dzieci czy wnuki uczyły się w szkole języka polskiego;
— swoim zdaniem oraz sąsiadów innej narodowości — jest pracowity, zaradny.

Podsumowanie
Tożsamość etniczna mieszkańców Wierszyny przez wiele lat podlegała przemia
nom, kształtowała się w obliczu różnych okoliczności politycznych i społecznych.
Zarazem była budowana w odniesieniu to „obcych” , „innych” , którymi byli przede
wszystkim mieszkańcy wsi innej narodowości, wyznania, rasy.
Problematyką przemian w procesie budowania czy też określania na nowo toż
samości w społeczeństwie polskim w okresie postkomunistycznym zajęło się wie
lu autorów; szczególnie ważna dla mnie jest praca Aldony Jawłowskiej (Jawłowska
2001). I chociaż Autorka poświęca znaczną uwagę samookreśleniu przez wybór
dóbr konsumpcyjnych, sądzę, że jej spostrzeżenia natury ogólnej można odnieść
również do zagadnienia tożsamości narodowościowej. Najistotniejsze wydaje mi
się dlatego zdefiniowanie pojęcia „tożsamość kulturowa” jako
procesu samookreślenia się wobec jakichś „składników” rzeczywistości symbolicznej,
kulturowego świata, pozwalającego odróżnić siebie od innych, „swoich” od „obcych", za
jąć miejsce w przestrzeni społecznej, która nawet w okresach rewolucyjnych zmian jest
jakoś ustrukturowana (Jawłowska 2001, s. 53).

Przyjęcie w tej definicji jako pojęcia kluczowego terminu „proces” od razu zmu
sza do spojrzenia na problem tożsamości, a więc i autoidentyfikacji, nie tyle jako
na rzeczywistość zastaną, ile podlegającą ciągłym przemianom. Aldona Jawłow
ska pisze:
czym JEST tożsamość. W tak sformułowanym pytaniu zawiera się założenie, że tożsa
mość jest czymś, co jednostka lub grupa może „posiadać”, w co może lub nawet powinna
być „wyposażona” (Jawłowska 2001, s. 53).

Rozwijając myśl, stwierdza dalej:
pojęcie to [tożsamość— A. W.] obejmuje raczej pewienproces niż stan, będący rezultatem
tego procesu. Akcent pada tu na pytanie, w jaki sposób tożsamość się tworzy i zmienia,
a nie na to, czym jest. Takie podejście do problemu tożsamości zawiera założenie, iż wysi
łek samookreślenia nie zostaje uwieńczony ostatecznym wpisaniem się w jakiś rodzaj
kulturowego porządku, a jednostka lub grupa trwa w stanie permanentnego braku wy
raźnie określonej tożsamości, dającej poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Owa „tożsa
mość” jest więc raczej postulatem, celem niż właściwością, sytuacją niż trwałym stanem
posiadania (Jawłowska 2001, s. 54).
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Również Polacy, którzy zbudowali Wierszynę, jak i ich potomkowie, przez lata
podlegali różnym okolicznościom, które towarzyszyły im w procesie tworzenia czy
też odkrywania własnej tożsamości.
Dlatego też dzisiejsza identyfikacja etniczna mieszkańców Wierszyny ma zło
żone podstawy. Moim zdaniem, jednym z bardzo istotnych bodźców było utrzymy
wanie kontaktów z Polakami ze starej ojczyzny. Latami relacje te przybierały różną
formę. Na fakt ich istnienia, częstotliwość i jakość miały wpływ czynniki zarówno
wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
Do bodźców wewnętrznych można zaliczyć wszelkie sprawy związane z osobi
stym kontaktem mieszkańców wsi z rodziną i przyjaciółmi w Polsce: stopień zaży
łości, częstotliwość kontaktów (głównie listownych), chęć ich utrzymywania.
Czynniki zewnętrzne zaś to wszelkie wydarzenia niezależne od woli wierszynian. Będą to więc głównie motywy związane z polityką państwa wobec przedsta
wicieli innych narodowości niż rosyjska.
W historię wsi wpisane są dzieje Polaków wierszyńskich. Można je podzielić na
dwa etapy:
— stosunkowo krótki początkowy czas nieskrępowanego okazywania i kultywo
wania swej odrębności narodowościowo-kulturowej (okres około dwudziestu
— dwudziestu pięciu lat), w którym dominowało poczucie dumy z bycia Pola
kiem;
— lata postępującego komunizmu i zatracania — na skutek sytuacji w państwie
— poczucia odrębności etnicznej, rezygnacji z zewnętrznych przejawów przy
należności narodowościowej (okres około sześćdziesięciu lat), kiedy to rodzi
i pogłębia się poczucie bycia gorszym z uwagi na polskie pochodzenie;
— okres odnowionych związków z Polską, wznowienie nauki języka polskiego
oraz pracy duszpasterskiej katolickiego duchowieństwa z Polski, związane
z tym pojawienie się możliwości wyjazdu do ojczyzny przodków, odbudowa po
zytywnego wizerunku Polaka, szczególnie u osób polskiego pochodzenia (od
około dziesięciu lat).
Starając się poznać współczesne odniesienie ludności odmiennej etnicznie do
tzw. czystych Polaków (czy też za takich się uważających), wzięłam pod uwagę je
dynie te wypowiedzi jej przedstawicieli, które dotyczyły teraźniejszości.
Chociaż nie utrzymuję od pewnego momentu kontaktów z mieszkańcami Wier
szyny, jestem przekonana, że ich tożsamość wciąż podlega przemianom. Tempo
życia we współczesnym świecie, stosunkowa łatwość nawiązywania kontaktów
z osobami oddalonymi o setki kilometrów, a przede wszystkim nieskrępowany do
stęp do środków masowego przekazu są kanałami, przez które do wsi docierają od
mienne, niż kultywowane przez pokolenia, wzorce kulturowe. Każdego dnia czło
wiek staje więc w sytuacji wyboru wartości, którymi nie tylko chce się kierować we
własnym życiu, ale które również chce przekazywać dzieciom. Postępująca globa
lizacja dotknie więc (a może już dotknęła) także takie grupy, jak społeczność Wier
szyny, której członkowie w nowych okolicznościach zostaną zobligowani do prze
budowy autostereotypu. Tym bardziej jest to prawdopodobnie, że dzisiejsza Pol
ska znacznie się różni od tej, którą opuścili ich przodkowie.
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Polonia Primorskiego Kraju

Każdy lud może żyć i rozwijać się tylko dotąd,
dokąd zna i miliije swoją przeszłość,
a ginie, gdy traci dla niej szacunek
(Seneka)

Wstęp
W wyniku przemian politycznych lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych,
umożliwiających swobodne podróżowanie również na terenie Rosji w 1994 roku,
grupa studentów uczelni warszawskich, a wśród nich autorka tej pracy, zorgani
zowała wyprawę w Góry Sichote Alin, położone w rosyjskiej części Mandżurii. Wladywostok i okolice położone nad Morzem Japońskim do 1992 roku były terenem
zamkniętym ze względów militarnych, co zapewne jest przyczyną braku w Polsce
bliższych informacji o tamtejszych Polakach. Według danych ze spisu ludności,
przeprowadzonego w 1989 roku we Władywostoku i okolicach, na wymienionym
terenie zamieszkiwało 2 tys. osób narodowości polskiej, tzn. osób, które mają od
notowaną tę narodowość w dokumentach.
W czasie pobytu we Władywostoku nawiązałam kontakt ze środowiskiem władywostockiej Polonii poprzez Kościół katolicki, który właśnie reaktywował swą
działalność. Tereny Dalekiego Wschodu Federacji Rosyjskiej od Chabarowska do
Władywostoku w ciągu przeszło dwóch wieków stały się miejscem stałego pobytu
polskich zesłańców i osadników. Pomimo upływu tak wielu lat, braku kontaktów
z rodzinnym krajem Polacy i ich potomkowie przetrwali ze świadomością swojego
pochodzenia, często zachowując znajomość języka polskiego. Gdy powstały sprzy
jające warunki, zaczęli organizować się w celu reaktywowania działalności polo
nijnej. Mój przyjazd do Władywostoku w 1994 roku wzbudził duże zainteresowa
nie organizatorów spotkań polskiego środowiska.
Serdeczność i gościnność osób, z którymi udało mi się nawiązać kontakt w cza
sie pierwszego pobytu we Władywostoku, ich zadowolenie, że po tylu latach przy
był do nich ktoś z Polski — „prawdziwy Polak” , oraz pierwsze rozmowy dotyczące
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losów miejscowej Polonii spowodowały, że postawiłam sobie pytanie, jakie oko
liczności miały wpływ na identyfikowanie się z Polską ludzi, którzy często od
dwóch, trzech pokoleń przebywają na terenie Rosji? Czy jest to z ich strony jedynie
deklaracja wobec kogoś, kto przyjechał z Polski, czy też rzeczywiste poczucie przy
należności narodowej?
Mój powrót do Władywostoku w 1995 roku podyktowany był potrzebą znalezie
nia odpowiedzi na postawione wyżej pytanie. Chciałam również bliżej poznać losy
dalekowschodniej Polonii.
W wyniku pierwszych pilotażowych rozmów oraz w trakcie badań właściwych
doszłam do wniosku, że korzeni identyfikacji narodowej osób zamieszkałych we
Władywostoku należy szukać w historii stosunków polsko-rosyjskich na prze
strzeni dziejów oraz w historii polskiego osadnictwa na Dalekim Wschodzie. Osad
nictwo było przede wszystkim związane z okresem zaborów, kolejnych powstań
narodowych oraz I i II wojną światową. Wśród Polaków, którzy osiedlili się na Da
lekim Wschodzie znaleźli się nie tylko zesłańcy, lecz również dobrowolni emigran
ci, którzy przybyli tu w celach zarobkowych. Dlatego opracowanie to składa się
z dwóch części — historycznej i dotyczącej czasów współczesnych.
Podejmując badania, starałam się ustalić związek przyczynowo-skutkowy po
między trwaniem w kulturze kraju ojców a procesem adaptacji do kultury kraju za
mieszkania. W wyniku wstępnych, pilotażowych rozmów oraz lektury opracowań
historycznych postawiłam trzy podstawowe tezy:
1. Stopień asymilacji do nowej kultury osób przebywających jako pierwsze pokole
nie w Rosji zależy od przyczyn przesiedlenia:
— czy była to dobrowolna emigracja w poszukiwaniu lepszych warunków życia,
pracy i samorealizacji zawodowej, co sprzyjało szybszej asymilacji do kultury no
wego miejsca zamieszkania;
— czy też przybycie na tereny Rosji było wynikiem przymusowych zesłań, deporta
cji i przesiedleń, co ugruntowało poczucie odrębności narodowej i traktowanie Ro
sjan i ich kultury w kategoriach „my” i „oni”.
2. Okres czystek etnicznych na terenie Rosji zapoczątkowanych w latach trzydzie
stych naszego wieku miał różny wpływ na przyjmowanie odmiennych strategii
wobec własnej tożsamości. Nie pozostawało to jednak bez wpływu na stosunek do
kultury kraju zamieszkania oraz na poczucie identyfikacji narodowej.
3. Pokolenie urodzone we Władywostoku i okolicach, a zwłaszcza pochodzące
z małżeństw mieszanych, w naturalny sposób zasymilowało się w kraju uznanym
za własny, a świadomość polskiego pochodzenia wyraża się jako sentyment do
kraju pochodzenia przodków.
Jako kryterium oceny stopnia identyfikacji z Polską przyjęłam przede wszyst
kim znajomość kultury polskiej, w tym zwłaszcza historii, literatury, języka i tra
dycji oraz stosunku do nowej ojczyzny i jej mieszkańców. Terenem badań byl prze
de wszystkim Władywostok, Nachodka, Półwysep Jankowskiego oraz Wyspa Po
powa. Terenowy zasięg badań i dobór grupy badawczej nie zależał w dużej mierze
ode mnie, ale wynikał z możliwości nawiązania kontaktów z osobami przyzna
jącymi się do polskości. Charakterystyczne dla wymienionego terenu jest to, że do
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piero od 1992 roku miejscowa Polonia organizuje się wokół Kościoła katolickiego.
Kryterium doboru grupy badawczej było istnienie związków rodzinnych z Polaka
mi. Przeprowadziłam 28 wywiadów z 25 osobami. Badania prowadziłam metodą
wywiadu i obserwacji. We Władywostoku zebrałam również materiały archiwalne
oraz dokumentację fotograficzną.
Cytując wypowiedzi rozmówców, nie zastosowałam ogólnie przyjętej zasady
transkrypcji rosyjskiej, teksty zapisywałam według usłyszanej wymowy. Ujednoli
cenie pisowni zubożyłoby bardzo kontekst wypowiedzi. Rozmówcy w większości
wypowiadali się po polsku i rosyjsku, niektórzy jedynie wtrącali polskie słowa,
chcąc zasygnalizować swoją znajomość języka. Niekiedy „spolszczając” rosyjskie
wyrazy, tworzyli słowa nie istniejące w języku polskim. Często też zaczynając roz
mowę po polsku, automatycznie w trakcie jej trwania „nie wiadomo kiedy” prze
chodzili na rozmowę po rosyjsku. Było widoczne, że często chcieli się pochwalić
swoją znajomością polskiego. Byli też tacy, którzy prosili mnie na początku roz
mowy, żebym nie rozmawiała z nimi po rosyjsku, tylko po polsku — dla nich była
to okazja przypomnienia sobie języka polskiego i porozmawiania po polsku
z „prawdziwym” Polakiem.
Materiałów dotyczących polskiego osadnictwa na Dalekim Wschodzie, a przede
wszystkim we Władywostoku i okolicach jest niewiele. Nigdy nie prowadzono do
głębnych badań na ten temat. Dostępne pochodzą z X IX i początku X X wieku, na
tomiast nie znalazłam żadnego źródła dotyczącego obecnej sytuacji Polaków lub
potomków Polaków mieszkających w Primorskim Kraju. Jest to prawdopodobnie
spowodowane dużą odległością od Polski i związanym z tym brakiem zaintereso
wania wśród polskich historyków. Kolejną przyczyną takiej sytuacji była również
długoletnia izolacja miasta, do 1992 roku ze względów strategicznych i politycz
nych zamkniętego dla obcokrajowców i turystów. Materiały archiwalne, książki
i artykuły zebrane we Władywostoku posłużyły do opracowania informacji doty
czących środowiska polskiego na terenie Władywostoku przed II wojną światową
oraz czystek etnicznych. Były również pomocne w opracowaniu zagadnień doty
czących losów Polonii po wojnie i instytucji gromadzących Polaków współcześnie.
Problem tożsamości jest jednym z ważniejszych zagadnień uwzględnionych
w tej pracy. Omawiając tożsamość narodową, sięgnęłam do książki Stanisława Os
sowskiego O ojczyźnie i narodzie oraz Więź społeczna i dziedzictwo krwi. Pomocna
okazała się również praca Pawła Boskiego, Marii Jarymowicz, Hanny Malewskiej-Peyre Tożsamość a odmienność kulturowa, omawiająca wyniki badań auto
rów nad formowaniem się tożsamości, rolę, jaką w tym procesie stanowi zakotwi
czenie się we własnej kulturze, przebieg procesów towarzyszących adaptacji do
nowych warunków kulturowych, znaczenie zetknięcia się z obcymi oraz konsek
wencje tych wszystkich procesów dla określenia siebie samego wobec swoich i ob
cych. Posiłkowałam się także pracą Antoniny Kłoskowskiej Kultury narodowe
u korzeni i innymi opracowaniami.
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Osiedlanie się pierwszych Polaków we Władywostoku
Historia Władywostoku rozpoczyna się w drugiej połowie X IX wieku. Pierwsi
odwiedzili te tereny Anglicy, którzy zatokę Złoty Róg nazwali portem Gulf May. Po
czątkowo osada służyła jako baza wypadowa dla nielicznie przybijających w tym
czasie statków. Dopiero w 1858 roku po podpisaniu Traktatu Ajguńskiego, kiedy
tereny te zostały włączone do Rosji, powstały plany zbudowania w zatoce portu
wojennego. W 1859 roku na okręcie wojennym „Ameryka” dopłynął do nadbrzeża
Piotra Wielkiego ówczesny gubernator Wschodniej Syberii N. N. Murawiew-Amurski. Na tym dotychczas niezamieszkałym nabrzeżu miał powstać największy na
południowym krańcu Primorskiego Kraju rosyjski port wojenny. Podróżujący wraz
z N. N. Murawiewem-Amurskim etnograf S. W. Maksimów, przewodzący wtedy
Rosyjskiemu Towarzystwu Geograficznemu, tak opisał zatokę:
Port można ocenić jako najlepszy ze wszystkich. Wielu osobom przypomina Zalew Olgi,
tylko mniejszy, zaciszniejszy, ale cieplejszy i weselszy. Oprócz tego naokoło dęby i góry
obrazkowe. W dolinach rzeki szemrzą, na brzegach dużo życia. Niedawno zbudowany
nasz posterunek ze swoimi białymi namiotami bardzo ładnie wygląda, razem z jeszcze
nie wyrąbanymi i tylko uprzątniętymi drzewami (Matwiejew 1990, s. 14).

Początkowo Władywostok, a raczej obszar, gdzie później rozwinęło się miasto,
był zajęty przez niedużą grupę rosyjskich żołnierzy. Miała ona za zadanie, jak po
daje Matwiejew (autor pierwszej historii Władywostoku wydanej w 1910 roku)
zająć i umocnić dwa punkty dla niewielkich załóg w portach Posjet i Władywostok w Za
toce Piotra Wielkiego, zwiedzić go i opisać jego brzegi od granic Korei do Zatoki Olgi na
północy z możliwą dokładnością i ścisłością (Matwiejew 1990, s.16).

Port nazwany został portem Władziej Wastokom, czyli portem Władców
Wschodu — władać Wschodem miało oczywiście Imperium Rosyjskie.
Władywostok założony w 1860 roku szybko rozrastał się w wielonarodowo
ściowe miasto portowe. Początkowo miał status rosyjskiego portu wojennego na
Oceanie Spokojnym. Do miasta zaczęli napływać osiedleńcy, rekrutujący się z ze
słańców oraz osób poszukujących pracy i ziemi, której tam nie brakowało. Obok
Rosjan przyciągnął Chińczyków, Koreańczyków, Japończyków, Łotyszy, Litwi
nów, Niemców, Finów i Polaków. W 1866 roku we Władywostoku była 1 cerkiew,
10 budynków państwowych, 34 prywatne, 12 sklepów.
W 1891 zapoczątkowano budowę wielkiej kolei transsyberyjskiej, dającej moż
liwość ciągłej jazdy od Warszawy przez Moskwę, Omsk, Irkuck do Władywostoku.
W 1893 roku z Władywostoku wyjechał pierwszy pociąg do stacji Nikolsk, a po
czterech latach do Chabarowska. Oddanie do użytku kolei dokonało przewrotu
w ekonomice całego kraju, nastąpiło ożywienie w działalności kulturalnej i przy
bliżyło Primorski Kraj do Rosji. Władywostok stawał się szybko znanym na świecie
ważnym portem i miastem przemysłowym.
Okres od 1905 do 1917 roku nazywany był Złotym Wiekiem Primoria. Zaczęły
powstawać domy budowane na wzór europejski. W 1917 roku miasto zamieszki
wało 130 tysięcy mieszkańców. Istniało 10 cerkwi prawosławnych, kościół or
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miańsko-gruziński, ewangelicko-luterański, kościół baptystów, meczet i kościół
rzymskokatolicki. Istniejąca do dzisiaj ulica Swietlańskaja, biegnąca wzdłuż zato
ki, była arterią komunikacyjną miasta, przy której skupiały się najelegantsze skle
py. Tu miały swoje przedstawicielstwa zachodnie firmy.
Pierwsi Polacy we Władywostoku pojawili się w latach sześćdziesiątych X IX
wieku. Byli to żołnierze służący w wojsku rosyjskim, którzy osiedlili się tu na stale
po zwolnieniu z wojska. W latach siedemdziesiątych X IX wieku Polonia powięk
szyła się o zesłańców i byłych zesłańców syberyjskich. Począwszy od powstania
styczniowego, rozpoczął się również napływ ludności, która emigrowała z terenów
dawnej Rzeczypospolitej na Daleki Wschód w poszukiwaniu pracy, w celach zarob
kowych. Kolonia polska we Władywostoku powiększyła się za sprawą napływu
w czasie wojny rosyjsko-japońskiej z 1905 roku uciekinierów pochodzenia pol
skiego z terenów dawnej Mandżurii.

Zygmunt i Zofia Brzezińscy z dziećmi,
1933. Fot. ze zbiorów rodzinnych państwa
Brzezińskich

Lata 1895-1905 to okres napływu inteligencji na Daleki Wschód — głównie do
budującego się Władywostoku. Było wiele przyczyn tak masowych przesiedleń
a w szczególności:
— ucisk polityczny w stosunku do ludności polskiej w Królestwie, na Litwie,
Białorusi i Ukrainie, gdzie Polak nie mógł być zatrudniony w administracji pań
stwowej w szkolnictwie ani na kolei;
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— rozwijane hasia pozytywistyczne, nawołujące do bogacenia się niezależnie
od warunków i miejsca pracy;
— po reformie uwłaszczeniowej w 1861 roku w Rosji rozpoczął się rozwój kapi
talizmu, który zrodził zapotrzebowanie na inteligencję techniczną i robotników.
Primorski Kraj, pomimo tak dużej odległości od Polski, przyciągał wolnymi te
renami i możliwością znalezienia dobrej pracy i zrobienia kariery. Przyjeżdżali tam
przede wszystkim osadnicy polscy z Królestwa Polskiego, Białorusi, Wileńszczyzny, Ukrainy. Na Daleki Wschód jechali nie tylko robotnicy, jechała tam również
polska inteligencja. Ludność wiejska otrzymywała liczne przywileje ułatwiające
zagospodarowanie się w nowym miejscu, co dodatkowo było ważnym czynnikiem
skłaniającym do osiedlenia.
Roboty publiczne przy wykańczaniu magistrali kolejowej przez Syberię i prze
dłużenie jej przez Mandżurię do Władywostoku, budowa mostów na Amurze i Sungari, budowa dróg i tuneli, organizacja żeglugi parowej na syberyjskich rzekach,
zakładanie nowych miast, budowa młynów parowych, cukrowni i gorzelni w róż
nych punktach Dalekiego Wschodu dawały pracę ludziom o różnych specjalno
ściach i zawodach. W latach dziewięćdziesiątych X IX wieku przybyli do Przymor
skiego Kraju polscy robotnicy i specjaliści zatrudnieni przy budowie ussuryjskiego
odcinka kolei transsyberyjskiej. Wielkie budowle przemysłowe, cukrownie, gar
barnie, stocznie, tartaki, fabryki, obiekty inżynieryjne, prawie wszystkie wielkie
mosty nad rzekami syberyjskimi — wiadukty, tunele, dworce na trasie kolejowej
Bajkał-Harbin-Władywostok to dzieła, w których powstawaniu Polacy brali czyn
ny udział.
Władywostockie środowisko polskie było prężne i aktywne. Jego udział w życiu
społecznym, kulturalnym i gospodarczym był znaczny. Polacy wyróżniali się wy
kształceniem, rozwinięte było życie towarzyskie. Na przełomie XIX i X X wieku,
a zwłaszcza w pierwszych latach X X stulecia, powstały na omawianym terenie
liczne instytucje polonijne. Obecność polskiego księdza katolickiego, który przybył
do miasta w latach osiemdziesiątych X IX wieku może świadczyć o sporej liczbie
Polaków katolików tam zamieszkałych. Wśród Polaków było wielu lekarzy, Polacy
byli też sędziami, nauczycielami, inżynierami, bankowcami, muzykami. Pracowa
li we flocie wojennej i cywilnej, na kolei. Byli sklepikarzami, piekarzami, krawca
mi. Polacy we Władywostoku zajmowali również kierownicze stanowiska pań
stwowe. Polsko brzmiące nazwiska można znaleźć w spisach przedstawicieli Du
my Miejskiej; Dobrowolski, Cieszyński, Michałowski, Malinowski, Sinkiewicz, Le
szczyński. Wybierani byli do administracji miejskiej: Duktowski, Cybulski, Doruchowski czy do Zarządu Władywostockich Cechów. Znanymi osobami w tym cza
sie byli również bracia Sinkiewicze— wydawcy i księgarze prowadzący bibliotekę,
właściciele wielu kamienic we Władywostoku, jedni z bogatszych ludzi w mieście.
W latach 1918-1922 w okresie wzmożonych akcji repatriacyjnych do odrodzo
nej Polski bardzo dużo osób aktywnie działających zdecydowało się na powrót do
niepodległej Ojczyzny. Polska kolonia w ciągu paru lat radykalnie się zmniejszyła.
Był to początek „umierania” polskości na Dalekim Wschodzie. Jednak dopiero re
presje etniczne w latach 1936-1938, a następnie siedemdziesiąt lat władzy so-
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wieckiej, kiedy miasto było pozbawione jakiegokolwiek kontaktu ze światem, spo
wodowało wynarodowienie następnych pokoleń Polaków.

Instytucje polskie we Władywostoku
przed II wojną światową
Kościół katolicki
Kościół rzymskokatolicki na terenach Rosji utożsamiany był w X IX wieku z Po
lakami, ponieważ około 80% wiernych było pochodzenia polskiego. Kościół kato
licki w Rosji zawsze odgrywał szczególnie ważną rolę dla Polaków, nie tylko reli
gijną. Byl ostoją polskości, głównym ośrodkiem szerzenia oświaty i kultury pol
skiej, obrońcą wiekowych tradycji narodowych. Przynależność do wyznania kato
lickiego była główną cechą charakteryzującą Polaka w oczach społeczeństwa ro
syjskiego. Kościół był symbolem więzi między polskością a katolicyzmem, uciele
śniał związek miejscowej ludności katolickiej z ojczyzną duchową, jaką była Pol
ska. Później Kościół katolicki był często jedyną legalnie działającą organizacją
będącą w opozycji do władzy sowieckiej. Stosunek władzy sowieckiej do Kościoła
zależał od sytuacji politycznej pomiędzy Polską a Rosją Sowiecką, a później Związ
kiem Sowieckim.
Pod koniec 1866 roku do Nikołajewska nad Amurem wysłany został polski
ksiądz Kazimierz Radziszewski, aby założyć tam parafię. Obejmując parafię nad

Pierwszy polski kościół katolicki we Władywostoku, 1900 (autor nieznany)
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Amurem, automatycznie został również duszpasterzem Rejonu Amurskiego, Przy
morza, wyspy Sachalin i Półwyspu Kwantyckiego — terenów wchodzących rów
nież do parafii amurskiej. W 1867 roku ksiądz Kazimierz Radziszewski zamie
szkał w Nikołajewsku w wynajętym domu, w którym również odbywały się msze
święte. Większość parafian stanowili żołnierze służący w garnizonach stacjonu
jących w Nikołajewsku, załogi okrętów floty wojennej oraz załogi obcych statków,
które miały tam swój główny port na rosyjskim wybrzeżu Pacyfiku.
Parafia we Władywostoku założona została w 1885 roku. Metropolita Aleksan
der Kazimierz Gintowt polecił objąć ją księdzu Kazimierzowi Radziszewskiemu.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XIX wieku został zbudowany pierwszy mały,
drewniany kościół; istniał do lutego 1902 roku, kiedy to wybuchł pożar, niszcząc
całkowicie świątynię. Pod koniec XIX wieku parafię władywostocką tworzyło 440
katolików (w tym samym czasie we Władywostoku mieszkało 7880 prawosław
nych).
Po paru latach na miejscu spalonego kościoła powstała nowa świątynia, więk
sza, choć również drewniana. Budynek ten istnieje do dzisiaj, ale służy jako pry
watne mieszkania. Zachowały się wspomnienia osób pamiętających stary kościół:
Regularnie chodziliśmy na msze święte do Kościoła Najświętszej Bogurodzicy. Pamiętam
jego urządzenie: z prawej strony wejścia drewniany krzyż, dalej misa z wodą święconą,
dalej od lewej rzędy ławek. Obok kościoła po lewej stronie wejścia był jednopiętrowy dom
gdzie mieszkali księża. W tym miejscu są teraz garaże (J. A. R. „Zaria Władiwostoka"
1994).

Stan obecny odbudowanego po pożarze kościoła (1995); dzisiaj znajdują się tu prywatne mie
szkania. Fot. M. Eiffimowa
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Z każdym rokiem w związku z rozwojem miasta zwiększała się liczba parafian,
dlatego też narastała potrzeba wybudowania nowego kościoła, większego, muro
wanego. Budowę rozpoczęto 12 stycznia 1909 roku uroczystością poświęcenia
miejsca pod kościół i wmurowaniem kamienia węgielnego.
W 1921 roku budowę ostatecznie ukończono. Dowiadujemy się o tym z notatki
zamieszczonej w gazecie władywostockiej „Słowo” z 1 października 1921 roku:
Jutro 2 X odbędzie się uroczystość powtórnego poświecenia wybudowanego we Władywostoku rzymskokatolickiego kościoła. Budynek o przepięknej architekturze, kamienny,
przestronny, majestatyczny. Pomimo trudności finansowych, dzięki staraniom Komitetu
Budowy, do którego weszli energiczni, poświęceni religii i narodowej sprawie ludzie,
udało się szybko zakończyć budowę kościoła. Miejscowa katolicka kolonia może być
dumna z nowego religijnego nabytku („Słowo” 1921).
Nowy kamienny kościół był o wiele większy. Bardzo dobrze pamiętam przedsionek koś
cioła: po prawej stronie wejścia drewniany krzyż, dalej po obu stronach przejścia rząd
drewnianych siedzeń z odchylanymi oparciami, z przodu— podwyższenie, ołtarz, gdzie
podczas mszy stał ksiądz. Pamiętam obrzęd komunii świętej, do którego długo się przy
gotowywaliśmy. Grupa chłopców i dziewczynek wystrojonych w białe koszule i sukienki
odpowiadała na pytania księdza, przystępując najpierw do spowiedzi. Regularnie cho
dziliśmy na msze i składaliśmy datki na potrzeby Kościoła {А. I. D. „Zaria Władiwostoka”
1994).

Do dziś niektórzy rozmówcy, z którymi przeprowadzałam wywiady, pamiętają
księdza Śliwowskiego, bardzo przychylnie się o nim wypowiadając:
U księdza to taka dykcja była... Ja do dziś słyszę ten głos, jak on czytał. Miał bardzo duży
wpływ na parafian. Jak był biskup, to procesja, były kwiaty, chłopcy w czarnych spoden
kach, białych bluzeczkach. Na przedzie nieśli wielkie flagi z Matką Boską, rzucali kwiaty,
to co ja pamiętam. Pamiętam, że ksiądz stał wyżej, po schodkach trzeba było wejść. To był
bardzo utalentowany człowiek (L. O.).

Działalność Kościoła i jego konsekwentne ograniczanie przez wszystkie lata
władzy bolszewickiej związane były ze zmianami w stosunkach politycznych mię
dzy Rosją a Polską. Historia Kościoła we Władywostoku wyraźnie te stosunki od
zwierciedla. Władze sowieckie od początku starały się sprawować absolutną kon
trolę nad działalnością Kościoła i podporządkować go sobie. W 1918 roku zostały
wydane akty prawne O oddzieleniu Kościoła od państw a, regulujące sytuację pra
wną wszystkich związków wyznaniowych w Rosji Sowieckiej. Dekrety te przewi
dywały podporządkowanie grup wiernych przepisom o osobach fizycznych i po
zbawienie ich osobowości prawnej. Oznaczało to pozbawienie ich uprawnień ma
jątkowych i nacjonalizację całego majątku organizacji kościelnych. Również
w 1918 roku księża katoliccy zostali pozbawieni praw politycznych z prawem wy
borczym włącznie. Kościół został wyłączony z życia politycznego kraju. Zabronio
no nauczania religii. Następowało stałe ograniczanie swobody działania i coraz
bardziej restrykcyjne interpretowanie sowieckiego ustawodawstwa wyznaniowe
go. W miarę stabilizacji sytuacji politycznej w kraju i utrwalenia władzy sowieckiej
stosunek do Kościoła zmieniał się od obojętnego do coraz bardziej nietolerancyjnego. Kościół katolicki był jedynym wyznaniem religijnym w kraju, które postano
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wiono zniszczyć, a nie tylko znacznie ograniczyć w działaniu i zepchnąć na margi
nes życia publicznego. Represje nie ominęły również parafii katolickiej we Wladywostoku. Nasilenie represji wobec Kościoła było równoznaczne ze wzmożeniem
prześladowań całej mniejszości polskiej w Związku Sowieckim. Polacy stanowili
prawie 80% katolików w ZSRR. Po prawosławiu, islamie i judaizmie Kościół rzym
skokatolicki był czwartym co do liczebności wyznawców związkiem religijnym
w ZSRR. Według statystyk we Władywostoku w 1917 roku było 6 tys. katolików,
natomiast w 1923 roku, nie było ich już w ogóle.
Od połowy lat trzydziestych stopień nasilenia antykatolickich represji w ZSRR
wyraźnie przewyższył poziom intensywności tych akcji wobec innych wyznań.
Władze konsekwentnie dążyły do pozbawienia ludności polskiej opieki duszpa
sterskiej przez likwidację świątyń. 7 czerwca 1935 roku odbyło się posiedzenie
specjalnej komisji do spraw ugrupowań religijnych działających w Primorskim
Okręgu. Rozpatrzono na nim sprawę odstąpienia od umowy z grupą wierzących
przy Kościele rzymskokatolickim.
Budynek kościoła miało przejąć władywostockie archiwum. Sprzedaż z wy
pełnieniem formalności nastąpiła we wrześniu 1935 roku. Do działalności archi
walnej budynek został przystosowany w latach czterdziestych. Potem nastąpiły
masowe represje przeciwko ludności katolickiej. Dokumentów z działalności Koś
cioła we Władywostoku z lat dwudziestych i trzydziestych zachowało się niewiele.
Biskup Śliwowski zmarł w 1933 roku. W taki to tragiczny sposób zakończyła się
historia Kościoła katolickiego na Dalekim Wschodzie. Jego odnowienie nastąpiło
dopiero po sześćdziesięciu latach.

Towarzystwo „Dom Polski”
W latach 1917-1920 powstały świeckie instytucje polskie, wśród których naj
większą rolę odegrało Towarzystwo „Dom Polski” , które skupiało około 1,5 ty
siąca członków i stawiało sobie za zadanie ochronę tradycji polskiej i języka oraz
działania na rzecz niepodległości kraju. Towarzystwo powstało 26 kwietnia 1917
roku. Pierwszy okres działalności Towarzystwa (lata 1917-1920) byl najbardziej
twórczy. Wtedy też do „Domu Polskiego” należało najwięcej Polaków (1200-1500
członków). Z inicjatywy Towarzystwa założona została polska szkoła. Uczęszcza
ło do niej w różnych okresach od 45 do 120 uczniów. „Dom Polski” finansował
również sierociniec dla 60 polskich sierot. Prowadzono bibliotekę, organizowano
spotkania i odczyty. Towarzystwo patronowało również wielu innym polonijnym
instytucjom.
Odzyskanie niepodległości przez Polskę wywołało wśród Polonii władywostockiej ożywienie i entuzjazm. W mieście odbywały się mityngi, zorganizowano wiec
z portretami Józefa Piłsudskiego. „Dom Polski” wystawiał w mieście spektakle
przygotowywane przez polskie kółko teatralne, prowadził wykłady na tematy historyczno-patriotyczne, organizowane były wieczory literacko-muzyczne poświę
cone tematom narodowym, życiu i działalności znanych Polaków. Jak wspomina
Eugeniusz Ajewski:
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„Dom Polski” często organizował bale doroczne, a na takich balach uczestnicy prześciga
li się w prezentowaniu pięknych polskich strojów (Ajewski).

Takie imprezy łączyły Polaków; przychodzili na nie również miejscowi Rosja
nie. Dla Polaków żołnierzy, zwolnionych ze służby w armii rosyjskiej, którzy chcie
li walczyć pod hasłami odzyskania przez Polskę niepodległości, założono Polski
Komitet Wojenny, któremu patronowało Towarzystwo.
Zostało założone również pismo „Echo Polskie” wydawane od grudnia 1919 ro
ku do marca 1920. Wydawano także polskie książki. W 1919 roku powstało też
Stowarzyszenie „Spójnia” i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” .
Możliwość powrotu do kraju spowodowała masowe poruszenie Polaków. Wielu
z nich pragnęło wrócić do Ojczyzny. Najważniejszym zadaniem stało się przygoto
wanie i jak najszybsze otrzymanie dokumentów repatriacyjnych. Dlatego też Pola
cy z władywostockiej kolonii utworzyli Komitet dla Ochrony Polskich Narodowych
Interesów. Komitet miał pomagać Polakom w otrzymywaniu polskich paszportów
i wywierać nacisk na władze w ich szybszym wydawaniu.
Pierwszym polskim konsulem na terytorium Syberii został Stanisław Toma
szewski, lekarz medycyny, „człowiek o dużej kulturze, wspaniale reprezentujący
nasz kraj” , którego znał osobiście i wspomina Eugeniusz Ajewski:
nasze domy łączyła wielka przyjaźń. A zatem przy chrzcie moim ojcem chrzestnym był
właśnie konsul Stanislaw Tomaszewski, ponadto w gronie Polonii rodzina ta odgrywała
istotną rolę. Jego osobista opieka i przyjaźń spowodowały, że nasz wyjazd z Władywostoku w ogóle stal się możliwy. Wiele ma mu do zawdzięczenia moja rodzina. On do Polski
nie powrócił. Długie jeszcze lata sprawował funkcję konsula na Dalekim Wschodzie, ale
przebywał w Chinach (Ajewski).

Od drugiej połowy 1920 roku do 1923 działało również Polskie Towarzystwo
Czerwonego Krzyża (PTCK). Towarzystwo wzięło na siebie utrzymanie i opiekę nad
przytułkiem dla dzieci i pomoc najbiedniejszym. Polski Czerwony Krzyż współpra
cował z Amerykańskim Czerwonym Krzyżem, dzięki pomocy którego założony zo
stał we Władywostoku szpital. Ważnym zadaniem była również pomoc w repatria
cji Polaków. W 1922 roku, po ustanowieniu w Przymorzu władzy sowieckiej, pol
ski konsulat, a razem z nim Polski Czerwony Krzyż zostały zlikwidowane.
Nowy etap działalności Towarzystwa rozpoczął się w maju 1923 roku. 31 czer
wca 1923 roku Towarzystwo „Dom Polski” zostało zatwierdzone przez władze so
wieckie jako nowe Stowarzyszenie i jako społeczna organizacja ludzi polskiego po
chodzenia. Towarzystwo w swą działalność włączało utrzymywanie szkoły dla
polskich dzieci, sierocińca i biblioteki zaopatrzonej w dwa tysiące książek i perio
dyków w języku polskim, troskę o repatriantowi pomoc materialną potrzebującym
Polakom. Ideowe założenia Towarzystwa „Dom Polski” nie zmieniły się w porów
naniu z pierwszym okresem jego działalności. Ściany Towarzystwa ozdobione by
ły portretami Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, Józefa Poniatowskiego,
Henryka Sienkiewicza — polskimi narodowymi bohaterami, co wywoływało nie
zadowolenie miejscowych władz. Wspominał o tym ostatni przewodniczący „Do
mu Polskiego” Kamiński w swojej prośbie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej:
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W czasie mojego przewodniczenia „Domowi Polskiemu” za nic nie chciałem wysłuchać
przyjacielskiejrady i zdjąć ze ścian portretów pana Marszałka Piłsudskiego, Józefa Ponia
towskiego i Tadeusza Kościuszki i zawiesić Lenina i Trockiego i innych, czego rezultatem
były represje, które w minimalny sposób ograniczyły działalność Towarzystwa. Zabrali
nam dwa pomieszczenia i przenieśli do budki, gdzie z trudem można zmieścić jedną bib
liotekę. Wszystkie polskie portrety wiszą.

Budynek, w którym miało swoją siedzibę Towarzystwo „Dom Polski” . Fot. K. Cal-Buczyńska

W drugiejpołowie lat dwudziestych po zakończeniu masowejrepatriacji kolo
nia polska we Władywostoku i okolicach zmniejszyła się do około 500 osób. Szyb
ko topniała też liczba aktywnych członków Towarzystwa oraz podupadła jego po
zycja materialna. W 1926 roku szkoła została podporządkowana miastu. W tym
czasie uczęszczało do niejokoło 40 uczniów. Budynek szkoły władze początkowo
zamknęły pod pretekstem remontu, którego jednak nie podjęto, stwierdziwszy, że
takiego starego budynku nie opłaca się remontować. Dzieci zostały rozdzielone po
szkołach rosyjskich. Część majątku Towarzystwa została skonfiskowana na po
czet długów; działalność ograniczyła się do wydawania polskiejliteratury z biblio
teki i korespondencji z polskim konsulatem w Moskwie.
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W 1928 roku aresztowano kilku członków Towarzystwa. „Dom Polski” przestał
działać jako organizacja masowa i nie odgrywał już żadnej roli w polskiej kolonii
we Władywostoku. Aresztowanych oskarżano o szpiegostwo dla Polski. Powodem
posądzenia były kontakty „Domu Polskiego” z japońskim konsulatem we Włady
wostoku, za pośrednictwem którego Towarzystwo otrzymywało pocztę z Tokio.

Harcerstwo
Pierwszym ośrodkiem harcerstwa polskiego na Dalekim Wschodzie był Wladywostok, gdzie w 1917 roku Zygmunt Jankowski (instruktor przybyły ze Lwowa)
założył polską drużynę harcerską o profilu żeglarstwa morskiego, noszącą imię
Tadeusza Kościuszki. Rok później powstały drużyny harcerskie w Harbinie, w Nikolsku Ussuryjskim (obecnie Ussuryjsk). Kolejne drużyny pojawiły się w 1919 ro
ku w Czycie, Chabarowsku oraz Harbinie. Najważniejszymi zadaniami, jakie po
stawiło sobie harcerstwo na Dalekim Wschodzie, były:
— walka z procesem wynaradawiania młodzieży oraz obrona jej przed skutkami
wojny i odrodzenie patriotyczne młodzieży;
— zbieranie wiadomości, wspomnień i pamiątek po powstańcach Polakach zesła
nych na Syberię;
— ale także zaznajamianie harcerzy z rdzennymi mieszkańcami tych ziem, z ich
życiem i kulturą oraz poznawanie miejscowej przyrody;
— rozwijanie sprawności fizycznej.
Do harcerstwa mogli wstępować zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Polscy
skauci brali udział w uroczystościach narodowych i kościelnych, przygotowywali
wieczory poświęcone historii i kulturze polskiej. W zimie poza normalnymi zaję
ciami szkoleniowymi zaangażowani byli również w działalność Towarzystwa
„Dom Polski” . Tym, co wyróżniało harcerstwo polskie we Władywostoku, było żeg
larstwo. Starsza młodzież męska zgrupowana w zastępie „Czajek” pływała po po
bliskich wodach Zatoki Amurskiej i Złotego Rogu, zapuszczając się też na wody
Morza Japońskiego.
W czerwcu i lipcu 1919 roku odbył się na Wyspie Rosyjskiej pierwszy obóz har
cerzy polskich na Dalekim Wschodzie, będący równocześnie pierwszym obozem
morskim w dziejach harcerstwa polskiego. Na obóz wyjechało 74 harcerzy:
32 z Władywostoku, 40 z Harbina, 2 z Ussuryjska. W składzie kadry obozu był
również Witold Dynowski (1903-1986), późniejszy profesor i wieloletni kierownik
Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Osta
tni obóz morski władywostockiej drużyny odbył się w 1922 roku w miejscowości
Sad Gorod nad Zatoką Amurską.
Postępująca ewakuacja Polaków z Syberii sprawiła, że od połowy 1920 roku ży
cie drużyny władywostockiej (podobnie jak i innych ośrodków harcerskich na tam
tych terenach) zaczęło podupadać. W 1922 roku władza sowiecka rozwiązała pol
skie harcerstwo. Jak ważną rolę odgrywało ono na Dalekim Wschodzie w utrwala
niu tożsamości narodowej, świadczy fakt wspominania przez żyjącą Polonię swo
jej przynależności do tej organizacji.
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Polski Komitet Ratunkowy
Po podpisaniu traktatu brzeskiego w 1918 roku powstai Polski Komitet Ratun
kowy, który zajął się pomocą w repatriacji rodaków z Dalekiego Wschodu do kraju,
a zwłaszcza polskich sierot i półsierot. W latach 1914-1922 na Syberii i Dalekim
Wschodzie przebywało około 200 tysięcy Polaków. Duża ich część pragnęła powró
cić do kraju. Polski Komitet Ratunkowy we Władywostoku, nazwany później Repa
triacyjnym, przeprowadził trzy akcje repatriacyjne polskich dzieci. Pierwsza
w 1919-1921 roku, gdy w trzech grupach wysłano do Polski 372 dzieci przez Japo
nię, Stany Zjednoczone, Bremę do Poznania. Druga w 1922 roku objęła 388 dzieci,
które przez Harbin, Ocean Indyjski, Kanał Sueski, Londyn przybyły do Gdańska.
Trzecia w 1923 roku — koleją przez Moskwę do granicy w Stołpcach. Tą drogą po
wróciło do kraju tylko 114 sierot. Łącznie objęto repatriacją 877 dzieci.
W latach 1918-1922 w okresie wzmożonych akcji repatriacyjnych Polaków do
odrodzonej Polski bardzo dużo osób wróciło do Ojczyzny. Polska kolonia w ciągu
paru lat zmniejszyła się radykalnie.

Czystki etniczne
Nadeszły lata najtrudniejsze — okres czystek etnicznych (1933-1938), które
zaciążyły na całym dalszym życiu władywostockiej Polonii. Rozpoczęła się wów
czas zakrojona na szeroką skalę kampania „polowania” na Polaków. W latach
1936-1938 została ona połączona z masowymi represjami w stosunku do ludno
ści polskiej. Każdy związek z polskością mógł stać się podstawą represji.
Najbardziej tragicznie zapisały się lata 1937-1938. Komisje NKWD, tzw. trojki,
pełniące funkcję sądów doraźnych wydawały wyroki w trybie natychmiastowym.
Śmierć bliskich, represje w rodzinie zaciążyły na całym późniejszym życiu Pola
ków. Mimo że minęło już ponad 50 lat, wspomnienie tych wydarzeń jest nadal bar
dzo bolesne. Żadna z rodzin, z którymi rozmawiałam, nie uniknęła prześladowań.
Większość Polaków i osób polskiego pochodzenia dopiero teraz dowiaduje się
o prawdziwych losach swoich bliskich. „Mój ojciec był rehabilitowany. A kiedy
przypominam sobie, to niedobrze mi się robi” — mówi jedna z rozmówczyń (L. O.).
Oprócz Polaków prześladowania w Primorskim Kraju dotknęły również inne naro
dowości.
Okres ten zapoczątkował upadek polskości we Władywostoku. Obawa przed
przyznawaniem się do swoich korzeni, niszczenie wszelkich pamiątek, zdjęć i do
kumentów związanych z Polską, zaprzestanie kontaktów towarzyskich z Polaka
mi, zerwanie wszelkich kontaktów z rodziną w Polsce powodowały stopniowe za
pominanie o swojej przeszłości, czego efekty widać dzisiaj. Okres ten wspomina
J. Z.:
Dużo Polaków, którzy zostali się w taki smutny czas, zmieniali nazwiska, odkazywali
się, byli tacy. Ja nie mogę mówić nic złego o drugich. Ja ich nie osądzam tych ludzi. Taki
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był czas. Ili ty zginiesz, iii ty. Ja nigdy się nie odkażałam. U mnie zawsze było, że ja Polka
i my za to mieli dużo, dużo...

Odradzanie się Polonii w Primorskim Kraju
Do 1991 roku kontakt mieszkańców Władywostoku z resztą kraju był bardzo
utrudniony, ponieważ miasto i jego okolice były terenem zamkniętym ze wzglę
dów strategicznych. W latach siedemdziesiątych docierała tu jednak polska prasa
i książki, ale do 1991 roku oficjalna działalność stowarzyszeń mniejszości narodo
wych praktycznie nie istniała, a Polacy nadal bali się przyznawać do swego pocho
dzenia. Przez te wszystkie lata środowisko polskie żyło w rozproszeniu nic o sobie
nawzajem nie w iedząc.

Rola Kościoła katolickiego
Odradzanie się władywostockiej Polonii datować można na rok 1991 kiedy to
reaktywował działalność Kościół rzymskokatolicki. W lutym 1992 roku przyjecha
li do Władywostoku ojciec Mirom Effing razem z ojcem Danilłem Mourierem. Mis
jonarze z diecezji Alaska starali się odnaleźć mieszkających w Primorskim Kraju
katolików lub osoby, których rodzice czy dziadkowie byli katolikami. Jeszcze przed
przyjazdem duszpasterza z Alaski katolików parę razy odwiedził ksiądz Ignacy
Pawlus z Irkucka.
Przed rewolucją większość katolików w Rosji stanowili Polacy. Naturalne więc
było, że na zorganizowane przez misjonarzy spotkania pierwsi zgłosili się właśnie
Polacy, którzy w ten sposób przyznali się do swego pochodzenia. Połączyła ich
wspólnota losów. Stanowią oni 50% wszystkich katolików (około 300 osób) sku
piających się wokół Kościoła.
Obecność misjonarzy amerykańskich zapewnia Kościołowi jako instytucji neu
tralność narodową. Polacy traktują go jednak jako swoją własność, tym bardziej że
budynek powstał w latach 1909-1922 ze składek Polonii władywostockiej i dlate
go włączyli się oni aktywnie w dzieło odzyskania budynku, jego renowację oraz
w działalność społeczno-kulturalną. Początkowo msze i spotkania wiernych od
bywały się w różnych pomieszczeniach — w ośrodku kultury, cyrku czy w ciepłe
dni przed zrujnowanym budynkiem kościoła. Najtrudniejszym problemem było
odzyskanie budynku. W latach władzy radzieckiej mieściło się tam archiwum —
wewnątrz dobudowano dwa piętra, a wyposażenie świątyni częściowo ukryto, czę
ściowo zniszczono. Kościół ostatecznie otrzymał zgodę na odzyskanie budynku,
w zamian za zapewnienie, że zostaną w nim zbudowane nowe organy i będą się
odbywać koncerty.
Obecnie kościół jest remontowany. Ponieważ brakuje dokumentacji i zdjęć, nie
wiadomo, jaki był jego pierwotny wygląd i wystrój wnętrz. Wiele cennych informa
cji przekazali Polacy mieszkający we Władywostoku i pamiętający kościół przed
zniszczeniem. Często jednak są one wyrywkowe i mało wiarygodne.
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Kościół katolicki we Władywostoku,
1995. Fot. K. Cal-Buczyńska

Kościół we Władywostoku nie jest już Kościołem polskim, ale międzynarodo
wym. Mimo że stosunki między Polakami a amerykańskimi księżmi są dobre, to
Polacy czują się pokrzywdzeni, cały czas uważając się za właścicieli budynku,
uważając, że Kościół jest polską świątynią. Czuli się rozżaleni, że stanowiąc poło
wę wiernych, nie mogą słuchać mszy po polsku. Nabożeństwa odprawiane są w ję
zyku rosyjskim i angielskim. Obecność misjonarzy amerykańskich zapewnia Koś
ciołowi powszechność i przeciwdziała podziałom między katolikami. Do świątyni
w niedzielę przychodzi zazwyczaj około 40-60 osób — 50% z nich to Polacy lub
osoby pochodzenia polskiego. Pozostali to Litwini, Rosjanie, Ukraińcy, Niemcy, Ja
pończycy, Koreańczycy, Amerykanie. Są to mieszkańcy Władywostoku i okolic,
a także pracownicy placówek handlowych oraz przedstawicielstw dyplomatycz
nych. Kościół nie stanowi już ostoi polskości, jak to było przed jego zamknięciem
w 1935 roku. Amerykański ksiądz również nie stanowi czynnika jednoczącego.
Kościół jest miejscem spotkań. Najbardziej boli Polaków, że ksiądz nie rozumie, na
czym polega różnica pomiędzy kościołem i cerkwią, utożsamia je słownikowo,
a Polonię, która nie chce odstąpić od polskiej nazwy świątyni, posądzaj o nacjona
lizm. Przytoczona poniżej wypowiedź charakteryzuje ten problem.
Mi przykro że nazywają go cerkiew gdzie my chodzimy się modlić bo u Polaków to Ko
ściół, nie może być drugiego. Cerkiew to u prawosławnych, ruska cerkiew, no bo ja nie po-
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wiem Jewriejom, że ja pójdę w twoją Cerkiew, synagogę powiem, tak? U nas tam wywie
szka wisi „Polski Kościół”, oni nazwali go Kościołem i ja myślę że tak musi być, jeśli kato
licka wiara to Kościół. W Rzymie tam też Kościoły nazywają się. Ja nigdy nie powiem Cer
kiew, ja nie mogę powiedzieć, lepiej powiem Chram. Ja rozumiem Ojca Mirona, to co nam
powiedział, że on bardzo boi się nacjonalizmu. My chcieli prosić biskupa, żeby nam przy
słał Polaka. My wdzięczni bo tak to my by nic nie mieli. My myśleli że nam przyjdzie słu
chać mowę polską, a nie radziecką, rosyjską. Ja tam będę słuchać, ja tam z wielką wiarą
pójdę słuchać. To trzeba pogodzić się z tym, co jest. Za mojego życia drugiego nie będzie.
Już takiego Kościoła jaki on był nie zobaczę (J. Z.).

Ojciec Miron zdaje sobie również sprawę ze stosunku Polaków do jego osoby:
„Na pewno Polacy chcieliby księdza z Polski, ale ja byłem pierwszy. Episkopat zde
cydował na mnie postawić”.
Księża otwarci są jednak na obchodzenie polskich obyczajów, które podpowia
dają im Polacy. W miarę możliwości starają się wprowadzać je w życie. Po niedziel
nych mszach świętych odbywają się spotkania „przy herbacie” , aby zintegrować
młodą jeszcze społeczność katolicką. Spotkania te dały też możliwość indywidual
nych rozmów pomiędzy Polakami i nawiązania bliższych kontaktów towarzy
skich. Już na pierwszym spotkaniu zorganizowanym przez ojca Mirona Effinga we
Władywostoku wśród miejscowych Polaków pojawiła się idea, aby założyć polską
organizację.

Polskie Towarzystwo Kulturalne „Gmina”
„Gmina” toże rodziłaś błogadaria Matki Boskiej, potamu szto nas abiedieniłas zdies Mat
ka Boska (M. E.).

Polskie Towarzystwo Kulturalne „Gm ina” zostało powołane do życia późną
wiosną 1993 roku. Jego powstanie jest związane z odnowieniem działalności para
fii katolickiej we Władywostoku. Na jednej z pierwszych mszy w kościele niewielka
grupa osób polskiego pochodzenia wyraziła chęć powołania polskiej organizacji,
aby zintegrować miejscową Polonię i wskrzesić polską kulturę. Celem Towarzy
stwa jest odradzanie się życia polonijnego we Władywostoku i okolicach oraz kul
tywowanie polskiego języka i tradycji. Służą temu comiesięczne spotkania, w któ
rych bierze udział od 30 do 50 osób. Wśród nich aktywnie działających jest około
10 osób. Są to przeważnie ludzie starsi. Na pieczęci „Gminy” widnieje orzeł przy
pominający orła piastowskiego.
Towarzystwo „Gm ina” oprócz osób polskiego pochodzenia zrzesza także osoby
innych narodowości (Ukraińców, Rosjan) zainteresowanych kulturą polską. Prob
lem określenia narodowości i związków członków Towarzystwa z Polską jest bar
dzo skomplikowany. Wymaga określenia i uściślenia, kogo można traktować jako
Polaka, a kogo jako osobę pochodzenia polskiego. Język polski nie stanowi bo
wiem kryterium przynależności, ponieważ niektórzy rozmówcy doskonale mó
wiący po polsku twierdzili, że są tylko pochodzenia polskiego, natomiast osoby
władające jedynie rosyjskim deklarowały, że czują się Polakami.
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Podstawową działalnością Towarzystwa są comiesięczne spotkania członków
i sympatyków. W czasie spotkań, przy kawie i ciastkach, prowadzone są rozmowy,
czytane polskie książki, poezja, prasa i oglądane polskie filmy. Towarzystwo kul
tywuje również polskie tradycje. Na Boże Narodzenie odbywają się spotkania opłat
kowe połączone z nauką i śpiewaniem polskich kolęd, natomiast na Wielkanoc
przygotowywane są święconki. Spotkania odbywają się również z okazji świeckich
świąt, na przykład Dnia Matki czy Dnia Babci.
Przy „Gminie” działa niewielka biblioteka (ok. 200 książek). Książki pochodzą
głównie z darów członków Towarzystwa. Istnieje możliwość wypożyczenia pol
skich gazet i czasopism. Prasa przesyłana jest na bieżąco raz w miesiącu przez Ku
rię Biskupią w Warszawie. Są to gazety i magazyny katolickie oraz pisma kobiece
(np. „Twój Styl” , „Kobieta i Życie”).
Większość członków „Gminy” to osoby starsze, które nigdy nie były w Polsce.
Język polski znają tylko od swoich rodziców i na co dzień w swoich domach rzadko
kiedy się nim posługują. Prowadzi to nieuchronnie do zapominania języka. Podej
mowane są próby nauki w czasie spotkań Towarzystwa „Gm ina” i wiele osób
z nich korzysta, choć nie wszyscy ze względu na pracę, miejsce zamieszkania czy
też brak zainteresowania. Jednak prawdziwe wydają się być obawy pani M. E., któ
ra boi się o przyszłość polskiej kolonii na „krańcu świata” :
Jabajus szto sa smierciu nas „Gmina” umieriot — u nas niet maładych, naszi dzieci, wy
widitie szto polskowo nie znajut. No i szto budziet. Niczewo nie budziet, może katoliki
sochraniatsja.

W ciągu ostatnich ośmiu lat „Gmina” znacznie ograniczyła swoją działalność.
Spotkania członków odbywają się rzadziej. Wiele osób zaangażowanych w dzia
łalność Towarzystwa zmarło, a ci, którzy zostali, są również ludźmi starszymi
i schorowanymi i nie mają siły ani możliwości angażować się w działalność To
warzystwa.

Współczesna Polonia na Dalekim Wschodzie
Trudno obecnie określić, jak duża jest Polonia na Dalekim Wschodzie, w tym we
Władywostoku i okolicach. Wymagałoby to pogłębionych i wielokrotnych badań.
Okres represji spowodował, że w oficjalnych dokumentach brak informacji o praw
dziwej narodowości. Spośród 22 osób przyznających się do polskich korzeni, z któ
rymi udało się nawiązać kontakt, wynika, że ich wiedza o losach przodków jest
ograniczona i fragmentaryczna. Uprzednio już omówione drogi Polaków na Daleki
Wschód znajdują potwierdzenie w indywidualnych losach moich rozmówców, któ
rzy swą polskość wywodzą od przodków, czasami bardzo odległych:
— pradziadek, który przybył w XVII wieku,
— przymusowe zesłania po powstaniach w XIX wieku,
— emigracja początku X X wieku w poszukiwaniu lepszych warunków życia („za
chlebem”),
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— przesiedlenia w czasie I i II wojny światowej,
— zmiana obywatelstwa w wyniku zmian granic Polski i związane z tym przesied
lenia,
— dobrowolne przesiedlenia lat siedemdziesiątych z terenów byłej Rzeczypospo
litej.
Przy tym formalnym podejściu trzeba pamiętać, że rzeczywistość była dużo bo
gatsza, a każda indywidualna droga odmienna. Odizolowanie od rodzin w kraju,
poddanie represjom etnicznym w latach trzydziestych i później sprzyjały zaciera
niu śladów swojego pochodzenia, niszczeniu dokumentów i pamiątek rodzinnych.
Często mieszkający obok siebie sąsiedzi dopiero niedawno mieli możność dowie
dzieć się, że mają polskie korzenie. Dlatego właśnie ta wiedza o losach przodków
jest u osób objętych badaniem ograniczona i fragmentaryczna. Większość roz
mówców nie zna w szczegółach historii swoich rodzin. 15 osób wskazuje na po
chodzenie swej polskiej rodziny z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej, 7 wska
zuje na Polskę Centralną (Warszawa, Łódź, Lublin). Pozostali nic nie wiedzą na ten
temat. W większości urodzeni są na Dalekim Wschodzie (11 osób), w tym we Władywostoku (3 osoby), na Sachalinie (1 osoba), tylko 10 osób na terenie należącym
obecnie do Ukrainy i Białorusi i 1 osoba w Kazachstanie. Polowa badanych to ro
dowici Polacy, których oboje rodzice byli narodowości polskiej, inni (22,7%) wywo
dzą swe korzenie od ojca. Są jednak osoby, które swe polskie pochodzenie wywo
dzą od pradziadka, dziadka lub babki. Spośród 22 badanych rozmówców potwier
dzających polskie pochodzenie 68,1% stanowiły kobiety (15 osób). Większość to
ludzie starsi urodzeni w latach 1910-1945, w tym ponad 50% urodzonych w latach
1919-1930(12 osób). Są to ludzie wykształceni. Wyższe studia ukończyło 10 osób
(3 lekarzy, geolog, 2 osoby po wyższej szkole morskiej, inżynier, historyk, muzyk).
Szkołę średnią ukończyły 4 osoby (2 osoby po technikum języków obcych, pracow
nik kolei, przedszkolanka). Wykształcenie zawodowe ma 6 osób (tokarz, maszyni
sta, pracownik kolei). Bez wykształcenia są 2 osoby (ukończone 4 klasy szkoły
podstawowej).
Całą tę zróżnicowaną grupę łączy świadomość polskiego pochodzenia, co nie
jest równoznaczne z identyfikacją narodową. Tylko 59% badanych bez wahania
i uzasadnień określa się jako osoby narodowości polskiej — są po prostu Polaka
mi. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że samoświadomość narodowa wiąże
się przede wszystkim z domem rodzinnym i pamięcią o wartościach z niego wynie
sionych. Na identyfikację miało również wpływ tylko jedno z rodziców. Nieużywa
nie języka, brak wiedzy o symbolach i kulturze narodowej nie są wystarczającym
powodem, aby przestać utożsamiać się z Polską. Identyfikacja ta, jak wykazały ba
dania, wynika przede wszystkim z psychicznej potrzeby bycia Polakiem. Wiąże się
to między innymi z idealizowaniem obrazu stereotypowego Polaka, któremu przy
pisuje się wiele pozytywnych cech.
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Ojczyzna a identyfikacja narodowa
Stanisław Ossowski uznał, że jeżeli „Ojczyzna” to znaczy wszelkie dziedzictwo
po ojcach, przy czym ojcami mogą tu być zarówno przeszłe pokolenia zbiorowości
narodowej, jak i prywatni przodkowie w łonie rodziny, to dziedzictwem tym może
być nie tylko ziemia, ale i państwo i wszystkie kulturowe wartości. „Ojczyzna” we
dług Ossowskiego to zbitka pojęciowa, na którą składają się wyobrażenia miejsca
urodzenia, kraju dziecinnych lat, narodowego terytorium, a także jego historii i ca
łej kultury narodowej. Stanisław Ossowski wprowadzi! rozróżnienie na ojczyznę
ideologiczną jednostki i prywatną małą ojczyznę, które jest bardzo pomocne dla
omówienia wyników badań przeprowadzonych w Primorskim Kraju.
Ojczyzna ideologiczna to obszar, z którym jednostka jest związana nie przez swoje bezpo
średnie osobiste przeżycia względem tego terytorium i wytworzone drogą tych przeżyć
nawyki, lecz poprzez swoją przynależność do pewnej zbiorowości, która jest temu teryto
rium przyporządkowana (Ossowski 1984, s. 22).

Natomiast ojczyzna prywatna to teren, co do którego istnieje indywidualne
przekonanie jednostki o związku z nim przez empiryczne fakty oraz indywidualne
przeżycia. Jego zdaniem, ojczyzna prywatna nie zawsze pokrywa się z ojczyzną
ideologiczną. W dzisiejszych czasach rozrastania się terytorialnych zbiorowości
ojczyzny prywatne poszczególnych członków zbiorowości mnożą się i różnicują.
Miejscowość lub teren, gdzie spędziło się długi okres życia, z którym człowiek
związany jest emocjonalnie różnymi przeżyciami, to jest za mało, aby traktować
go jako małą ojczyznę. Osobisty stosunek do tych miejsc musi wynikać przede
wszystkim z przekonania, że jest się związanym z danym środowiskiem specjalną
więzią. Może to być przekonanie, że jest się związanym z danym terenem przez
swoich przodków. Ojczyzna jest pojęciem, którego nie da się określić bez odwoły
wania się do psychicznych postaw jednostki. To właśnie te postawy czynią dane
terytorium ojczyzną.
W świetle powyższego dla osób objętych badaniami na Dalekim Wschodzie,
urodzonych na terenie dawnej Polski lub związanych przez rodziców z tym teryto
rium, wskazanie ojczyzny jest proste, ponieważ ojczyzna prywatna jest częścią oj
czyzny ideologicznej. Inaczej przedstawia się sytuacja osób, które urodziły się na
obczyźnie. Często pochodzą z rodzin mieszanych pod względem narodowości.
Wprawdzie wiąże ich stosunek emocjonalny, więź nawykowa z miejscem urodze
nia — nie wystarcza to jednak do uznania tego terytorium za ojczyznę.
Odpowiedzi na pytanie, jaki teren, jakie miejsce mogą rozmówcy uznać za swo
ją ojczyznę, odnoszone były do prostego rozumienia słowa ojczyzna — rodzina, na
ogół z podkreśleniem emocjonalnego stosunku: „rodzina jest rodzina, eto samaja
bliższaja strana” (M. T.). Wskazując teren, miejsce uznane za ojczyznę, badani kie
rowali się różnymi kryteriami.
Dla pierwszej grupy (6 osób) ojczyzną jest miejsce urodzenia, konkretna miej
scowość nieutożsamiana jednak z państwem, którego część stanowi Władywostok, Żytomierz, Kijów, Poltawa, i częścią większej ojczyzny Rosji, Ukrainy. Biało-
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rusi. „Zdies wyrósł wo Wladiwostokie, z diesiati liet ja to i wot ja jewo tak liubliu.
К mojemu siercu Wladiwostok eto samoje bliżajszyje miesto” (W. K).
Drugą grupę stanowią osoby (8 osób) uznające państwo, na terytorium którego
się urodzili „Ojczyzna to jest państwo, gdzie narodziłem się. Ukraińcy mówią —
tam ziemia miła, gdzie matier radziła — tam moje dzieciństwo przeszło, tam ja
otrzymałem wykształcenie” (Z. Ch). To określenie ojczyzny nie ma nic wspólnego
z ojczyzną ideologiczną, z poczuciem przynależności na przykład do zbiorowości
ukraińskiej. Rozmówca bowiem dalej wyjaśnia: „bo ja uważam się za Polaka, pra
cuję wRosji, jestem takim internacjonalistą” (Z. Ch.). Jako drugi przykład może po
służyć wypowiedź M. E. na temat kraju uważanego za ojczyznę: „Ukrainę. Nie
uważam, ale to tak naprawdę jest. I tam ojtiec radziłsja i matka rodziłaś to jaką
mam a w myślach to rzeczywiście że Polska” . W tym przypadku Ukraina rozumia
na jest nie jako samodzielne państwo, ale część Polski w jej przedwojennych gra
nicach.
Trzecią grupę (4 osoby) stanowią ci spośród badanych, którzy za swoją ojczy
znę uznają państwo pochodzenia przodków i zamieszkania rodziny. Ojczyzna
ideologiczna to terytorium zamieszkania zbiorowości, do której się należy przy
równoczesnym braku osobistych przeżyć związanych z tym terytorium. Dotyczy to
np. pani H. R. urodzonej na Białorusi:
Kakaja jest, takaja maja radzina. Ja sama Polka jest i ja tolko Polszy sczitaju mojej rodzinoj. Tak gawariut „Tam gdzie żiwiosz, tam twaja rodzina” . Ja gawariu niet, maja radzina
eto kraj. Mama tam ziła i otiec tam żil i on zawsze tak mówił: „dzień jaka wasza krew ta
ka wasza radzina, a nie tam gdzie żijesz” . Ja żiju zdies. A jest maja rodzina, w której moja
krew i moja rodzina to tylko Polsza.

Podobnie wypowiada się J. Z. urodzona w Ugolnym (Primorski Kraj):
Jakby zapytali, gdzie moja rodzina, ja bym powiedziała, że urodziłam się tutaj, a moja ro
dzina jest w Polsce. Moje wszystkie krewne, moje wszystko to pochodzi od Polski. Ja je
szcze kiedy nie myślałam, że będę widzieć żywych Polaków, ja nie myślę, że tam to cudza
ziemia.

Czwarta grupa (4 osoby) to osoby, które miały trudności w zdefiniowaniu
i wskazaniu terenu, któremu mogły nadać miano ojczyzny. Jest to wynik ich drogi
życiowej, wielokrotnej zmiany miejsca zamieszkania. W ich rozważaniach brane
były pod uwagę przede wszystkim własne przeżycia i osobisty stosunek do kolej
nych miejsc pobytu. Uwzględnione tu były warunki klimatyczne i przyrodnicze,
stosunki międzyludzkie, znajomość języka.
Na podstawie obserwacji sposobu wypowiadania się rozmówców można wnio
skować, że słowo „ojczyzna” nie budziło emocji, że to pojęcie nie jest rozumiane ja
ko świętość, tak jak u rdzennych Polaków, co odzwierciedla się na przykład w pol
skiej literaturze. Jak już wcześniej było powiedziane, przez to pojęcie rozmówcy ro
zumieją na ogół małą, prywatną ojczyznę. Tak więc odpowiedzi na pytanie, który
kraj uważany jest za ojczyznę, nie dają informacji dostatecznych do określenia
związków osób badanych z krajem przodków.
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Podobnie z określenia własnej identyfikacji narodowej rozmówców nie można
wnioskować o poczuciu przynależności narodowej. W wypowiedziach większość
osób brała pod uwagę wpis w paszporcie. Wpisy te na ogół nie pokrywały się
z prawdą, co ilustrują przytoczone poniżej wypowiedzi. „Babcia u mienia Poliaczka, a ja uże pałucziła ruskij pasport uże abca, uże Ruskaja” (W. T). Niektóre osoby
godziły się pod presją na zmianę narodowości w paszportach, zwłaszcza młodzi
mężczyźni. Wśród badanych są również i ci, którzy nie wyrażali zgody na zmianę
swej narodowości w dokumentach. „U mnie zawsze było że ja Polka i my za to mieli
dużo... dużo. Ja nigdy nie bałam się” (J. Z.). Cztery osoby pochodzące z małżeństw
mieszanych podały podwójną identyfikację narodową: polsko-ukraińską, polską-rosyjską, polsko-łotewską lub potrójną polsko-ukraińsko-serbską. Obywa
telstwo wpisane do dokumentów również nie może być wskazówką przy ustalaniu
związków rozmówców z Polską. Spośród badanych tylko 8 osób podało informa
cję, że w 1939 roku mieli obywatelstwo polskie.
Dla ustalenia związków z krajem pochodzenia własnego lub potomków naji
stotniejsze wydaje się osobiste przekonanie osób objętych badaniami o ich przyna
leżności narodowej, poczuciu identyfikacji odnoszącej się do ojczyzny ideologicz
nej. Spośród osób wypowiadających się o swej polskiej tożsamości, większość ni
gdy w Polsce nie była lub wyjechali jako małe dzieci, a ich poczucie identyfikacji
narodowej kształtowało się poza granicami.
Specyficzne relacje między Polską a Rosją na przestrzeni historii rzutują w za
sadniczy sposób na poczucie tożsamości narodowej osób pochodzenia polskiego.
Polityka narodowościowa władz sowieckich powodowała, że Polacy ukrywali swą
identyfikację z obawy przed represjami. Czystki etniczne lat trzydziestych na Dale
kim Wschodzie były przyczyną niszczenia materialnych śladów polskości w pol
skich i polsko-rosyjskich rodzinach, co znajduje odzwierciedlenie również w trak
cie rozmów z polonią władywostocką.
Paweł Boski określa pojęciem tożsamości kryterialnej wszystko to, co dane
człowiekowi z przyrodzenia, własna fizyczność, wzrastanie w danej kulturze i jej
adaptacja, powiązanie z miejscową ludnością, znajomość symboli. Wiedza symbo
liczna, będąca, zdaniem P. Boskiego, podstawą tożsamości, u Polaków w Primoriu,
jest znikoma, a jej zakres nie zależy jedynie od tego, które pokolenie przebywa na
terenie Rosji (Boski 1992, s. 174). (Temat ten będzie omówiony w dalszej części
tekstu).
Trudno też mówić wprost o adaptacji do nowej kultury. Droga Polaków do Wladywostoku i Nachodki przebiegała etapami na przestrzeni lat na terenie ogromne
go kraju ze zróżnicowanym klimatem, kulturą i warunkami bytowania. Rozmówcy
jak i ich przodkowie pochodzą ze zróżnicowanych kulturowo terenów. Niektórzy
urodzeni i wychowani są od najmłodszych lat na Ukrainie lub Białorusi (10 osób).
Są też wśród nich potomkowie Polaków pochodzących z centralnej Polski — Lodź,
Warszawa (5 osób) lub z europejskiej części Rosji. Tylko 10 osób urodziło się we
Władywostoku lub okolicach. Jednych represje dotknęły osobiście, inni ich uniknę
li. Całą tę zróżnicowaną grupę ludzi łączy świadomość polskiego pochodzenia, co
nie jest równoznaczne z poczuciem tożsamości narodowej.
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Tabela 1. Poczucie przynależności narodowej i pochodzenie rozmówców
Przodkowie narodowości polskiej
Poczucie
tożsamości
narodowej
Polak —
zdecydowanie
Polak
z własnego
wyboru
Trudno
określić
Rosjanin
Ogółem

Pradziadek Dziadkowie
Babka
po mieczu po mieczu po mieczu

Matka

Ojciec

Oboje
rodzice

Razem

—

—

—

1

1

11

13

—

—

—

—

2

—

2

—

i

—

—

—

—

1

i

—

i

—

1—

3

6

i

i

i

4

14

22

1

Powyższe zestawienie stanowi ilustrację związku pomiędzy identyfikacją
a przynależnością narodową przodków.
Na 22 osoby objęte badaniami 15 (68 %) czuje się Polakami, w tym 2 osoby pod
kreślają, że ich polskość to osobisty wybór identyfikacji. W jednym przypadku wy
nika to z faktycznego pochodzenia z rodziny polsko-ukraińsko-serbskiej. „Paetomu trudno skazać kto ja, no pa duch, pa siercu, pa mocu ja Polka” (M. E.).
W drugim przypadku rozmówczyni zdaje sobie sprawę z tego, że Polska to jest
jedynie ojczyzna jej ojca (matka była Rosjanką), ale „ojciec eto majo samoje darogije, u mienia z mamoj nie było takich odnoszenij, a atiec dla mienia eto idieał” i dla
tego (W. T.). „czystwuju siebia nie Ruskoj, Polkoj” .
Pozostałych 13 osób nie stara się uzasadnić swej identyfikacji, są po prostu Po
lakami. „Ja siebia czustwuju Polkoj, kanieszno, как ja magu być Ruska, ja tolko
zabyła gawarić, u mienia wsie Poliaki, prawilno Polka a nie Poliaczka, eto pa ruski.
Mój syn Giena toże Poliak napisan” mówi L. B. w trzecim pokoleniu na Dalekim
Wschodzie, której wnuczka — a więc piąte pokolenie brała udział z inicjatywy bab
ci w wakacyjnym obozie zorganizowanym przez Kościół katolicki. Podobnie mówi
L. O., drugie pokolenie w Rosji: „Ja nawierno wsiegda siebie Polkoj czustwuju” .
Jedna tylko osoba ma trudności z określeniem własnej identyfikacji narodowej.
A. L. jest trzecim pokoleniem w Rosji; wewnętrznie najbardziej utożsamia się z Polską.
Interesujący stosunek do własnej identyfikacji mają te osoby spośród objętych
badaniami, które na pytanie o poczucie przynależności narodowej odpowiedzieli,
że utożsamiają się z Rosją i czują się Rosjanami. Spośród nich są 3 osoby, których
oboje rodzice byli Polakami. Trzy osoby i trzy różne postawy. Z. Ch., który przyje
chał z Ukrainy na Daleki Wschód w 1973 roku, znający świetnie język polski, uwa
ża się wprawdzie za Polaka: „wszystko co jest związane z Polską, historia Polski,
literatura polska to jest... bardzo drogie” , ale teraz pracuje w Rosji i gdy wyjeżdża
tęskni za językiem rosyjskim, więc identyfikuje się raczej z Rosją, choć równocze
śnie określa siebie jako internacjonalistę. F. L. — drugie pokolenie w Rosji, pocho
dzący z polskiej kresowej rodziny, uważa, że nie może uznać się za Polaka, ponie
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waż nie zna języka polskiego, a jest to jego zdaniem podstawowy warunek identy
fikacji narodowej. Równocześnie jest jedną z osób, które biorą udział w spotka
niach „Gminy” i jak twierdzi „ja interesowałsja Polszej i wsie znali z obszestwa”
włącznie z niechętną temu żoną Rosjanką. L. K .— drugie pokolenie w Rosji, zdecy
dowanie identyfikuje się z Rosją. Wywiadu udzielał niechętnie i z dużą ostrożno
ścią. Jego rodzice w 1938 roku poddani zostali represjom. Ojca, byłego legionistę,
stracono, matkę przymusowo przesiedlono na Ural. Rozmówca nie chce mieć nic
wspólnego z Polską, nie spotyka się z polonijnym środowiskiem. Można sądzić, że
prześladowania, którymi poddana została jego rodzina, są przyczyną negowania
własnej przynależności narodowej i wyboru kraju zamieszkania w celu uniknięcia
frustracji i cierpienia. Pozostałe 3 osoby identyfikują się z Rosją, ale równocześnie
interesują się Polską, pamiętając o swoich polskich przodkach: „babka była Polką
i w gienach coś tam” (A. K.}, „Takaja to tiaga jego tianiet” (A. K.}, „no niemnożko
cierpitsja w dusze” (K. J.}.
Z badań wynika, że samoświadomość przynależności narodowej wiąże się
przede wszystkim z domem rodzinnym, z pamięcią o wartościach z niego wynie
sionych. Te osoby, których rodzice byli Polakami prawie wszystkie identyfikują się
z polskością, niezależnie od tego, którym są pokoleniem przebywającym już na ob
czyźnie.
Na identyfikację może mieć również wpływ jedno z rodziców, jeżeli zaistnieją
szczególne więzy pomiędzy rodzicem a potomkiem. Nieużywany język ulega zapo
mnieniu, brak wiedzy o symbolach i kulturze narodowej rekompensują wspomnie
nia. Trwanie przy własnej tożsamości, w tym identyfikacja z polskością, wynika
z potrzeby psychicznej, a represje z wyjątkiem jednej osoby ugruntowały wśród ba
danych poczucie polskości. Osoby nie identyfikujące się z Polską, ale mające świa
domość rodzinnych z nią związków interesują się jej kulturą, uczą się języka. Być
może jest to zjawisko
Prywatnej pamięci historycznej, która bywa szczególnie trudna do przezwyciężenia (Kłoskowska 1996, s. 364).

Świadomość przynależności narodowej, psychiczna potrzeba bycia Polakiem
leżą u podstaw tworzenia stereotypu Polaka. Skrótowy, uproszczony, wyidealizo
wany obraz pojawia się w wypowiedziach wszystkich rozmówców, niezależnie od
ich wieku i wykształcenia. Większość z nich nie miała kontaktów bezpośrednich
z krajem ojców i jego mieszkańcami. Wizerunek Polaka wynieśli z domu rodzinne
go, budowali na wspomnieniach z dzieciństwa, zasłyszanych opowieściach ro
dzinnych o dalekiej ojczyźnie. Najbliżsi, którzy już odeszli — ojciec, matka, dziad
kowie uosabiali to wszystko, co polskie.
Poliak u mienia atiec, drugich ja nie znaju... No ja czitaju, ja wiżu kakije mogut być Poliaki... atiec moj ideal (W. T.).
Mama oczień rozumnyj czielawiek była. Mama była taka statnaja, umiała tak adietsja
krasiwo (L. O.).
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Z 15 osób, które odpowiedziały na pytanie, jak wyobrażają sobie prawdziwego
Polaka i czy Polacy mają jakieś cechy odróżniające ich od innych narodowości,
14 wymieniło same pozytywne cechy. Jedynie jedna osoba stwierdziła, że od dzie
ciństwa matka ją uczyła, że każda nacja ma dobrych i złych ludzi:
czy to Polak, czy Rosjanin ważne jest tylko, czy jest dobrym człowiekiem (W. T.).

Lista zalet przypisywanych Polakom jest długa. Polak to człowiek:
z wrodzoną inteligencją,
szarmancki wobec kobiet,
bezpośredni, dobry człowiek,
honorowy,
delikatny,
uporządkowany i zdyscyplinowany,
uczciwy i rzetelny,
cechujący się dostojeństwem i godnością,
zdolny do języków obcych,
sprawiedliwy,
wykształcony.
Polacy to najlepsi ludzie, rozumiejący innych i gdyby byli tylko oni, to na świę
cie panowałby porządek. Poza tym Polki są blondynkami i najładniejszymi kobie
tami ubranymi z gustem.
Te osoby, które w czasie ostatnich lat miały możliwość odwiedzenia Polski, wy
powiadają się o niej równie pozytywnie.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Polska mnie bardzo podobała się. Tam kultura powyższe naszego Dalekiego Wschodu,
porządek, już w sklepach wszystko było. Podobały mnie bardzo polskie wędliny, to naj
lepsze na świecie... i klimat dobry. (A. K.)
Kagda ja prijezżaju w Polszu ja cziustwuju siebia tak charaszo kagda ja by prijechala
w radnuju domu. (M. E.)

Na podstawie zebranego materiału trudno stwierdzić, czy w świadomości ba
danej grupy istnieje jakiś ogólny stereotyp Polaka, tym bardziej że każdy z wypo
wiadających się wymieniał jedną, dwie, ewentualnie trzy pozytywne cechy wyróż
niające Polaków spośród innych społeczności. Tylko w wypowiedziach kilku osób
można zauważyć związek pomiędzy pozytywną opinią o Polakach a deprecjacją
społeczeństwa rosyjskiego:
Ja tutaj się urodziłam, ale nie chcę równać się z tym bydłem. (J. Z.)
Rosjanie nie drożny, co to nie tak on ciebia preda. Ja tu żyję i ja nigdy nie byłam w kontak
cie z jednym człowiekiem, nijak nielzja. Rosjanin jest Rosjanin zawsze, sriedi ruskimi żić
tyle lat to trudno. (H. R.)
Rosja dla mnie wsio, mnie jej żalko, ana bagata i krasiwa... Posmatritie szto zdiełali nikakawo pariadka niet. (M. K.)

Większość osób zadomowiła się w Rosji, przyzwyczaiła do tutejszego życia i nie
wyraża negatywnych o niej opinii. Samoświadomość polskości nie przeszkadza
w identyfikowaniu się z miejscem, w którym żyją. Można powiedzieć, posługując
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się słowami Antoniny Kłoskowskiej, że „w różnej mierze i w różnym stopniu iden
tyfikują się z wieloma społecznościami” (Kłoskowska 1996, s. 103).

Znajomość kultury polskiej
jako atrybut identyfikacji narodowej
Znajomość herbu i hymnu
Hymn państwowy, herb i flaga są podstawowymi symbolami określającymi
każdy naród. Symbolizują suwerenność państwową. Nawiązując do tradycji histo
rycznej danego państwa, stanowią o jego odrębności i jedności. Są znakami tożsa
mości narodowej.
Wśród osób objętych badaniami zaskakujące jest, że większość rozmówców nie
potrafiła powiedzieć, jak wyglądają polskie symbole narodowe, nie potrafiła też
wyrecytować przynajmniej jednej zwrotki hymnu — powszechną odpowiedzią by
ło: „nie pamiętam” . Na 22 osoby, które objęte zostały badaniem, tylko 5 osób znało
wszystkie trzy polskie symbole narodowe i państwowe — są to przede wszystkim
osoby organizujące spotkania Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Gmina” . Na
podstawie przeprowadzonych rozmów można postawić tezę, że dla potomków Po
laków zamieszkałych na terenie Primorskiego Kraju symbole narodowe nie stano
wią wartości, nie przywiązuje się do nich wagi. Uzasadnia to między innymi nie
znajomość hymnu i flagi polskiej u osób, które biorą udział w spotkaniach „Gm i
ny” , w czasie których śpiewano hymn polski.
Hymn to my śpiewali tam na „Gminie” , „Jeszcze Polska nie zginęła”, tak? My śpiewali
śmy i sama śpiewam, ale nie do końca znam. I jeszcze: „Jeszcze Polska nie zginęła i zgi
nąć nie musi, jeszcze Rusin Polakowi czyścić buty musi” (L. L.).

Pięć osób przyznawało się wprawdzie do braku znajomości tych symboli, ale
powoływało się na rodziców, którzy je znali. Odnosiło się to przede wszystkim do
hymnu. „To mama pięła i my pieli” (L. O.).
Odnosi się wrażenie, że Polonia zamieszkała na Dalekim Wschodzie w drugim
i trzecim pokoleniu nie rozumie symboli narodowych tak jak traktowane są one
w kulturze polskiej. W. K., której wypowiedź przytoczono wyżej, nie wie, dlaczego
jej matka tak często śpiewała hymn polski. Można przypuszczać, że nie dotyczy to
tylko symboli polskich, ale w ogóle tego rodzaju symboliki.

Znajomość historii i literatury polskiej
Badania wykazały również, że znajomość historii i literatury polskiej jest nie
wielka. Specyficzne stosunki polsko-rosyjskie spowodowały, że prawie przez wiek
zdobywanie wiedzy historycznej o kraju przodków było w praktyce niemożliwe, je
dynym źródłem wiedzy był przekaz rodzinny lub własne doświadczenia życiowe,
ewentualnie nauka szkolna, która z założenia była wypaczona i podporządkowa
na celom politycznym. Pewne elementy wiedzy historycznej pochodziły z przeczy
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tanych w wieku dojrzałym książek, na przykład Sienkiewicza, które w latach sie
demdziesiątych dostępne były w języku polskim we Władywostoku. Rozmówcy
najchętniej wypowiadali się o najnowszych dziejach Polski, czerpiąc wiedzę z pra
sy, filmów i telewizji— jest ona również fragmentaryczna, bo od połowy lat osiem
dziesiątych nie ma polskiej prasy we Władywostoku. W telewizji również mówi się
o Polsce bardzo rzadko. Znajomość polskiej beletrystyki — fragmentaryczność,
wybiórczość wywodzi się z lat siedemdziesiątych, gdy zaczęły docierać książki pol
skie, których obecnie nie ma już na rynku. Podobnie stopień znajomości symboli
narodowych, historii i literatury, jak i związek pomiędzy identyfikacją narodową
a znajomością języka polskiego jest sprawą złożoną i nie ma tu prostej zależności.
Wiedzę historyczną nabywa się również w ciągu życia przez osobisty udział w wyda
rzeniach, jak również uczestnicząc w kulturze symbolicznej (teatr, literatura, film).
Duże znaczenie ma również poszerzanie wiedzy w toku procesu socjalizacji.
Każdy mieszkaniec Polski ma możliwość prowadzenia rozmów, wymiany po
glądów czy dyskusji. W sytuacji trwałej emigracji na tereny Rosji wszystkie wymie
nione drogi kulturyzacji w odniesieniu do symboliki historycznej są ograniczone,
a nawet na podstawie wyników badań można zaryzykować stwierdzenie, że niedo
stępne. Tylko jednostki miały sporadyczny dostęp do wiedzy, i to wypaczonej przez
podporządkowanie jej celom politycznym.
Jeżeli nawet dostępne były książki z zakresu historii, to sposób naświetlenia
faktów był całkowicie odmienny aniżeli w Polsce, zarówno w obiegu oficjalnym,
jak i nieoficjalnym. Odcięcie dostępu do wiedzy siłą rzeczy powodowało, że dla
młodego pokolenia urodzonego na terenach Rosji jedynym źródłem wiedzy mógł
być przekaz rodzinny, tym bardziej że 16 osób spośród badanych proces kulturyza
cji przechodziło w szkołach rosyjskich i sowieckich.
Pierwszymi nauczycielami historii Polski byli więc rodzice lub jedno z nich.
Trzy osoby pamiętają opowiadane w domu legendy o Popielu i Piaście Kołodzieju
— protoplastach królów polskich i o Wandzie, co nie chciała Niemca oraz o wawel
skim smoku. J. S. przypomina sobie z opowieści rodzinnych nazwisko Tadeusza
Kościuszki „Ja znała... ale teraz już zapomniała, już nie pamiętam” . O tym, że
Niemcy byli wrogami Polski, W. K. dowiedział się od matki wtedy, gdy brano go do
wojska w czasie II wojny światowej.
Razkazywała ona, mnogo razkazywała, no jedinstwienno ja wam gawariu... kagda mać
mienia praważala na wajnu, ana mnie skazała szto Niemcy byli wrogami Polaków, ana
mnie razkazala kagda na Krakow jeszczio dawno tamu wstupili Niemcy, a monarchi
owsianoj kaszej ze stieny wyliewali.

Kolejnym źródłem wiedzy o polskiej historii są własne doświadczenia życiowe.
10 osób dotknęła aneksja przez ZSRR wschodnich rubieży polskich w czasie II woj
ny światowej i deportacja w głąb Rosji. Pewne elementy wiedzy historycznej czer
pane były przez niektórych rozmówców z literatury, z którą zetknęli się już w życiu
dojrzałym. Mowa tu przede wszystkim o Trylogii Henryka Sienkiewicza, którą na
przykład A . K. porównuje z książką autora rosyjskiego, wskazując na różnicę w in
terpretacji tych samych wydarzeń:
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Ja czytałem teraz książkę Anatolija Rybaka, to takie same wydarzenia, jak w polskiej
książce Ogniem i mieczem. To śmieszne, taj jedno tu drugie. Ja myślę, że trzeba wierzyć
Sienkiewiczowi niż Rybakowowi. A Bogdan Chmielnicki to według Sienkiewicza to też
Polak a według rosyjskiego autora to Rosjanin. Tam też poglądy ma na wydarzenia tam
0 bitwie przy Żółtych Wodach tam gdzie Stefan Potocki przegrał bitwę i tam inne sytua
cje. Tam była taka znakomitaja polska husaria, a w naszej literaturze o tym ani mru, mru.
A polska husaria to była bardzo silna kawaleria polska, polskije ulany a Zaporożcy też
byli silne, ale dzikie” .

Kolejny rozmówca M. K. zdaje sobie sprawę z tego, że historia znana z przeka
zów szkolnych na terenie Rosji nie zawiera prawdy o dziejach Polski i stosunków
polsko-rosyjskich.
Trochę znam. Moje poznanie to w czasach socjalizmu to teraz już nie tak. Józef Piłsudzki
to ja czytałem o nim bardzo wiele i jest to zupełnie inny pogląd teraz a dawniej to jakiś
tam bandyta. To teraz ta historia co ja znam to niewierię.

Rozmówca ten byl w wyjątkowej sytuacji, ponieważ jako marynarz w różnych
portach świata spotykał marynarzy polskich — jak mówi „Polaków wszędzie
pełno” i mógł z nimi rozmawiać i pożyczać książki. Podobnie dzięki podróżom
służbowym na Białoruś M. E. miała możliwość poznania prawdy o Katyniu.
1ja wcziera Toni (swojej wnuczce) razkazywała szto to Katyń, a ja uznała słowo Katyń kagda ja pojechała w kamandirowku w Białorusiu i moi białoruskije koliegi powieźli mienia
no nie pod samu Katyń, bo tam nacziali kopać. Ja sprasila szto chodziat słuchi szto eto
naszi strieliali do Poliakow, jeszczio tak eto było nieizwiestno. Patom ja uznała. Ani
mózg armii ubiwali. Szto to kanieszno straszne i ja swajej wnuczkie wsio eto razkazała.
Uwieriaju was szto w Rasiji ja po tridcat diewiatyj god kosz to znała, no szto w takom masztabie eto proischadzilo ja nie znała, etowo ja nie znała.

Ogólnie można jednak stwierdzić, że potomkowie Polaków zamieszkali we
Władywostoku i okolicy nie znają prawie żadnych faktów z historii kraju ojczyste
go. Nic im nie mówi data chrztu Polski, bitwy pod Grunwaldem, rozbiorów. Tylko
potomkowie popowstaniowych zesłańców wiedzą przeciwko komu były te powsta
nia. Jedni mówią wprost „Niet, nawierno niet” (M. K.), „Niet, patamu szto niedałucziłas. Ja pół zimy ucziłas patom apiać jeszczio pół zimy na wtaroj god” (Z. B). Inni
mówią, że oczywiście mają wiedzę o Polsce, bo „kanieszno, czitaju w gazietach.
W Polsze toże słożno było. Polsza postradała w wojnu. Warszawa zawierszienno
była rozrusziena” (L. O.).
W 1995 roku najbardziej znanymi polskimi postaciami publicznymi byli: Mie
czysław Rakowski, Jerzy Urban, Wojciech Jaruzelski i Lech Wałęsa. Jednym z ele
mentów wiedzy o historii jest znajomość miast, miejscowości i obiektów ważnych
z punktu widzenia historii. Rozmówcy wymieniali najczęściej polskie miasta, któ
re rzeczywiście mają wiele zabytków.
Gdańsk, Gdynia, sama Warszawa, szto tam jeszczio? No na karcie wszystko wspomniu,
a tak to nie pamiętam. Wroclaw tam u was jest, tak, wot, różne takie miasta (H. R.).

Nikt jednak nie wykazał się wiedzą o ich historii. Znajomość polskich miast po
chodzi z przeczytanych książek, obejrzanych albumów o Polsce lub fotografii.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Polonia Pńmorskiego Kraju

141

U mienia knigi jest, u mienia w Maskwie mnogo knig, jest takoj albom «Polsza». Tak wot
razgawornik polskij na wsiakij slucziaj (W. T.).
No wot ja czitala o Gdańskie czitala, o Warszawie, a patom u atca było sabranie po garadam takije knigi istoriczieskowo piana i hudożiestwiennowo (A. L.).

Jednak poza podaniem informacji o przeczytanej literaturze nie są w stanie po
wiedzieć czegoś więcej i dokładniej.
Gdyby uznać, że znajomość historii Polski jest atrybutem koniecznym do okre
ślenia tożsamości narodowej rozmówców, to wiedza ta jest tak minimalna, że ich
polskość praktycznie nie istnieje. Wiedza z tego zakresu nie wyróżnia ich w żad
nym stopniu spośród innych obcokrajowców. Trudno jednak dokonać oceny zakre
su wiedzy historycznej Polaków z terenu Primoria bez testu porównawczego prze
prowadzonego na terenie Polski. Nie można wykluczyć, że przeciętny mieszkaniec
kraju również nie dysponuje wiedzą historyczną, zwłaszcza o czasach dawnych,
w dużo większym zakresie.

Znajomość języka polskiego
„Kanieszno z nacjonalnostiu zwiazan bolie silno jazyk, jeśli czieławiek odyrwajetcja od jazyka, potieriajet najbolszuju zwiaz z etim mirom, z toj abszczinu,
z nacjonalnostiu” powiedział F. L., rozmówca, który urodził się w 1941 roku na te
renach obecnej Białorusi w rodzinie polskiej, ale uczył się w Leningradzie i od tego
czasu nie miał kontaktu z językiem polskim. Przy określaniu swojej tożsamości
uznał się za Rosjanina. Jego zdaniem, to, co jest w duszy człowieka — silne poczu
cie związku z krajem pochodzenia, to za mało, aby przy braku znajomości języka
identyfikować się z Polską. Bez znajomości języka nie można uczestniczyć w kul
turze danego kraju ani jej poznawać.
Badania jednak wykazały, że związek pomiędzy identyfikacją narodową a zna
jomością języka to sprawa złożona. Spośród 15 osób określających się jako Polacy
aż 6 nie znało zupełnie języka polskiego, natomiast 3 osoby pomimo utożsamiania
się z Rosją miały świadomość swych polskich korzeni i dobrze znały język przod
ków. Tylko jedna osoba uznała, że nie może czuć się Polakiem bez znajomości języ
ka. Dla pozostałych 5 osób brak umiejętności posługiwania się językiem polskim
nie stanowił przeszkody w identyfikowaniu się z Polską — oni po prostu chcą być
Polakami i dlatego nimi są. Niektórzy z nich pomimo zaawansowanego wieku gdy
by mieli możliwość — rozpoczęliby naukę języka polskiego. Podejmowane są pró
by nauki w czasie spotkań Towarzystwa „Gmina” . Brak jednak nauczyciela i po
dręczników. Wieloletnie przebywanie w obcojęzycznym otoczeniu i brak sprzyja
jących warunków do używania języka ojczystego siłą rzeczy powodują zastąpienie
go językiem kraju zamieszkania i nie zależy to od czasu przebywania na obczyź
nie, ale przede wszystkim od indywidualnej postawy.
Są wśród badanych osoby, które przebywały w Rosji w drugim i trzecim pokole
niu i język w mowie znają najczęściej słabo, to jednak potrafią czytać, choć nie za
wsze rozumiejąc dobrze treść. Niektórzy mimo że są w zaawansowanym wieku,
podejmują naukę języka. Wśród badanych są również i tacy, którzy wprawdzie
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znają język, ale określają siebie jako Rosjan. Najlepszym jednak dowodem na to, że
możliwość konwersacji jest warunkiem koniecznym do podtrzymywania znajomo
ści języka jest przykład J. Z., która urodziła się w 1917 roku we Władywostoku jako
drugie pokolenie w Rosji. Zamężna za Rosjaninem, nigdy w Polsce nie była, ale do
brze, swobodnie posługuje się polskim językiem dzięki swojej matce.
Ja z mamusią, dlatego ja znam język, dlatego że ja z mamusią nie rozstawali się ani jeden
dzień od urodzenia aż do śmierci matki.

W rodzinnych domach osób, które słabo znają język lub zupełnie go zapomnia
ły, mówiono po polsku do czasu, gdy to było możliwe.
W domu my po polsku gawarili, a patom kanieszno gdzie tam polski, kagda priszła sowieckaja wlast (J. Z.).
Było wriemia kagda my bajalis gawarić, oczień surowyje wriemiabyło takoje, sosiedzi bajalis. Eto wriemia nauczilos w tridcatych godach uże. Patom mama wyszła za muż (L. O.).
Da, da. Ja pomniu do trietiewo iii do czietwiortowo klasa, no doma wsiegda po polski my
razgawariwali, patom ja wsio zabyl. Ja pieśni, mama u nas, kagda my prasypalis mama
pielą (K. J.).

Trzy powyższe wypowiedzi wyjaśniają przyczyny zaniechania porozumiewa
nia się w języku polskim nawet w zaciszu domowym. Jedynie nieliczni nie ulegli
presji i zastraszeniu, rozmawiając nadal po polsku, mimo że było to niebezpieczne.

Znajomość polskich tradycji
Wieloletnie odizolowanie od Polski oraz trudne warunki życia na terenie Rosji,
nie sprzyjające kultywowaniu świąt i tradycji świadczących o przynależności na
rodowej, spowodowały, że przestano obchodzić święta. Wśród rozmówców prze
trwała jedynie pamięć o nich. Polskie święta pamiętają ludzie pochodzący z rodzin,
w których oboje rodzice byli Polakami, i to niezależnie, które pokolenie przebywa
na terenie Rosji. Pamięć przetrwała przede wszystkim o dwóch najważniejszych
dla Polaków świętach religijnych, a zarazem rodzinnych: Bożym Narodzeniu
i Wielkanocy. Osoby wypowiadające się na ten temat wspominały, jak obchodziło
się święta w domach rodzinnych, w czasach gdy byli dziećmi lub do czasu gdy żył
rodzic kultywujący tradycję.
Wspomnieć należy również, że większość spośród wypowiadających się to oso
by pochodzące z rodzin żyjących na terenie Rosji w drugim i trzecim pokoleniu, lu
dzie w zaawansowanym wieku. W Rosji święta te kultywowano, dopóki było to
możliwe. W latach trzydziestych „my uże starali się pa polski tylko tak, kagda nikawo niet” powiedziała L. O., nawet „jolki zapraszcziali i jolki nie było” dodaje
W. T.. Kiedy zabrakło Kościoła katolickiego — nośnika tradycji religijnej obcho
dzenie świąt było niebezpieczne ze względów politycznych. Tylko jedna osoba po
wiedziała, że święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy obchodzono w jej domu aż
do 1953 roku, to znaczy do czasu, gdy żyła matka.
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Ze wszystkich wypowiedzi wynika, że osobą, która starała się podtrzymywać
polską tradycję rodzinną, była przede wszystkim matka, ewentualnie babka i tylko
w jednym przypadku ojciec.
No mama pridzierżiwała tradycji wsiegda (...) wsiegda kagda mama była żiwa. Mama nas
priuczila do wsiewo, my znali wsio (L. O.).
Ona nam wsiegda gawariła, gdzie by ty nie był, szto by ty nie był, to nikakoj dzień, to na
Wigilię tybyl doma (W. K.).
Ale w domu to zawsze mama na święta, a babcia to na Paschę to robiła takie smaczne
(J. S.).

Ci rozmówcy, którzy już jako dojrzali ludzie przyjechali do Primoria i wstąpili
w związki małżeńskie z Rosjanami polskich świąt już nie obchodzili. Przykładem
może być F. L., który wyjaśniał, że „religioznych prazdnikow nikakich, tolko wsie
rewolucjonnyje, Nowyj God, Pierwyj Maja, 7 najabria, bo żona ruska nie obchodzi
ła” polskich świąt.
Zapamiętany został przez niektóre osoby fakt śpiewania kolęd „kagda sabiralis
samyje Poliaki, to my pieli— „Syn Boży Narodziłsja” — wspomina M. T. pocho
dząca z Ukrainy. Większość jednak nie zna słów kolęd.
Da, kakije my pieli pieśni, eto było na koliędy, no trudno wspomnieć, no ja pomniu te, ka
gda ja byl malieńki, eto ja zapomniał (F. L.).

Kolęd nie zna zupełnie W. T. urodzona na terenach sowieckiej Mandżurii, której
tylko ojciec starał się zaszczepić polskość. Tylko jedna spośród osób wypowiada
jących się na temat Bożego Narodzenia obecnie stara się przywrócić w swoim do
mu tradycję obchodzenia tego święta. M. E. mówi, że „no było tak, to teraz jest na
Boże Narodzenie, jest biały obrus, siano pod obrusem, kolędy” . Wprawdzie z braku
siana pod obrus wkładane są suszone kwiaty, M. E. ma jednak nadzieję, że gdy ona
odejdzie, jej dzieci będą również znały i pamiętały, jak należy po polsku obchodzić
święta.
Święto Wielkiej Nocy w polskiej kulturze związane jest przede wszystkim z reli
gijnymi obchodami w kościołach. Gdy zamknięte zostały świątynie, zarówno ob
rządku rzymskokatolickiego, jak i prawosławnego, kultywowanie tego święta
w prywatnych domach nie miało szansy przetrwania. O święcie tym wspomniało
tylko 8 rozmówców, podając bardzo mało szczegółów na ten temat. Wśród nich by
ły 3 osoby, które przybyły na Daleki Wschód po II wojnie światowej z terenu Biało
rusi i Ukrainy. J. Z ., która powiedziała, że w Zachodniej Białorusi „my żili sa swaimi obyczajami, wsie prazdniki, как Pascha my adprawliali, i jajca my krasili i dopustim komuniu” .
Inne święta wymieniane jako polskie wspomniane były jedynie przez 3 osoby
bez szczegółów. Jedynie J. Z. szerzej wypowiadała się o imieninach jako święcie
charakterystycznym dla kultury polskiej:
Ja wiem, że śmiali się, ale u Polaków to nie dzień urodzin, ale dzień imienin liczy się to
święto.
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Z chwilą powstania Stowarzyszenia „Gmina” w czasie spotkań Polonia władywostocka organizuje wspólne Wigilie, ucząc się m.in. śpiewania kolęd. Teraz, gdy
stało się to możliwe, grupa osób gromadząca się przy Kościele katolickim stara się
odnowić tradycję polską, aby przekazać ją wnukom, o czym wspomina M. E.
Trudno na podstawie przeprowadzonych badań wysnuwać wnioski uogólnia
jące. Pytanie dotyczące znajomości polskich tradycji, zadane w czasie przeprowa
dzania wywiadu, było jednym z wielu. Można jednak stwierdzić, że wieloletnie od
cięcie od Polski oraz warunki nie sprzyjające kultywowaniu świąt związanych z religią oraz innych rodzinnych i państwowych świadczących o przynależności naro
dowej spowodowało, że zaprzestano ich obchodzenia. Pamięć o świętach polskich
przetrwała przede wszystkim w rodzinach polskich, w których oboje rodzice byli
Polakami, niezależnie od tego, które już pokolenie przebywa na Dalekim Wscho
dzie. Można sądzić, że zależy to również od tego, jak silnie ugruntowane były
w dzieciństwie te tradycje, aby pamięć o nich przetrwała pół wieku bez możliwości
ich kultywowania.

Znajomość polskich piosenek
Prawie każdy dorosły Polak wynosi ze swego domu znajomość piosenek. Z cza
sem jedne piosenki ulegają zapomnieniu, a zamiast nich pojawiają się nowe. Jak
długotrwała jest pamięć piosenek zasłyszanych w dzieciństwie, śpiewanych przez
babki, matki lub ojców, dowodzi fakt zaskakująco dobrej znajomości „śpiewnika
domowego” nawet u osób, które nie znając języka polskiego, potrafią poprawnie
po polsku zaśpiewać przynajmniej pierwsze wersy piosenek, wśród których są i te
w Polsce już dawno zapomniane. Piosenki te śpiewali starsi członkowie rodziny.
Babcia mi śpiewała, no siostra mnie nauczyła we Lwowie, no i później mąż ma tyle piose
nek zapisanych na kasetach i tak (J. Ś.).

Matka jednego z rozmówców (W. K.) nawet sama opracowała dla swych dzieci
zbiór polskich piosenek, który przetrwał do dziś.
Ja pomniu eti pieśni, z czias ja wam prapaju. Ana oczień mnogo piesien pięła, ana stara
była, ana umierła jej było 84 goda. Ona gawariła „Ja nie chaciu bolsze żić”, a ja gawariu
„szto ty, mama ty stolko znajesz piesien, ty napiszi". I ona stała pisać. U siestry jest tietradoczka. Gdzie ona czieterysta piesien napisała.

Dzięki niemu właśnie rozmówca mógł zaśpiewać je po pięćdziesięciu latach
z pamięci. Te stare piosenki polskie, obecnie w Polsce nie są już raczej znane.
Innego rodzaju piosenkami, które były znane rozmówcom przynajmniej z pierw
szych strof, są piosenki żołnierskie, pochodzące z różnych okresów naszej historii.
Tak, znam mam piosenkę „Czerwone maki na Monte Cassino”, kasetę, jest w Polsze taki płyt
„Szedł żołnierz polem, lasem”, „Hej, hej ułani”. Znam marynarskie piosenki, żołnierskie
piosenki, potem znam „nie ma takiej chaty gdzie by nie kochały ułana mężatki” (A. K.)

„Żołnierz drogą maszerował” przypomina sobie J. Z. Wśród znanych piosenek
są również te zwyczajne, np. o Warszawie „Male mieszkanko na Mariensztacie”
(A. K.) czy popularna: „Cicha woda” .
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Ja śpiewam też „Pamiętasz na Kapri nasze spotkania” (Z. B.) lub ludowe: „Niemnożko, no
adnu znaju, Krakowiak etot samyj, „Albośmy tacy jacy tacy jacy chłopcy krakowiacy, cerwona capecka, (...) podkuwecka i biała sukmana, dana moja dana” (J. Z).
„Karuzela granatowa co ją od parady chowa, a u niej kołnierzycekjakjakij jazycek” dal
sze zabyla (J. B.).

Wśród osób objętych badaniami były również takie, które wprawdzie pamięta
ły, że babcia śpiewała, ale same już nie zaśpiewały, nie umiały:
Niet, babuszka pielą, babuszka mnogo pielą, kromie na polskom, no mama pielą tolko na
Ukraińskom i my stali piec ukraińskije pieśni (M. K.).

Z lat osiemdziesiątych znane są zespoły takie jak: „Mazowsze”, „Śląsk” lub „Czer
wone Gitary” oraz nadawane przez Interwizję festiwale w Kołobrzegu i Sopocie.

Polskie akcenty wystroju prywatnych mieszkań rozmówców
W mieszkaniach rozmówców na ogół brakuje charakterystycznych elementów
wystroju świadczących o polskości mieszkańców. W około 50% mieszkań nie dało
się zauważyć żadnych elementów wystroju ani przedmiotów wskazujących na to,
że przebywają w nich ludzie związani z Polską. W pozostałych około 30% można
było zauważyć obrazki z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Bo
skiej Ostrobramskiej i innych świętych, świadczące o przynależności do Kościoła
rzymskokatolickiego oraz ze względu na ich treść o prawdopodobnych powiąza
niach z Polską. U Z. B. była to tylko jedna niewielka ikona traktowana przez roz
mówczynię jako rodzinna relikwia. Był to podarunek od matki Polki (ojciec Rosja
nin) w latach dzieciństwa. Jedynie w mieszkaniu M. E., która była z wizytą w Pol
sce, ściany pokoju zdobiły obrazy przedstawiające warszawskie Stare Miasto, a na
półkach stało wiele polskich książek, m.in. dzieła A . Mickiewicza, Trylogia Sien
kiewicza, książki kucharskie.
W niewielu domach jako materialne dowody związków z Polską pokazywano
mi zachowane pamiątki rodzinne, w tym zdjęcia rodzinne lub pojedyncze fotogra
fie przodków (5 osób). Drogi Polaków na Daleki Wschód oraz ich późniejsze losy
nie sprzyjały gromadzeniu pamiątek rodzinnych ani przedmiotów kultury mate
rialnej. Wieloletni brak bezpośrednich kontaktów z krajem przodków też nie był
bez wpływu na obecny wystrój mieszkań moich rozmówców. Sądzę jednakże moż
na postawić hipotezę o braku potrzeby otaczania się przedmiotami wskazującymi
na polskie pochodzenie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest przede wszystkim okres
czystek etnicznych i późniejszych lat, gdy przyznawanie się do polskości było nie
bezpieczne. W tym to czasie niszczono wszelkie polskie materialne symbole —
książki, dokumenty i zdjęcia.
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Zakończenie
Tezy robocze, które postawione zostały przeze mnie w momencie podejmowa
nia badań, dotyczące wyjaśnienia okoliczności, jakie miały wpływ na identyfiko
wanie się z Polską ludzi, którzy od dwóch czy trzech pokoleń przebywają na terenie
Rosji, znalazły jedynie częściowo potwierdzenie w toku przeprowadzonych roz
mów i analizy zebranych materiałów.
Polacy, którzy dobrowolnie przesiedlili się z Polski na Daleki Wschód w poszu
kiwaniu lepszych warunków życia i pracy, stosunkowo szybko zasymilowali się
w Primorskim Kraju. Byli to ludzie wykształceni, dzięki czemu zajmowali często
eksponowane stanowiska, wnosząc duży wkład w rozwój Władywostoku i okolic.
W pierwszym okresie pobytu mieli możność kultywowania swojej wiary (na ogół
rzymskokatolickiej), działania w organizacjach polonijnych; pobyt w Rosji nie
oznaczał dla nich rezygnacji ze swojej kultury i niemożności identyfikowania się
z Polską. Można sądzić, że w kolejnych pokoleniach zacieśnialiby w naturalny
sposób związki z Rosją, tak jak się to dzieje z emigrantami w krajach zachodnich.
Osoby, które znalazły się na terenach Rosji w wyniku zsyłek, przymusowych
przesiedleń, zmiany granic w wyniku II wojny światowej, a także ich dzieci urodzo
ne na obczyźnie miały trudniejszy start. „Wędrówki” po ogromnych przestrze
niach Rosji nie sprzyjały kultywowaniu własnej kultury, jak również przystosowa
niu się do zmieniających się warunków kulturowych i społecznych. Jednak po
osiedleniu się na stałe we Władywostoku lub okolicach u osób tych mogła prawdo
podobnie wytworzyć się więź z nową „ojczyzną” pomimo pamięci o własnych ko
rzeniach.
Badania wykazały, że głównym czynnikiem trwania przy polskości, identyfiko
wania się z Polską u większości osób, z którymi przeprowadziłam rozmowy, był
okres represji. Różne ich formy — jak wymuszanie zmiany narodowości w doku
mentach, usuwanie z pracy, przymusowe przesiedlenia członków rodzin, areszto
wania, karanie śmiercią za bycie Polakiem zaważyły w sposób zasadniczy na psy
chicznej potrzebie trwania w poczuciu polskości, na identyfikowaniu się z krajem
pochodzenia. Tę potrzebę daje się zauważyć w wypowiedziach prawie wszystkich
rozmówców niezależnie od tego, które to już polskie pokolenie na terenie Rosji,
i jakimi drogami oni sami lub ich rodziny przybyły na Daleki Wschód. Środki przy
musu, którym poddane zostały osoby pochodzenia polskiego, niosły konieczność
zaniechania kultywowania wiary, rodzinnych tradycji oraz używania języka pol
skiego, a więc rezygnację ze wszelkich wartości utrwalonych w dzieciństwie, wy
niesionych z domu lub przekazanych przez najbliższych członków rodzin bę
dących Polakami. Ta przymusowa „asymilacja” , moim zdaniem, w sposób zasad
niczy zaważyła na utrwaleniu się polskiej identyfikacji narodowej, mimo że sym
bole kultury polskiej często uległy zapomnieniu lub nigdy nie zostały poznane.
Represje powodowały, że coraz bardziej idealizowany był obraz dalekiej Ojczy
zny i prawdziwego Polaka, któremu przypisywano tylko pozytywne cechy. Nawet
w najtrudniejszych czasach rodzice, pragnąc, aby ich dzieci nosiły przynajmniej ja
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kiś symbol polskości, niekiedy nadawali im polskie imiona. W miarę możliwości
starano się je ochrzcić, bo przynależność do Kościoła stanowi również o polskości
Nieznajomość historii, niewielka wiedza o literaturze i polskich tradycjach,
brak kontaktów z Polską nie stanowiły przeszkody, aby w sytuacji gdy powstały
sprzyjające warunki, sięgnąć po polskie książki i czasopisma, pomimo słabej
u większości znajomości języka, podejmować próby odnowienia działalności polo
nijnej, próby kształtowania u dzieci i wnuków wiedzy i szacunku do własnych ko
rzeni. Często sięgano po polskie książki i czasopisma, ponieważ było to jedyne ok
no na świat. Samoświadomość przynależności narodowej u osób badanych wiąże
się przede wszystkim z domem rodzinnym i z pamięcią o wartościach z niego wy
niesionych. Nieużywany język ulega zapomnieniu, a nieznajomość tradycji i pol
skiej kultury u osób badanych rekompensują wspomnienia. Identyfikowanie się
z Polską wynika przede wszystkim z potrzeby psychicznej.
Z chwilą gdy zaistniały warunki do ujawnienia własnej identyfikacji narodo
wej, wielu rozmówców uważa za swój obowiązek zaszczepienie najmłodszemu po
koleniu świadomości polskich korzeni. Obecnie cały wysiłek skierowany jest prze
de wszystkim na wnuki, dla których m.in. „Gmina” przy pomocy Kościoła zorgani
zowała letni obóz na jednej z wysp nieopodal Wladywostoku, co dało mi możli
wość krótkiego kontaktu z najmłodszą Polonią świadomą swego pochodzenia. Wi
doczny jest jednak brak motywacji młodych do rozwijania zainteresowania Pol
ską, jej kulturą, językiem, dzisiejszą rzeczywistością. Brak czasu nie pozwolił mi
na bezpośrednie kontakty z dziećmi i wnukami osób polskiego pochodzenia,
Wspominali o nich niektórzy z rozmówców. Ich zdaniem, dzieci mają na ogół przy
chylny stosunek do polskości rodziców, choć same czują się Rosjanami.
Tylko trzem osobom spośród badanych dane było odwiedzić Polskę, większość
jednak takiej szansy nie ma ze względu na odległość, brak środków finansowych,
oraz zaawansowany wiek. Obecnie, gdy zaistniały warunki pozwalające na prze
siedlenie, nikt z osób objętych badaniami nie bierze takiej ewentualności pod uwa
gę. Dla jednych jest już za późno, inni wiedzą, że bez znajomości języka, braku do
tychczasowych kontaktów z rodziną rozpoczynanie życia w nowym miejscu jest
niemożliwe. Związani są z Władywostokiem rodzinnie przez mieszane etnicznie
małżeństwa, dzieci i wnuki. Marzeniem wielu jednak pozostaje choć raz w życiu
odwiedzenie ojczystego kraju. Kolonia polska we Wladywostoku i okolicach nie
ma szans przetrwania bez pomocy instytucji polskich, odpowiedzialnych za kon
takty z Polonią. Kościół katolicki, który reaktywował swoją działalność we Wlady
wostoku, prowadzony przez księży z Alaski jako Kościół powszechny, również nie
jest ostoją polskości.
Ze względu na zaawansowany wiek osób objętych badaniami sądzić można, że
jest to ostatnie pokolenie we Wladywostoku i okolicach, które identyfikuje się
z Polską. Polska kolonia zmniejsza się z roku na rok. Kościół katolicki jest odre
staurowany głównie dzięki wsparciu finansowemu z Ameryki. Za jakiś czas polska
kolonia na Dalekim Wschodzie Rosji będzie już tylko historią i może jedynie pa
mięć zostanie. Smutna to perspektywa.
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Jarosław Derlicki

Nowi ludzie1. Społeczność jukagirska
w procesie przemian

Syberia potocznie jest rozpatrywana jako obszar geograficzny, obdarzony wielo
ma bogactwami naturalnymi, na którym występuje ogromne zróżnicowanie świa
ta fauny i flory. Znacznie rzadziej bywa ona utożsamiana z ogromną liczbą i róż
norodnością zamieszkujących ją ludów i grup etnicznych. Nasza wiedza o tych
ostatnich znacznie się wzbogaciła od czasu odkrycia Syberii, chociaż z pewnością
nie jest pełna. Niewiele można powiedzieć o historii poszczególnych etnosów,
o tym, jak wyglądały wędrówki ludów na tym obszarze czy ile grup znikło z etnicz
nej mapy Syberii? Także siedemdziesiąt lat władzy radzieckiej jest swoistą białą
plamą w historii ludów zamieszkujących ten obszar. Dopiero lata dziewięć
dziesiąte umożliwiły badaczom z całego świata szerszą eksplorację tej zadziwia
jącej i unikatowej, na skalę światową, ekumeny etnicznej.
Jednym z najbardziej zagadkowych ludów są Jukagirzy, którzy są najstarszymi
mieszkańcami obszaru dzisiejszej Jakucji, a jednocześnie jednym z najmniejszych
ludów całej Syberii. W dalszej części niniejszego tekstu postaram się zarysować
ich dzieje oraz przedstawić kierunek współczesnych przemian, które na całej Sybe
rii nazywa się popularnie „odrodzeniem” w zależności od kontekstu: narodowym
bądź kulturowym.

Rys historyczny
Pierwsze, zapisane informacje o Jukagirach są związane z kozackim podbojem1
2
Syberii, pochodzą zatem z XVII wieku. Wszystko, co było wcześniej, jest w pewnym
sensie wielką niewiadomą. Istnieją oczywiście archeologiczne próby rekonstrukcji
1 Semion Kuriłow napisał przed laty powieść przedstawiającą transformację Jukagirów po dotarciu
na ich tereny władzy sowieckiej, zatytułowaną Nowyje Ijudi (Kuriłow 1975). Niniejszy artykuł jest
przeredagowaną częścią pracy magisterskiej, powstałej pod tym samym tytułem w Instytucie Etno
logii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Warszawskiego, opartej na materiałach terenowych ze
branych w latach 1996, 1997 i 1999/2000 w Jakucji.
2 Informacje te pochodzą z kozackich raportów, notatek i listów pisanych do przełożonych. W następnej
kolejności były to dokumenty powstałe w związku z zakładaniem warownych osad, tzw. ostrogów.
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historii, wykopaliska, badania językowe itp. Jednak gąszcz domysłów na temat et
nogenezy grupy tylko potwierdza szczupłość dotychczasowej wiedzy. Część hipo
tez zakłada, że Jukagirzy przybyli na tereny dzisiejszej Jakucji od strony Krasnojar
ska, według innych przywędrowali z Przybajkala, gdzie kontaktowali się z Tunguzo-Mandżurami i być może Mongołami (Nikołajewa 1989; Żukowa 1996). Ich
sąsiadami od strony zachodniej były ludy ugrofińskie.
W momencie przybycia na te tereny Rosjan plemiona protojukagirskie3 zajmo
wały dorzecza Jany, Indygirki i Kołymy oraz dolnej Leny. Wyprawy archeologiczne
potwierdziły, że w czasach wcześniejszych zamieszkiwały także dorzecze połud
niowej Leny, a więc praktycznie całą dzisiejszą Jakucję. Pewne powiedzenia świad
czą także o tym, że byli niegdyś dosyć licznym ludem. W języku jakuckim zorzę po
larną określa się właśnie mianem „jukagirskich ogni” , których było tak wiele, że
rozświetlały całe niebo. Istnieje również przekaz, że białe ptaki, przelatując nad
licznymi jukagirskimi ogniskami, stawały się całkowicie czarne. Szacuje się, że jesz
cze na początku XVII wieku było około 4500-5000 Jukagirów.
W XIII wieku na tereny zamieszkałe przez plemiona jukagirskie zaczęły napły
wać ze wschodu i południa ludy tunguskie4. Jakuci pojawili się na tych ziemiach
jednocześnie z przybyciem Rosjan. Aktywna i bardziej agresywna gospodarka (ho
dowla reniferów i koni) napływających ludów, wymagająca dużych przestrzeni pa
stewnych, zmusiła gospodarzy (myśliwych i rybaków) do migracji w mniej zasob
ne obszary północne (Jochelson 1926; Jukagiry... 1975; Tugołukow 1979).
Jukagirzy nie tworzyli jakiejś etnicznej całości, składali się raczej z szeregu ple
mion czy klanów o trudnych do określenia granicach. W dorzeczach Leny i Jany ko
czowali Jandagircy5, Omołojewcy i Chromowcy. Nad Indygirką — Oljubeńcy, Jangińcy i Szorombojcy. Ałajcy, Omokcy, Kogimcy i Ławreńcy zamieszkiwali dorzecza
Kołymy i Ałazjei (Jukagiry... 1975, s. 13). Wzdłuż rzekOmołon, DużaAnuj iAnadyr
koczowali Chodyńcy i Czuwańcy6. W źródłach XVII-wiecznych nazywano ich czę
stokroć „chodyńskimi” lub „czuwańskimi” Jukagirami. W środkowym biegu rzeki
Anadyr ich sąsiadami byli Anaule, także plemię jukagirskie, które w późniejszym
okresie uległo całkowitej asymilacji w tyglu etnicznym (Istorija... 1957, s. 103-104).
Pod koniec XVII wieku populacja Jukagirów zmniejszyła się o 44%. Było to
związane z napływem sąsiadujących z nimi Łamutów, Tunguzów, Koriaków
3 Część naukowców (Jukagiry... 1975; Tugołukow 1979) w odniesieniu do okresu przed rosyjskim
podbojem używa określenia „plemiona protojukagirskie” .
4 Ludy tunguskie utworzyły dwie odrębne, choć pokrewne ze sobą, grupy etniczne: Ewenów i Ewen
ków. Podstawą gospodarki Ewenów było myślistwo i rybołówstwo, uzupełniane hodowlą reniferów.
Natomiast Ewenkowie zajmowali się głównie hodowlą reniferów (ich stada były większe niż stada
Ewenów), dodatkowo polując i łowiąc ryby. Obecnie Ewenowie zamieszkują północne obszary tajgi
i tundrę, z kolei Ewenkowie południową i zachodnią tajgę. We wcześniejszej terminologii Tunguzami
nazywano Ewenków, a Łamutami Ewenów (Kolesow 1991).
5 Wszystkie wymienione nazwy są pochodzenia rosyjskiego, były one nadawane poszczególnymi ple
mionom głównie od nazw rzek, wzdłuż których zamieszkiwały.
6 Czuwańcy tworzą obecnie oddzielny etnos. Niezaprzeczalne jest jednak ich pokrewieństwo z Jukagi
rami. Jochelson podaje, że sąsiadujący z nimi Koriacy nazywali zarówno Jukagirów, jak i Czuwańców
wspólną nazwą Atal lub Etel (Jochelson 1926).
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i Czukczów. Jukagirzy byli wchłaniani przez przybyszów przez wojny i asymilację.
Napływ obcych: hodowców reniferów, bydła, myśliwych i rybaków spowodował
również zachwianie równowagi ekologicznej obszaru-, zmieniły się szlaki wędró
wek dzikich zwierząt, które były podstawą wyżywienia Jukagirów. Dodatkowo
sprawę pogorszyło przybycie na te tereny różnego rodzaju rosyjskich awanturni
ków i kozaków, którzy w stosunku do miejscowej ludności nie przebierali w środ
kach. W iatach 1669 oraz 1691-1694 doszło do epidemii ospy, wiele zimowisk od
notowało olbrzymie straty ludności, m.in. zginęli wszyscy Jukagirzy z zimowiska
nad Omołonem. Administracja carska „dosztukowywała” ludność napływową
(głównie Ewenów) do istniejących rodów jukagirskich, zapewniając w ten sposób
stały napływ podatku7. W 1769 roku Pierwsza Komisja Podatkowa zmieniła czę
ściowo rody jukagirskie, zastępując je nowymi rodami administracyjnymi8 (Jukagiry... 1975, S. 20-35; Tugołukow 1979, s . 14-25).
Ze spisu ludności w 1859 roku wynika, że w okręgu kołymskim było 8 rodów ju
kagirskich (mylnie włączono trzy rody eweńskie) o ogólnej liczbie ludności 886
osób. Ze spisu ludności z 1897 roku przytaczanego przez źródła radzieckie wyni
ka, że Jukagirów było wówczas 544 (bez Czuwańców i Chodyńców). Źródła podają
także, że liczba ta zawierała także jukagirojęzyczną, zasymilowaną ludność eweńską, natomiast liczbę bezpośrednich potomków Jukagirów szacują na 150-200
osób (Jukagiry... 1975, s. 12-20). Jeszcze inną liczbę za ten rok podaje współczes
ne opracowanie naukowe — 754 osoby (Problemy... 1996, s. 23). Porównując te
liczby (bez Czuwańców), można przyjąć, że Jukagirów było wówczas około
700-800. W ciągu niespełna 300 lat z etnicznej mapy Syberii znikło wiele jukagir
skich plemion, pozostały w zasadzie dwie grupy — nad Ałazjeją i górną Kolymą.
Język jukagirski jest zagadką podobną do pochodzenia Jukagirów. Na początku
X X wieku sądzono, że jest to język paleoazjatycki. Jednak zachodni uczeni wyka
zali w latach pięćdziesiątych, że jest to język z rodziny języków uralskich, przypu
szczalnie pokrewny grupie ugrofińskiej (Nikołajewa 1989, s. 1-15). Każde z ple
mion jukagirskich miało własny dialekt lub nawet odrębny język. Do naszych cza
sów zachowały się jedynie dwa dialekty: tundrowy i tajgowy, które różnią się na
tyle, że mówi się o dwu odrębnych językach9.
Nazwa Jukagir jest przypuszczalnie pochodzenia eweńskiego, choć różnie się ją
interpretuje. Jochelson (1926) uważał, że słowo to składa się z dwóch części:
• ju k a — pochodzącej z języka jukagirskiego, oznaczającej „daleki, odległy” .
• g ir — pochodzącej z języka eweńskiego, oznaczającej „klan, plemię” .
Z kolei radziecki uczony W. Tugołukow uważa, że nazwa ta jest całkowicie
eweńska. Pierwszą część wyrazu interpretuje jako tunguskie djuke — zamarznię
te, lodowate. Według niego nazwa Jukagir oznacza „człowieka z zamarzniętymi
ustami” , czyli mówiącego niezrozumiale (Tugołukow 1979, s. 5).

7 Podatek, tzw.Ja sa k , był płacony przez rody za każdego myśliwego.
8 Tradycyjnym rodom nadano oficjalne nazwy administracyjne, a niektóre połączono razem.
9 Profesor Gawrił Kuriłow — filolog z Instytutu Problemów Małych Ludów Północy twierdzi, że oba
dialekty różnią się między sobą, tak jak język polski i rosyjski.
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Podczas ekspedycji Jochelsona (koniec XIX wieku) wierchniekołymscy Jukagirzy nazywali siebie „Odułami” czyli „silnymi, potężnymi” . Informatorzy twierdzi
li, że nazwa ta wzięła się stąd, że ich przodków uważano za najlepszych wojowni
ków całej północno-wschodniej Syberii. Podobnym określeniem — „Vodul” posłu
giwali się również Jukagirzy i zjukagiryzowani Tunguzi (Changajowie) znad Ałazjei, wierchniekołymskich pobratymców nazywali „Kogime” (Jochelson 1926).
Mimo że pod koniec XIX wieku Jukagirzy stanowili kilka rozrzuconych po Jaku
cji, słabo ze sobą związanych grup, to jednak istniały już wówczas jakieś zalążki
świadomości plemiennej lub nawet ponadplemiennej (przypadek wierchniekołym
skich). Jeżeli przyjąć, że jednym z podstawowych wyznaczników społeczności et
nicznej jest jej wspólna nazwa, to fakt zachowania się praktycznie jednego etnonimu (Oduł, Vodul — przyp. J. Derlicki) ma duże znaczenie dla współczesnych prze
mian Jukagirów (Smith 1996, s. 22-24).
O tradycyjnej jukagirskiej kulturze nie da się wiele powiedzieć, ponieważ już
w XIX wieku istniała ona w szczątkowej postaci. Kilka stuleci kontaktów z ludami
tunguskimi, Czukczami, Koriakami, Jakutami i Rosjanami spowodowało przemie
szanie się poszczególnych kultur. Niektóre elementy typowo jukagirskiej kultury
— takie jak np. jazda w psich zaprzęgach, właśnie zanikają lub zanikły w osta
tnich dziesięcioleciach. Pewnych jej śladów można się dopatrywać w przeżytkach
kultury materialnej, np. urasach 10 czy ornamentach odzieży. Wiara w duchy przy
rody (szczególnie Gospodarza Tajgi), matrylokalizm czy duża swoboda życia sek
sualnego również są funkcjonującymi do dzisiaj elementami kultury jukagirskiej,
a przynajmniej tak są postrzegane przez miejscową inteligencję.
Sposób życia Jukagirów zasadniczo nie zmienił się do dzisiaj, oczywiście uno
wocześniono pewne techniki czy narzędzia, ale typ gospodarki jest taki sam, jak
kilka stuleci temu. Jukagirzy ałazjejscy zajmowali się myślistwem i rybołów
stwem, trzymając także po 10-20 transportowych reniferów na rodzinę. Hodowla
renów, nawet na niewielką skalę, wymagała ciągłej zmiany miejsca zamieszkania.
W poszukiwaniu karmy koczownicy przenosili się na południe do lasotundry, naj
cięższe miesiące zimowe spędzając w pobliżu zimowych osad, natomiast latem
wędrowali na północ, szukając ratunku przed komarami nad morzem. Wiosną i jesienią, podczas przepraw stad dzikich reniferów przez rzeki, urządzali na nie wiel
kie polowania.
Wierchniekołymscy Jukagirzy zajmowali się rybołówstwem i polowaniami na
łosie, renifery oraz na zwierzęta futerkowe, ale tylko na własne potrzeby. Sytuacja
zmieniła się po przyjściu Rosjan — tubylcy zostali zmuszeni do płaceniajasaku
w futrach; doprowadziło to do wyginięcia całej populacji sobola kolymskiego już
wXVTI wieku. Tylko najsroższe miesiące (styczeń, luty) spędzali w osadach zimo
wych; przez pozostałą część roku wędrowali w niewielkich grupach wzdłuż oko

10 Urasy byty tradycyjnymi mieszkaniami Jukagirów. Żyli w nich wokresie od wiosny do późnej jesie
ni. Najchłodniejsze miesiące spędzali w zimowych osadach w czandałach — półziemiankach, półszałasach. Obecnie urasy są używane do celów gospodarskich, np. wędzenia i suszenia ryb.
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licznych rzek, polując i łowiąc ryby. Do transportu używali psich zaprzęgów (Jochelson 1926; Kolesow 1991, s. 29-33).
Mimo że Rosjanie w niewielkim tylko stopniu ingerowali w życie wewnętrzne
Jukagirów, to do początku X X wieku zachowały się w zasadzie tylko dwie ich gru
py znad Ałazjei i górnej Kołymy. Spośród wszystkich ludów syberyjskich Jukagirzy
byli najmniej odporni na rosyjski podbój i najłatwiej asymilowani z kilku powo
dów. Po pierwsze, od kilku stuleci musieli ustępować miejsca napływającym lu
dom (głównie Tunguzom i Jakutom). Po drugie, wiele jukagirskich kobiet stawało
się rosyjskimi konkubinami, a mężczyzn powoływano do służby wojskowej w cha
rakterze przewodników lub myśliwych. W połowie XVII wieku około 6% mężczyzn
było trzymanych jako zakładnicy11, a 10% kobiet sprzedanych jako niewolnice.
W połowie XVIII wieku Jukagirzy stali się na swoich ziemiach mniejszością, ustę
pując miejsca Tunguzom i Jakutom (Forsyth 1994, s. 78-79).
Po rewolucji październikowej w 1917 roku na terenach północnych jeszcze kil
ka lat trwała wojna domowa. Z jej powodu cierpieli wszyscy tuziemcy, także Juka
girzy. W obawie przed buntami miejscowym konfiskowano broń palną. Nastąpił
koniec dotychczasowego handlu i wymiany, a największe stada reniferów zostały
odebrane właścicielom. Doprowadziło to do licznych, w latach 1919-1920, fal epi
demii, głodu i migracji poszczególnych grup etnicznych. W okresie tym skupem fu
ter od Jukagirów zajmowali się kupcy rosyjscy i zagraniczni, których podstawo
wym towarem wymiany był alkohol (Jukagiry... 1975, s. 131-152; Vakhtin 1992,
s. 10-14).
Poprawa sytuacji nastąpiła dopiero na początku lat dwudziestych. W kwietniu
1922 roku na terenach dzisiejszej Jakucji utworzono Jakucką Autonomiczną Socja
listyczną Sowiecką Republikę. W lutym 1924 roku Rada Komisarzy Ludowych re
publiki zakazała wwozu na tereny północne alkoholu. W następnym roku dla tere
nów zamieszkanych przez „małe narodowości Północy” ustanowiono specjalne
zasady handlowe. Zaczęto organizować dostawy zapasów i wyposażenia myśliw
skiego; zabroniono wjazdu zagranicznym kupcom, zamknięto ich sklepy i anulo
wano miejscowym wszelkie długi. Wprowadzono także kontrolę cen, aby zapobiec
spekulacji. Do sadyb jukagirskich zaczęli docierać przedstawiciele państwowego
przedsiębiorstwa JakutorgX2, którzy w zamian za futra i ryby sprzedawali im pod
stawowe produkty. W 1925 roku tuziemcy zostali zwolnieni od płacenia podat
ków, a kilka lat później od służby wojskowej. Czynniki te spowodowały, że w la
tach 1924-19291
23 sytuacja ekonomiczna tubylców znacznie się polepszyła (Juka
1
giry... 1975, s. 131-152; Vakhtin 1992, s. 10-14).
W 1924 roku powstał „Komitet Pomocy Narodowościom Północnych Rubieży” ,
zwany w skrócie Komitetem Północy. Komitet Północy zajmował się: ekonomicz
nym rozwojem, badaniami nad historią, kulturą i życiem ludów Północy, ich
11 Przywódcy rodów lub członkowie ich rodzin przebywali w kozackich ostrogach w charakterze za
kładników. W przypadku odmowy płacenia Jasa ku przez dany ród byli zabijani (Forsyth 1994,
s. 78-79).
12 Skrót ten oznacza Jakutskąja torgowlia (Jakucki handel).
ls Działania te pokrywały się w czasie z Nową Polityką Ekonomiczną (NEP).
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ochroną prawną i określeniem podstawowych zasad administracji i sądownictwa.
W komitecie ścierały się dwa nurty: konserwatywny i radykalny. Pierwszy z nich
zakładał maksymalną ochronę północnych tuziemców, stworzenie czegoś na
kształt rezerwatów indiańskich z tubylczą władzą lokalną. Radykałowie nato
miast stawiali na jak najszybszą sowietyzację, kolektywizację i „rozkułaczanie” .
Dopóki państwo sowieckie było słabe, czyli do 1931 roku, w komitecie dominowali
konserwatyści (Forsyth 1989, s. 78-83).
Na początku lat dwudziestych konserwatyści rozpoczęli organizowanie koope
ratyw zajmujących się myślistwem, rybołówstwem i hodowlą reniferów, które
przynosiły bardzo dobre efekty ekonomiczne. Początkowo Jukagirzy wierchniekołymscy żyli na terenie Obwodu Magadańskiego w osadzie Nielemnoje, położonej
3 km od ujścia Rosochy do Jasacznej oraz nad Korkodonem. W latach pięćdzie
siątych w wyniku ciągłych powodzi Nielemnoje przeniesiono na teren Jakuckiej
ASSR (27 km w dół Jasacznej). Podobnie przesiedlono Jukagirówznad Korkodonu,
stali się oni mieszkańcami Nielemnoje i Zyrianki. W latach trzydziestych w naj
większym zimowisku Jukagirów wierchniekołymskich— Nielemnoje powstał koo
peratyw „Jukagir” , nad Korkodonem zaś „Nowyj put” .
Jukagirzy niżniekołymscy żyli w Jakuckiej A SSR głównie nad Czukoczią, gdzie
w latach trzydziestych wybudowano dla nich osadę Tustach-Sen, w której powstał
kooperatyw „Oduły Czukoczi” . Ponadto tamtejsi Jukagirzy weszli jeszcze w skład
eweńskiego „Sutanja-om czuk” (nad Ałazjeją) i czukockiego „Chargnargy” (nad
Kołymą). Kooperatywy opierały się na indywidualnych gospodarstwach i prywat
nej własności, a poszczególni członkowie oddawali 10% zysku na wspólny fun
dusz (Jukagiry... 1975, s. 131-152; Vakhtin 1992, s. 10-14).
W 1925 roku rozpoczęto także tworzenie ośrodków kultury (tzw. kulfbaz) zaj
mujących się handlem, edukacją, pomocą medyczno-weterynaryjną itp. Uczono
w nich higieny, podstawowych przedmiotów szkolnych i historii bolszewizmu. Na
początku lat trzydziestych opracowano także system alfabetyczny, oparty na zapi
sie łacińskim, dla języków Północy. Prace językowe nie objęły koriackiego i jukagirskiego, dlatego też języki te nie mają do dziś standardowego systemu zapisu.
Pominięcie jukagirskiego wydaje się posunięciem co najmniej irracjonalnym, gdyż
został on bardzo przyzwoicie opracowany już przez Jochelsona (1900). Rozpoczęto
także tworzenie szkół dostosowanych do życia w tajdze i tundrze, których harmo
nogram był związany z najważniejszymi wydarzeniami życia sezonowego14
z uwzględnieniem nauki w językach rodzimych. W 1937 roku, mimo protestów ję
zykoznawców i badaczy kultur rdzennych, dotychczasowy alfabet północny za
stąpiono cyrylicą, była to ewidentnie polityczna decyzja (Forsyth 1989, s. 78-83;
Vakhtin 1992, s. 10-14).
W 1931 roku do władzy w Komitecie Północy doszli radykałowie. Kolektywiza
cja, wprowadzana w Rosji od 1929 roku, była do tej pory spowalniana przez kon
serwatystów, ale w 1934 roku ruszyła pełną parą. Własnością państwa stały się
14 W okresie polowań, połowów ryb czy też spędów stad reniferów dzieci odbywały zajęcia prak
tyczne.
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zabudowania gospodarcze, inwentarz, tereny łowieckie, rybackie i hodowlane, do
słownie wszystko. Głównymi przeciwnikami kolektywizacji stali się szamani
i przywódcy rodów. Mimo że szamanizm był oficjalnie zabroniony już od lat dwu
dziestych, to walka z nim i z kułakami rozpoczęła się dopiero teraz. Pod koniec lat
trzydziestych represje dotknęły także społeczności tubylcze Północy, wymordowa
no również młodą, sowiecką inteligencję tubylczą, w tym jedynego Jukagira15
z wyższym wykształceniem (Forsyth 1994, s. 287-288).
Na terenie kooperatywy „Jukagir” nad Jasaczną powstał kołchoz „Swietłaja
Żyzń” . Zajmował się on głównie myślistwem i rybołówstwem. Do utworzenia sowchozów w Nielemnoje mieszkali także Ewenowie hodujący renifery, używane
przez brygady myśliwsko-rybackie do transportu.
Jukagirzy z osady Tustach-Sen weszli w skład kołchozu „Oleniewod” . Zajmo
wali się głównie hodowlą reniferów i rybołówstwem, choć prowadzono także od
strzał stad dzikich reniferów, polowania na zwierzęta futerkowe, a w ograniczo
nym stopniu także hodowlę bydła i ogrodnictwo (Jukagiry... 1975, s. 131-152;
Vakhtin 1992, s. 14-27).
Jednocześnie rozpoczęto industrializację Północy, ziemie tubylców pozajmowały gigantyczne przedsiębiorstwa, w związku z tym nastąpił spadek hodowli re
niferów i produkcji futrzarskiej. Jednym z takich gigantów był „Dalstroj” , który
w latach trzydziestych rozpoczął wydobycie złota i wyrąb lasów w górnym biegu
Kołymy. Skolektywizowani Jukagirzy, Ewenowie i Czukcze zajmowali się zdoby
waniem żywności i jej dostarczaniem do tego typu przedsiębiorstw. Część z nich
opuszczała swoje tradycyjne ziemie i wyruszała w niedostępne obszary, gdzie żyła
poza sowiecką kontrolą jeszcze w latach pięćdziesiątych. Apogeum industrializa
cji przypadło właśnie na te lata, ogromne spustoszenia w drzewostanie, wydobycie
ropy, gazu i złota bezpowrotnie zmieniły życie tuziemców. Wydarto im olbrzymie
połacie ziemi, na której żyli od stuleci, zmieniły się trasy wędrówek dzikiej zwie
rzyny — rdzenni mieszkańcy stali się zależni od sowieckich towarów, dostaw za
plecza logistycznego i transportu (Forsyth 1989, s. 82-85; Vakhtin 1992, s. 14-27).
Kolejnym etapem była, prowadzona w latach pięćdziesiątych, polityka ukrupniania, polegająca na likwidacji mniejszych osad i kołchozów oraz tworzeniu
większych wiosek i sowchozów. Taka centralizacja, z punktu widzenia władz par
tyjnych i administracji, była bardzo wygodna — umożliwiała całkowitą kontrolę
miejscowej ludności. Diametralnie jednak zmieniła życie koczowników, myśli
wych i rybaków, których na stałe osadzono w wioskach. Jukagirzy znad Jasacznej
już znacznie wcześniej osiedli w Nielemnoje; natomiast niewielkie grupy korkodońskich przeniesiono do Nielemnoje lub Zyrianki16, a więc już na tereny Jakuckiej
ASSR (do tej pory żyli w magadańskim obwodzie — przyp. J. Derlicki). W latach
czterdziestych rozpoczęto budowę wioski Andruszkino nad Ałazjeją, zamieszkali

15 Teki Odułoka (Nikołaja Spiridonowa) — więcej o nim w dalszej części.
16 Zyrianka była nową osadą przemysłową z portem rzecznym, wybudowaną przez więźniów obok
Wierchniekoiymska.
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w niej okoliczni Eweni, a w 1954 roku zasilili ją także Jukagirzy z Tustach-Sen17.
Jukagirzy koczujący z Czukczami osiedli w osadzie Kolymskoje nad Kolymą (For
syth 1989, s. 87-90; Jukagiry... 1975, S. 131-152).
Kołchoz „Swietłaja żyzń” z Nielemnoje zmienił nazwę na „Stalinowską Konsty
tucję” , a następnie wszedł w skład sowchozu wierchniekołymskiego18 (z siedzibą
w Zyriance). Analogicznie, w niżniekołymskiej tundrze z kołchozów „Oleniewod”
i „Czerwony trop” powstał kołchoz im. Stalina, włączony w 1961 roku do sowcho
zu niżniekołymskiego (z siedzibą w Czerskim19).
W większych miejscowościach zaczęto tworzyć szkoły z internatem, w których
przez 9 miesięcy żyły i uczyły się dzieci tubylców. Oprócz utraty rodzimego języka
i kultury dzieci doświadczały także ogromnego szoku psychicznego. Ze względu
na swój azjatycki wygląd nie mogły całkowicie zasymilować się z Rosjanami,
z czasem ich życie w tajdze i tundrze stawało się dla nich obce. W ten sposób two
rzyło się pokolenie, które można by nazwać „straconym” — ludzi oderwanych od
swojej kultury i języka. W osadach zamieszkanych przez Jukagirów znajdowały się
jedynie szkoły podstawowe, często tylko 4-klasowe. Władze sowieckie zmuszały
rodziców do wysyłania dzieci na dalszą naukę do szkół z internatem, mie
szczących się w większych miejscowościach, np. Zyriance w górnym czy Czerskim
w dolnym biegu Kołymy.
Wczesny okres sowiecki, mimo że doprowadził do ekonomicznego rozwoju
Północy, bezpowrotnie zmienił życie zamieszkujących ją ludów. Jukagirzy już wte
dy należeli do najmniej licznych ludów, a też i najbiedniejszych — nie prowadzili
hodowli zwierząt, mieli tylko to, co dała im tajga i tundra— często więc głodowali.
Byli także grupą o największej śmiertelności i najniższej średniej długości życia.
Ze względu na swoją niewielką liczebność często pomijano ich w różnego rodzaju
inicjatywach, np. nie stworzono pisanego języka jukagirskiego i nie wprowadzono
go do szkół. Kolektywizacja, industrializacja oraz powstanie osad wieloetnicznych
tylko pogorszyły sytuację. Choć warunki bytowania znacznie się polepszyły,
szczególnie w latach pięćdziesiątych, to Jukagirzy zaczęli tracić swoją kulturę i ję
zyk w zastraszającym tempie. Duże znaczenie miały tu także przemiany demogra
ficzne. O ile w 1926 roku Jukagirzy stanowili 0,1% (396 osób) populacji Jakuckiej
ASSR, to w 1959 roku już tylko 0,06% (295) — stosunek ten utrzymuje się do dzi
siaj (Fedorowa 1998, s. 55-83).
Podejście państwa sowieckiego do Jukagirów było bardzo niekonsekwentne.
O ile niżniekołymskich Jukagirów próbowano „podłączyć” do któregoś z więk
szych ludów (w administracji zapisywano ich jako Ewenów), o tyle wierchniekołymscy mogli funkcjonować jako ciekawostka etnograficzna. Analogicznie, niżniekołymscy byli poddani jakutyzacji, a następnie rusyfikacji, natomiast wierch17 Z relacji ludzi wynika, że nie chcieli opuszczać swojej wioski, w której doskonale funkcjonował
kołchoz — byl nazywany „kołchozem-milionerem”.
18 W Nielemnoje zlikwidowano wówczas hodowlę reniferów. Ewenów i ich stada przeniesiono w góry
Arga Tas.
19 Czerski — położony przy ujściu Kołymy do morza, nieopodal Niżniekolymska, był bazą przemysło
wą i ważnym miejscem na szlaku transportowym z Czukotką.
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niekołymscy wyłącznie rusyfikacji. Działania te doprowadziły do wytworzenia
różnorodnych sytuacji etnicznych, w których wielu jednostkom ciężko się było
określić. Wpajane przez lata kultura i język rosyjski oraz pobłażliwy stosunek Ro
sjan i Jakutów do jukagirskich „Czukczów” , spowodowały że ich własna kultura
i język stały się dla nich wręcz odpychające.
Jedną z najważniejszych rzeczy, które nadal łączyły ich ze światem przodków,
były tradycyjne zajęcia, bliski kontakt z przyrodą, a także cała sfera z tym związa
na (wierzenia, zwyczaje, prawo tajgi i tundry). Władzy sowieckiej udało się jednak
skutecznie zwalczyć szamanizm, wśród Jukagirów nigdy nie pojawiły się próby je
go przywrócenia. Mimo że utracili znaczne treści kultury, język, dużą część industrializowanych terytoriów łowieckich, to w sensie zachowania tradycyjnego spo
sobu życia nie byli do końca „straconym pokoleniem” .

Współczesna sytuacja Jukagirów
Rok 1991 przyniósł olbrzymie zmiany wszystkim narodowościom20 byłego ZSRR.
Federacja Rosyjska, przeprowadzając transformację ustrojową, była zobowiązana
do respektowania ogólnoświatowych zasad, m.in. praw człowieka, praw narodów
do samostanowienia itp. Zostały one zagwarantowane także w rosyjskiej konsty
tucji. Jednocześnie szczególną uwagę skierowano na zamieszkujące Syberię tzw.
małe ludy Północy. Podjęto szereg prób „odrodzenia” lub „zachowania” najbar
dziej zagrożonych z nich (Szynkiewicz 1993). W 1993 roku Organizacja Narodów
Zjednoczonych przyznała Jukagirom i ich językowi status „zanikających” . Przez
kilka lat powstał tuzin programów ONZ, Federacji Rosyjskiej i Republiki Sacha (Ja
kucja), mających na celu uratowanie tej grupy. Od początku lat dziewięćdzie
siątych podjęto wiele działań na rzecz Jukagirów. Poniżej postaram się przedsta
wić główne problemy jukagirskiej społeczności.
Na terenie Jakucji mieszkają przedstawiciele pięciu ludów zaliczanych do
wspomnianych małych ludów Północy. Są to: Czukcze, Dołganie, Ewenowie,
Ewenkowie oraz Jukagirzy.
Liczebność Jukagirów w latach 1917-1989
(wg Robbek, Kriwoszapkin 1993)

ju k a g ir z y

1917

1926

1939

1959

1 9 70

1979

1 9 89

1358

396

b.d.

285

400

526

697

Powyższa tabela przedstawia wiele niejasności i niedomówień, pełna jest dzi
wnych, nagłych wzrostów lub spadków liczebności. Jest to związane z niekonsek
wencjami w przeprowadzaniu spisów ludności, spowodowanymi zmianami w po
lityce narodowościowej ZSRR. W zależności od potrzeb pewne etnosy były skrzęt
20 Rosyjski wyraz naród może oznaczać zarówno naród, jak i lud. Ponadto istnieją określenia takie
jak narodnost’ czy nacionalsnostktóre nie są ściśle zdefiniowane, a ich użycie ma często charakter
intuicyjny (więcej w: Kryukow 1996).
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nie nieuwzględniane w spisach lub podłączane pod inne. Tak właśnie stało się z Jukagirami z Andruszkino, których zapisywano jako Ewenów.
W 1926 roku zarejestrowano 194 grupy etniczne i ludy, w latach kolejnych, aby
potwierdzić tezę o sowietyzacji społeczeństwa, stopniowo je eliminowano. W 1989
roku, podczas spisu ludności, ankieterzy zebrali dane o 128 etnosach, etnolodzy
twierdzili, że powinno ich być 134, z tego w oficjalnych danych pojawiły się zaled
wie 93 grupy.
W Jakucji spośród wszystkich małych ludów Północy Jukagirzy, pod względem
liczebności, znajdują się na trzeciej pozycji przed Czukczami i Dołganami. Należy
jednak pamiętać, że 473 Czukczów21 stanowi zaledwie 3,1%, a 408 Dołgan22 6,2%
ogólnej liczby odpowiednio Czukczów i Dołgan. Natomiast 697 Jukagirów, to aż
62,6% ogółu. W republice mieszka około 50% wszystkich Ewenów i Ewenków (Robbek, Kriwoszapkin 1993, s. 3; Szynkiewicz 1993, s. 40-42; Vakhtin 1992, s. 8-13).
W 1989 roku w JakuckiejASSR w rejonie niżniekołymskim mieszkało 263, na
tomiast w wierchniekołymskim 186 Jukagirów — do dzisiaj są to ich największe
skupiska. Oprócz tego znajdowali się jeszcze w rejonach ałłajchowskim, sredniekołymskim, alieksiejewskim, ustjańskim, Jakucku i innych. Ogólna liczba Jukagirów w ZSRR wynosiła wówczas 1142 osoby (Problemy... 1996, s. 31; Robbek, Kri
woszapkin 1993, s. 3).
Liczbę Jukagirów w Republice Sacha (Jakucja) w 2000 roku określa się na po
nad 780 (Christoforow, 2000a). Można by sądzić, że sytuacja nie jest najgorsza,
widać stabilny i stosunkowo szybki przyrost naturalny Odułów23. Należy jednak
pamiętać, że już teraz około 80% populacji stanowią metysi. Badania genetyczne,
prowadzone w latach 1985-1990, wykazały że zaledwie 7,7% Jukagirów to bezpo
średni potomkowie dawnych rodów. Prognoza genetyków brzmiała: „w ciągu
dwóch pokoleń zostanie utracony jukagirski genotyp” (Problemy... 1996, s. 31).
Olbrzymi wpływ na taką sytuację ma fakt, że dzieci z małżeństw mieszanych są
z reguły zapisywane jako Jukagirzy. W Nielemnoje aż 92,3% dzieci z małżeństw
mieszanych zostaje Odułami i odpowiednio 76,7% w Andruszkino. Preferowanie
wyboru narodowości jukagirskiejjest związane ze specjalnymi ulgami (np. w po
datkach, opłatach za naukę, wyposażeniu myśliwskim i rybackim), które państwo
oferowało małym ludom Północy.
Odkąd Jukagirzy zostali zaliczeni w poczet „zanikających ludów” i wpisani do
„czerwonejksięgi” , tendencja do wybierania narodowości jukagirskiejznacznie
się nasiliła. Nie należy jednak postrzegać tego jako przejawu silnejtożsamości et
nicznej, chodzi raczejo oczekiwanie pomocy finansowejod organizacji międzyna
rodowych i rządu (Szynkiewicz 1993, s. 76; Vakhtin 1991, s. 8-12).
Z badań przeprowadzonych w 1993 roku wynika, że spośród 233 ankietowa
nych Jukagirów z rejonu wierchniekołymskiego 36 osób (15,5%) posługiwało się
rodzimym językiem w większym lub mniejszym stopniu, zupełnie nie znało go
21 Ogromna większość Czukczów mieszka na Półwyspie Czukockim.
22 Przeważająca część Dołgan zamieszkuje wschodnią część półwyspu Tajmyr.
23 Oduł to etnonim Jukagirów (przyp. — J. D.).
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129 osób (55,4%), a 60 (25,8%) rozumiało, ale nie mogło mówić w tym języku
(Problemy... 1996, s. 113; Vakhtin 1991, s. 7-14). Z moich własnych obserwacji
wynika, że w Nielemnoje jest jeszcze około 20 osób, które swobodnie posługują się
językiem jukagirskim, i 40 osób, które znają go w ograniczonym stopniu.
W 1993 roku na 304 ankietowanych jukagirów rejonu niżniekołymskiego
75 osób (24,5%) posługiwało się w mniejszym lub większym stopniu rodzimą mo
wą. 169 (55,6%) osób nie znało języka zupełnie, natomiast 60 (19,7%) rozumiało
pojedyncze słowa i zwroty (Problemy... 1996, s. 113; Vakhtin 1991, s. 14-15).
Z moich obserwacji poczynionych w 1999 roku wynika, że duża część tych osób
znała zaledwie kilka zwyczajowych zwrotów. Starsze pokolenie jukagirów (powy
żej 50 lat) posługuje się swobodnie kilkoma językami tubylczymi, natomiast poko
lenie czterdziestolatków głównie rosyjskim i jakuckim, młodzież prawie wyłącznie
rosyjskim.
Przełom lat dziewięćdziesiątych przyniósł jukagirom, podobnie jak wszystkim
ludom Syberii, ogromne zmiany w sferach socjalnej i ekonomicznej. Przede
wszystkim skończyło się wiele świadczeń państwowych. Wystąpiły problemy
z wypłatą pensji za pracę, więc bardzo często całe rodziny żyją z emerytur24 star
szych członków. Państwo nie jest już w stanie zapewnić odpowiedniego ogrzewa
nia wiosek zimą, nie buduje się nowych mieszkań i likwiduje po kolei placówki
zdrowia. Znacznie podrożał także transport, latem praktycznie nie odbywają się
loty pasażerskie relacji Andruszkino-Czerski, a jest to jedyny sposób komunikacji
z zewnętrznym światem25. W wioskach panuje również ukryte bezrobocie, teore
tycznie wszyscy są zatrudnieni, jednak w praktyce wiele osób nie ma zajęcia (Derlicki, Lipiński 1997; Problemy... 1996, s. 72-105).
Kolejnym problemem jest zlikwidowanie dotacji i świadczeń dla myśliwych, ry
baków i hodowców reniferów. W okresie ZSRR byli oni we wszystko wyposażani,
dostawali amunicję, broń, odzież, skutery śnieżne, części, narzędzia i żywność —
praktycznie wszystko. Państwo organizowało im przeloty helikopterem na teryto
ria myśliwsko-rybackie i pastwiska reniferów. Co roku odbywały się odstrzały wil
ków i dzikich reniferów, które stanowią poważne zagrożenie dla udomowionych.
O ile wcześniej myślistwo, rybołówstwo i hodowla reniferów przynosiły ogromne
dochody, bo koszty wyposażenia i transportu pokrywało państwo, o tyle teraz oka
zało się, że są one nierentowne. Dodatkowo sytuację pogarsza fakt zmniejszania
się pogłowia zwierzyny dzikiej, ryb i stad reniferów (Derlicki, Lipiński 1997).
W 1990 roku średnia życia przedstawiciela małych ludów Północy wynosiła
48,2 lat dla mężczyzny i 51,9 lat dla kobiety, podczas gdy w Republice Sacha (Ja
kucja) odpowiednio 64 i 72,8 lat. W całej Jakucji śmiertelność jest ponad dwukrot
nie wyższa niż w Federacji Rosyjskiej, a 27,8% stanowią samobójstwa i morder
stwa. Trudne warunki są także przyczyną wielu patologii społecznych, m.in. alko
holizmu; wśród małych ludów Północy jest ponad dwukrotnie więcej (procentowo)
24 Emerytury w Jakucji są wypłacane regularnie, ponieważ jest to uprzywilejowany obszar północny
(Derlicki, Lipiński 1997).
25 Zimą, kiedy wszystko zamarza, można jeszcze jeździć samochodami po zimnikach — zimowych
drogach.
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alkoholików niż wśród Rosjan, kobiety nadużywają alkoholu pięciokrotnie czę
ściej niż Rosjanki (Robbek, Kriwoszapkin 1993, s. 7).

„Odrodzenie” w ramach jakuckiego paternalizmu
Demokratyzacja życia w ZSRR umożliwiła wszystkim narodom i grupom etnicz
nym decydowanie o swoim losie i kierunkach rozwoju. Większość republik auto
nomicznych została zastąpiona państwami-podmiotami Federacji Rosyjskiej, np.
Jakucka ASSR stała się Republiką Sacha (Jakucja). Dotychczasowe instytucje pań
stwowe zlikwidowano bądź też zmieniono, używając narodowego słownictwa26.
Mimo demokratyzacji Jakuci, korzystając ze wzorów dotychczasowego paternali
zmu rosyjskiego, uznali siebie za niekwestiowanego przywódcę ludów Północy.
Taka postawa znalazła wyraz w próbach pokierowania ich „kulturowym odrodze
niem” . Władze republiki podjęły szereg działań w celu zachowania i rozwoju kul
tur swoich „młodszych braci” . Chodziło tu głównie o stworzenie pewnych ram
działalności gospodarczej, szkolnej i kulturalnej (zjazdy, festiwale) małych ludów
Północy (Derlicki, Lipiński 1997; Trzciński 2000).
Władze Jakucji uznały, że najdoskonalszą formą zastępującą dotychczasowe
sowchozy będą koczownicze wspólnoty rodowo plemienne, które w założeniach
miały przywrócić tradycyjny ustrój społeczny ludów tubylczych. W krótkim czasie
na terenie Jakucji powstało około 200 wspólnot. Powołany Komitet ds. Ludów
Północy, przekształcony następnie w ministerstwo, wydzielił znaczne sumy na ich
działalność. Jednak już w połowie lat dziewięćdziesiątych pieniądze się skończyły,
ministerstwo znów stało się komitetem, a wspólnoty znalazły się na skraju ban
kructwa. Przemiany te nie ominęły również Jukagirów (Derlicki, Lipiński 1997,
s. 332-334).
W 1991 roku, jednocześnie z rozwiązaniem wierchniekolymskiego sowchozu,
brygadę myśliwych w Nielemnoje przekształcono we wspólnotę „Jukagir” . W tym
samym czasie powstały dwie mniejsze wspólnoty; „Rozowaja Czajka” i „Odul” . Ich
działalność okazała się mało efektywna, w 1993 roku więc zjednoczono wszystkie
trzy pod nazwą „Teki Odułok” . Problemy wspólnoty rozpoczęły się z chwilą jej za
rejestrowania, kiedy wynikła sprawa podziału majątku i ziemi byłego sowchozu
(Problemy... 1996, 45).
Najtrudniejszą do rozwiązania kwestią był podział ziemi, określenie praw do
niej i jej użytkowania. Nielemnojski kołchoz „Swietłaja Żyzń” , wchodząc do sow
chozu, wniósł blisko 3,5 min ha ziemi; pastwisk, terytoriów myśliwskich, rybac
kich i innych. W 1958 roku, decyzją władz rejonu, zostały one zmniejszone do nie
całych 3 min ha. Stanowiło to 2/3 ziem całego sowchozu, jeśli weźmie się pod uwa
gę, że ludność Nielemnoje stanowi zaledwie 4% ogólnej liczby ulusu, to dyspropor
cja jest oczywista. Odrębną kwestię stanowi kopalnia złota na rzece Szamanicha,
26 Jakucja została zastąpiona etnonimem Sacha. Dotychczasowe rejony zastąpiono ułusami, a parla
ment nazwano po jakucku Ił Tumen.
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która także leży na jukagirskich terytoriach, a której nie oddano Jukagirom, ogła
szając ziemie dawnego kołchozu „funduszem ziemskim rejonu27” (Problemy...
1996, s. 44-45).
W ten sposób do dzisiaj wspólnota nie ma gwarantowanych konstytucją i pra
wem o wspólnotach terytoriów. W związku z tym mieszkańcy nie mogą w pełni
z nich korzystać. Władze rejonu zgodziły się wprawdzie na wykorzystywanie tego
„funduszu ziemskiego” przez Jukagirów, ponieważ jednak tereny te nie należą
prawnie do wspólnoty, to korzystać z nich mogą wszyscy mieszkańcy ulusu, któ
rzy skrzętnie wykorzystują sytuację, prowadząc wyrąb lasu oraz niekontrolowany
odstrzał zwierzyny i połów ryb (Derlicki, Lipiński 1997, s. 332-334; Problemy...
1996, s. 43-47).
Taki rozwój sytuacji ma olbrzymi wpływ na działalność wspólnoty, która w za
łożeniach jest nastawiona na rozwój tradycyjnych gałęzi gospodarki. Chodzi tu
przede wszystkim o myślistwo i rybołówstwo, ale także hodowlę zwierząt futerko
wych, bydła i koni oraz przemysł drzewny. Nie dość, że tereny wspólnoty są pusto
szone przez obcych, to warunki klimatyczne i położenie geograficzne Nielemnoje
sprawiają, że praktycznie każda działalność jest nierentowna. Bez dotacji pań
stwowych, ulg podatkowych, preferencyjnych kredytów nie uda się żadne przed
sięwzięcie o charakterze dochodowym (Derlicki, Lipiński 1997, s. 332-334; Prob
lemy... 1996, s. 43-49).
Działania władz republikańskich, podobnie jak okazywana małym ludom
Północy pomoc, mają charakter doraźny. Początkowo wspólnoty były finansowa
ne przez Ministerstwo Narodów Północy i Ministerstwo Gospodarki Rolnej, wkrót
ce jednak nastąpił kryzys i dotacje skończyły się. Rokrocznie opracowywane są
kompleksowe programy rozwoju jukagirskich wspólnot, m.in. przez rządy Federa
cji Rosyjskiej, Republiki Sacha (Jakucja), Instytut Problemów Małych Ludów
Północy28 oraz inne placówki, jednak na ich realizację brak funduszy (Problemy...
1996).
Na terenie osady Andruszkino po upadku sowchozu niżniekołymskiego po
wstały dwie wspólnoty: jukagirska „Czajła” i eweńska „Ałazjeja” , od której w 1993
roku oddzieliła się „Orołczacz” . W 1992 roku powstało także przedsiębiorstwo rol
ne „Agros” . Taki podział na wspólnoty narodowościowe spowodowany był jukagirskimi aspiracjami do odbudowy i zasiedlenia ich dawnej siedziby — osady Tustach-Sen (Problemy... 1996, s. 43-54).
Początkowe kłopoty wspólnoty „Czajła” były związane z nierównomiernym po
działem sowchozowego majątku. Zabudowa gospodarcza została podzielona mię
dzy „Ałazjeję” (35,3%) i „Agros” (64,7%). Narzędzia, maszyny i środki transportu
27 Oznacza to, że wspomnianymi terytoriami mają prawo dysponować jedynie władze rejonowe.
28 Instytut Problemów Małych Ludów Północy jest syberyjskim oddziałem Rosyjskiej Akademii Nauk.
Jego zadaniem jest prowadzenie badań językowych i etnograficznych wśród małych ludów. Podzielony
jest na oddziały poszczególnych grup etnicznych. W ostatnim okresie stał się także ciałem opiniodaw
czym dla władz jakuckich. Pracownikami instytutu są przedstawiciele inteligencji małych etnosów
Północy. Ważną część ich działalności stanowi przygotowywanie podręczników szkolnych do nauki ję
zyka, kultury itp. rodzimych grup etnicznych.
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zagarnął całkowicie ten ostatni. Jeżeli chodzi o renifery i konie, to „Ałazjeja” otrzy
mała 54,1%, „Czajła” 37,8%, natomiast „Agros” 8,1%. Początkowe dofinansowanie
szybko się skończyło. Pieniądze, podobnie jak w innych obszarach Syberii, znikały
w niewyjaśnionych okolicznościach (Problemy... 1996, s. 50-54).
Na początku lat dziewięćdziesiątych znacznie zmniejszyło się pogłowie renife
rów, w 1991 roku w stosunku do 1985 roku o ponad 25%. Później było jeszcze go
rzej, odziedziczone po sowchozie 14-tysięczne stado liczy dzisiaj ok. 1500 sztuk.
Taki drastyczny spadek ma ogromny wpływ na działalność wspólnoty, która jest
zorientowana właśnie na hodowlę reniferów.
Kłopoty finansowe oraz zastój w głównych gałęziach gospodarki wspólnot: ho
dowli reniferów, myślistwie i rybołówstwie spowodowały upadek przedsiębior
stwa „Agros” i zmusiły wspólnoty do połączenia się pod nazwą „Czajła” . Wówczas
także okazało się, że z przyczyn obiektywnych — braku funduszy nie uda się od
budować osady Tustach-Sen. Trudno zresztą byłoby przenieść tam wyłącznie Jukagirów ze względu na małżeństwa mieszane. Nowa wspólnota „Czajła” objęła
więc wszystkich mieszkańców wioski, chociaż akcentuje się, że jest ona eweno jukagirska (Derlicki, Lipiński 1997, s. 333).

Jakucki koniowiąz serge na centralnym placu Andriuszkino, wsi zamieszkałej przez Jukagirów
i Ewenów, 1999. Fot. J. Derlicki, W. Lipiński

Na początku lat dziewięćdziesiątych w całej Republice Sacha (Jakucja) nastąpi
ła reforma szkolnictwa, do dotychczasowych programów nauczania zaczęto wpro
wadzać elementy etnopedagogiki. Inicjatorem nowych programów i tworzenia
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szkół narodowych był ówczesny minister oświaty republiki Igor Piotrowicz Żirkow
(Derlicki, Lipiński 1997, s. 334-336; Trzciński 2000, s. 167-170).
W Nielemnoje już od połowy lat osiemdziesiątych prowadzono lekcje jednego
z przedmiotów, który można uznać za „etniczny” — języka jukagirskiego, objęły
one jedynie klasy od 1 do 6. W 1993 roku, w porozumieniu z władzami republiki,
nauczyciele rozpoczęli realizację eksperymentu — dotychczasową szkołę zmienio
no na narodową. Lekcje jukagirskiego (obok jakuckiego, rosyjskiego i angielskie
go) objęły wszystkie 11 klas, wprowadzono także szereg przedmiotów, takich jak:
kultura narodowa, literatura narodów Północy, folklor, krajoznawstwo, rzemiosło
myśliwskie dla chłopców, czy też nauka szycia dla dziewcząt. Ponadto pewne ele
menty kultury wprowadzono do wychowania fizycznego (np. tradycyjne gry) lub
matematyki (np. jukagirskie liczby). Szkoła ta jest jedyną szkołą jukagirską, uczy
się w niej około 60 dzieci (Derlicki, Lipiński 1997, s. 334-336; Vakhtin 1991,
s. 14-15).
Zupełnie inaczej jest z językiem jukagirskim. Mimo że jest on nauczany od poło
wy lat 80., to efekty pracy nauczycieli nie przynoszą praktycznie żadnych rezulta
tów. Zajęcia są prowadzone przez osoby w starszym wieku, które nie mają specjali
stycznego wykształcenia pedagogicznego. Odrębnym problemem jest brak po
dręczników i opracowanej metodyki nauki dialektu leśnego (Derlicki, Lipiński
1997, s. 334-336). Trudno zresztą żywić jakiekolwiek nadzieje na przywrócenie
jukagirskiego do powszechnego użytku, jeśli nawet rodzice z dziećmi rozmawiają
po rosyjsku. Dyrekcja szkoły zdaje sobie z tego sprawę, bardziej niż o nauczanie
chodzi jej o zwiększenie kontaktu dzieci z rodzimym językiem (Derlicki, Lipiński
1997, s. 334-336).
Nauka języka jukagirskiego w Andruszkino trwała już od początku lat osiem
dziesiątych, jednak panuje tam sytuacja zupełnie odmienna od tej w Nielemnoje.
Wynika to przede wszystkim ze stosunków ludnościowych. W Nielemnoje ponad
połowę ludności stanowią Jukagirzy, dlatego też możliwe było tam utworzenie
szkoły narodowej. W Andruszkino stanowią oni niecałe 24%, dlatego też szkoła
andruszkińska została narodową dla Ewenów, Jakutów i Jukagirów. Na lekcje ję
zyka jukagirskiego uczęszcza około 60 dzieci. Zajęcia etnopedagogiczne są prowa
dzone dla wszystkich klas, na lekcjach po kolei przerabia się kulturę grup zamie
szkujących wioskę. (Derlicki, Lipiński 1997; Problemy... 1996).
Problemy szkoły w Andruszkino nie odbiegają od tych w Nielemnoje. Przede
wszystkim brak podręczników i wypracowanej metodyki nauczania, nauczyciele
tak samo musieli tworzyć własne programy. Wydawać by się mogło, że skoro ist
nieją podręczniki i słownik do nauki tundrowego dialektu, to nauka języka rodzi
mego będzie postępować lepiej niż w Nielemnoje. Jednak nauka jukagirskiego
w Andruszkino również nie przynosi żadnych wyników. Fakt ten musi dziwić, jeśli
weźmie się pod uwagę, że nauczyciele kończyli w Jakucku filologię właśnie tun
drowego dialektu, mają więc potrzebne wykształcenie.
Jednym z ważniejszych wydarzeń przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięć
dziesiątych był zjazd jukagirski, który odbył się w Nielemnoje w 1992 roku. Cho
ciaż został on zaaranżowany przez władze republiki, to stał się narodzinami „ini
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cjatywy jukagirskiej” . Dla mieszkańców było to wydarzenie, które na trwałe wpi
sało się w ich pamięć. Do osady przyjechali wówczas przedstawiciele władz Jaku
cji, zagraniczni goście oraz Jukagirzy z innych rejonów (głównie z Andruszkino).
Z tej okazji powstał nawet „Scenariusz kulturalnomasowych i rytualnomasowych
imprez Pierwszego Zjazdu Jukagirów” . Jego autorami byli L. N. Żukow a— pracow
nik Instytutu Problemów Małych Ludów Północy, badacz kultury wierchniekołymskich Jukagirów oraz N. K. Okojemow — pracownik Ministerstwa Kultury Jakucji.
Dla większości mieszkańców Nielemnoje była to jedyna okazja zetknięcia się z Jukagirami z Andruszkino i innych rejonów. Zjazd miał być organizowany co 5 lat,
jednak kolejny odbył się dopiero w 2000 roku w Jakucku, ze względu na problemy
finansowe (Christoforow 2000b; Derlicki, Lipiński 1997, s. 336-338; Scenarij...
1992).
W trakcie zjazdu odbywały się liczne sympozja i seminaria, uroczystości oraz
różnorodne występy. Pokazy folklorystyczne i zainteresowanie przybyłych gości
sprawiły, że Jukagirzy w inny sposób zaczęli postrzegać własną kulturę. Przewar
tościowaniu uległ dotychczasowy jej obraz jako zacofanej i prymitywnej, okazało
się, że jest ciekawa i atrakcyjna, że może być powodem do dumy.
Podczas zjazdu odbyła się celebracja, według przygotowanego wcześniej scena
riusza, święta Szachad’ibe. Według Jochelsona u Jukagirów istniało kiedyś święto
wiosenne, które odbywało się w miejscu zwanym „Shagadebs” czyli „miejscu spot
kań” . Jego obchody nie są do końca znane, z dostępnych źródeł wynika, że był to
rodzaj jukagirskiej rady, połączony z wymianą handlową i grami sportowymi.
W jego trakcie zawiązywały się różne znajomości, często kończące się małżeń
stwem. Z przybyciem prawosławia święto zastąpiono trzydniowym „Dniem
Św. Piotra” , podczas którego chrzczono dzieci, zawierano związki małżeński itp.
Było ono także okazją do jukagirskich „potańcówek” i biesiad ze znajomymi. W ta
kiej postaci zachowało się w pamięci informatorów do dzisiaj. Za osnowę nowego
święta przyjęto oficjalnie opis Jochelsona, w praktyce wygląda jednak zupełnie
inaczej. Jego scenariusz przygotowały te same osoby, które przygotowały scena
riusz całego zjazdu, nie pojawia się w nim nawet jego nazwa (Szachad’ibe), a jedy
nie „Obrzęd — święto pokłonienie słońcu” (Jochelson 1926; Scenarij... 1992).
Na lotnisku w Nielemnoje wybudowano bramę słońca, do której zgodnie ze sce
nariuszem zbliżają się wszyscy przed wschodem słońca. Przed samym wschodem
starzec zwraca się do słońca modlitwą, potem karmi ogień, rzucając weń pożywie
nie, następnie wszyscy przechodzą pod bramą (Derlicki, Lipiński 1997, s. 336-338; Scenarij... 1992). Święto w takim kształcie spotkało się ze zdecydowanym
sprzeciwem starszego pokolenia Jukagirów, którzy uznali je za niezgodne z jukagirską tradycją — narzucone przez ludzi z Jakucka. Wszystkie przesłanki kazały
sądzić, że będzie to jednorazowe święto.
Przedstawione procesy: tworzenie wspólnot rodowo-plemiennych, szkolnic
twa narodowego, wreszcie zjazdów i świąt ilustrują, w jaki sposób władze republi
ki chciały wpływać na procesy kulturowe małych ludów Północy, w tym Jukagirów.
Władzom zależało na pewnej standaryzacji kultury tych ludów. Wspólnoty rodowe
miały zastąpić kołchozy i wepchnąć ludy w ramy podobnych do kołchoźniczych
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struktur gospodarczych. Szkolnictwo „narodowe” poszczególnych grup posługuje
się tymi samymi podręcznikami, niewiele miejsca poświęcającymi poszczególnym
ludom, a koncentrującymi się bardziej na wspólnej „kulturze północnej” . Oprócz
tego zależy ono przecież od instytucji państwowych, takich jak Ministerstwo
Oświaty czy Ministerstwo Narodów jakucji. Władze republiki organizowały zjazdy
dla wszystkich zamieszkujących ją etnosów, według podobnego scenariusza
i w tym samym celu — aby mieć kontrolę nad procesem „odrodzenia kulturowego”
małych ludów Północy, jednym z przykładów ingerencji władz w odrodzenie Jukagirów jest święto Szachad’ibe, zawierające liczne motywy jakuckiego święta Ysyah29
i obrzędowości eweńskiej — okres letniego przesilenia, spotkanie słońca czy wresz
cie bramę słońca.
Obserwując ówczesne trendy jakuckiego ruchu narodowego, działalność ludzi,
którzy przygotowywali wszystkie programy i scenariusze oraz sprawowali kurate
lę30 nad szkolnictwem małych ludów Północy, można zaryzykować stwierdzenie,
że władze jakuckie prowadziły wówczas politykę paternalizmu kulturowego. Jed
nak nie wszystko ułożyło się tak, jak by sobie tego życzyły władze republikańskie,
procesy kulturowe wśród małych ludów Północy wymknęły się im spod kontroli.

Narodziny narodu?
W tym punkcie niniejszego tekstu należy odpowiedzieć sobie na pytanie: kim są
dzisiejsi Jukagirzy? Czy są wymierającymi potomkami dawnych plemion jukagirskich czy też ma miejsce rodzaj ożywienia etnicznego i zaczynają tworzyć „nową
jakość” ?
Dane historyczne przemawiają raczej za tym, że dokonało się przerwanie
ciągłości historycznej i kulturowej Jukagirów z ich przodkami. Z kilkunastu ple
mion zachowały się do dzisiaj zaledwie dwie większe grupy— wierchnie- i niżniekołymska, ale trudno określić, w jakim stopniu są to Jukagirzy, a w jakim Ewenowie, Jakuci lub Czukcze. Język jukagirski (oba dialekty) już praktycznie nie funk
cjonuje, podobnie jak cała tradycyjna kultura. Jukagirom brak jakiegokolwiek
wspólnego terytorium, brak solidarności, czy poczucia wspólnego pochodzenia.
James Clifford w pracy Kłopoty z kulturą polemizuje z przekonaniem o niszczy
cielskim wpływie cywilizacji na grupy tubylcze. Twierdzi on, że wymierające ludy
zawsze dają początek „nowej jakości” , nie muszą sięgać korzeniami „poletka
przodków” , żyją dzięki zapyleniu i przeszczepieniu, a to, co je różni, staje się czę
ścią miejscowej przeszłości. Dodaje on, że X X wieczne tożsamości nie zakładają
29 Ysyah — tradycyjne święto jakuckie. Odbywa się podczas letniego przesilenia, jest to święto kumy
su i spotkania słońca. Obecnie święto państwowe Republiki Sacha (Jakucja).
30 Kuratorem jukagirskiego szkolnictwa była przez kilka lat czołowa działaczka jakuckiego ruchu na
rodowego „Sacha Keskile” — Uliana Winokurowa (Trzciński 2000, s. 178). Do 1997 roku była także
zastępcą dyrektora Instytutu Problemów Małych Ludów Północy, w praktyce to ona podejmowała
wszystkie decyzje. W 1997 roku została deputatem Ił Tumenu (parlementu — przyp. J. Derlicki). Jest
autorką najpopularniejszego wykładu o kulturze i historii JalcutówSkaz o narode Sacha, Jakuck 1994.
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już ciągłości kultur czy tradycji (Clifford 2000, s. 11-23). Obserwując charakter
zmian i dokonujących się w Jakucji procesów, sądzę, że opinia Cilfforda jest upra
womocniona. Jukagirzy nie są wcale ludem wymierającym, oni się po prostu zmie
niają w „nową jakość” . Nie można u nich znaleźć większości klasycznych cech wy
różniających wspólnotę etniczną czy narodową, dlatego też nie można ich opisać
w kategoriach tradycyjnych definicji wspólnot etnicznych.
Należy więc sięgnąć po inne ujęcia definicyjne zbiorowości etnicznych.
Współcześni badacze przedmiotu wskazują na istnienie wspólnot symbolicznych
lub wyobrażonych, których odrębność sprowadza się do samoidentyfikacji i su
biektywnego wyróżnienia na podstawie niekiedy kilku symbolicznych cech lub
wartości (Babiński 1998, s. 58). Benedict Anderson definiuje wspólnoty jako „wy
obrażone” , bo choć wszyscy członkowie się nie znają, to pielęgnują w umyśle ob
raz wspólnoty. Są one suwerenne — marzą o wolności i ograniczone — zajmują
skończony obszar (Anderson 1997, s. 19-22). Jukagirzy spełniają te kryteria — or
ganizują zjazdy umacniające obraz wspólnoty, podejmują szereg działań na rzecz
utworzenia autonomii. W dalszej części tekstu spróbuję przedstawić, w jaki spo
sób ideolodzy starają się tworzyć więzi o charakterze ponadlokalnym.
Zasadniczą rolę we współczesnych procesach etnicznych zachodzących wśród
Jukagirów odgrywa inteligencja. Znaczenie inteligencji było ujmowane w różno
rodny sposób w wielu pracach. Jej klasyczne ujęcie można znaleźć w pracy Floria
na Znanieckiego Współczesne narody (1990). Anthony Smith, pisząc o przejściu
od „ethnie” do narodu, wspomina, że inteligencja przejęła funkcję kapłanów, po
nieważ pozycja religii upadła. Elity powinny, według niego, zajmować się eduka
cją, transformacją, językiem uniwersalnym itp. (Smith 1996, s. 153-173).
Ze względu na niewielką liczbę ludności Jukagirzy nigdy nie mieli licznej inteli
gencji31. Oprócz tego początki rozwoju warstwy inteligenckiej małych ludów sybe
ryjskich przypadają dopiero na drugą połowę lat dwudziestych X X wieku. Biogra
fie przedstawicieli inteligencji tubylczej są bardzo podobne. Na ogół zaczynali oni
od szkoły z internatem, następnie studiowali w Leningradzie, wstępowali do partii
i zajmowali się pracą naukową.
W jednym ze współczesnych opracowań wspomina się o czterech wybitnych Jukagirach: Nikołaju Spiridonowie (Teki Oduloku) i braciach Kuryłowych: Semionie,
Gawryle (Uluro-Ado) i Nikołaju. Wydaje mi się, że ze względu na aktywność oraz
ideologiczną wizję jukagirskości32 można jeszcze dodać co najmniej jednego:
Wjaczeslawa Szadrina (Problemy... 1996, s. 106). Są to najważniejsi przedstawi
ciele inteligencji jukagirskiej. Dwaj pierwsi już nie żyją, stają się więc pewnymi
wzorami postępowania — pierwszymi bohaterami narodowymi. Obaj opisywali
niedolę Jukagirów i byli pierwszymi „bojownikami” o ich sprawę. Dlatego też ich

31 w 1990 roku wykształcenie wyższe i niepełne wyższe miało 7,7% Jukagirów (Problemy... 1996,
s. 40).
32 W Szadrin jest najbardziej aktywnym liderem Jukagirów z Nielemnoje. Na Jukagirów i ich kulturę
patrzy realistycznie, zdaje sobie sprawę, że ich przetrwanie możliwe jest jedynie w procesie moderni
zacji.
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prace były ostatnio wznawiane, jeden z nich stał się patronem szkoły i wspólnoty,
a drugi dwóch muzeów.
Pozostali trzejdziałają na poziomie ogólnojukagirskim, chociaż ich działania
skierowane są przede wszystkim na polepszenie sytuacji w ich rodzimych, lokal
nych osiedlach: Andruszkino i Nielemnoje. Oprócz nich istnieje jeszcze inteligen
cja lokalna, składająca się nieomal wyłącznie z miejscowych nauczycieli. Współczes
na inteligencja jukagirska rozwija się bardzo wolno. Praktycznie jedyna droga do
uzyskania wyższego wykształcenia prowadzi przez uniwersytet w stołecznym Jakucku. Młodzieży jukagirskiejciężko się tam zaadoptować, pośrednią przyczyną
są także problemy finansowe:
Ogromny wpływ na tworzenie się społeczeństwa o kulturze narodowej mają
różnego rodzaju instytucje. Instytucje te w swojejdziałalności starają się sięgać do
tradycji, jednak sposób, w jaki to robią, nosi wszelkie znamiona neotradycjonalizmu. Pewne znamiona tego nurtu noszą opisane poniżejRada Starszych, zjazdy,
projekt autonomii — Suktuul33, wspólnoty rodowo-plemienne czy niektóre ele
menty programów i uroczystości szkolnych.
Rada Starszych Narodu Jukagirskiego powstała podczas zjazdu jukagirskiego
w Nielemnoje w 1992 roku. W jejskład weszła początkowo cała inteligencja — tak
że ta lokalna. Utworzenie rady w sposób „dekoracyjny”34 nawiązywało do dawnej
instytucji rady plemiennej35. Szeroki początkowo krąg członków rady zaczął stop
niowo topnieć po kryzysie finansowym. Bilety lotnicze bardzo podrożały i wiele
osób nie mogło sobie pozwolić na wyjazdy do Jakucka36 na obrady rady. W chwili
obecnej w radzie działa około 10-12 osób.
Powstawanie tego typu kręgów inteligencji jest charakterystyczne dla tworze
nia się społeczeństwa o kulturze narodowej. Osoby te są powiązane ze sobą prze
konaniem o wspólnejkulturze, różniącejich od innych. Współpracują dla utrwale
nia wyróżniającej ich kultury i dalszego jej rozwoju. Początkowo ich solidarność
nie jest silna na tyle, by przezwyciężyć wewnętrzne podziały. Wiedzą, że pozostali
członkowie wspólnoty etnicznej są mniej świadomi, chcą ich zjednoczyć i uświa
domić im odrębność w stosunku do obcych (Znaniecki 1990, s. 122-164). Takwłaśnie jest w przypadku Rady Starszych Narodu Jukagirskiego. Mimo pewnych po
działów między Jukagirami wierchniekołymskimi i niżniekołymskimi rada jest or
ganem, który ich łączy. Jejzadaniem jest rozwiązywanie problemów i podejmowa
nie różnorodnych działań. To właśnie tutajzaczyna się tworzyć więź ideowa, a ini
cjatywy rady przezwyciężają podziały lokalne.
Do jednejz ważniejszych inicjatyw rady należy projekt jukagirskiejautonomii,
tzw. Prawo o Suktuulu narodu jukagirskiego. Może ono wywrzeć ogromny wpływ
na przyszłość Jukagirów, ponieważ zakłada powstanie okręgu autonomicznego
obejmującego dwa największe ich skupiska: Andruszkino i Nielemnoje. Otrzymają

33
34
35
36

Suktuul oznacza w języku jukagirskim „ród, plemię” (Kuriłow 1990).
W ten sposób stworzono iluzję ciągłości z dawnymi radami plemiennymi.
Do podobnego zabiegu uciekli się komuniści, organizując plemienne sowiety.
W Jakucku znajduje się siedziba rady.
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one własny samorząd oraz swobodę w sferze rozwoju ekonomicznego, kulturowo-etnicznego i socjalnego, mając jednocześnie gwarantowane przez państwo bu
dżet i pomoc. Oprócz licznych praw i swobód projekt zapewnia nienaruszalność
granic terytorialnych autonomii bez zgody mieszkańców. Jest to bardzo ważny
punkt projektu, ponieważ wspólnota „Teki Odułok” nie ma żadnych praw do swo
ich terenów. Natomiast ziemie wspólnoty „Czajła” są eksploatowane przez obcych
(Derlicki, Lipiński 1997, s. 332-340; Projekt... 1996).
Szczególnie interesująca jest w projekcie organizacja władzy, którą wybierają
i odwołują mieszkańcy. Używa się terminologii jukagirskiej. Obie jednostki samo
rządowe będą miały wspólne instytucje władzy ponadlokalnej: Wielkie Zgroma
dzenie (Czomosolgodżil), które wybiera Radę Starszych Jukagirów (Orno Moojczenul) i Wodza Zwierzchniego (Czamadaniżda). W lokalnych ośrodkach będzie Ze
branie Ogólne (Szachad’ibe), które wybiera miejscową Radę Starszych i Wodza
(Anidża). Podobnych funkcji u dawnych Jukagirów nigdy nie było, pomysłodaw
com chodziło po prostu o wypracowanie własnej, niepowtarzalnej formuły— „wy
nalezienie tradycji” (Hobsbawm 1984, s. 1-15; Projekt... 1996).
W projekcie autonomii upatruje inteligencja ratunku dla swojej kultury i języ
ka. Projekt zakłada stworzenie instytucji kulturalnych, których zadaniem będzie
pielęgnowanie rodzimych tradycji i mowy (Projekt... 1996). Nie jestem jednak prze
konany, czy to wystarczy, aby ludzie zaczęli mówić po jukagirsku.
Podstawowym problemem związanym z realizacją Suktuulu była wieloetniczność Andruszkino; wNielemnoje Jukagirzy stanowili ponad połowę mieszkańców.
Początkowo planowano przenieść ludność jukagirską do jej dawnej siedziby Tustach-Sen, kiedy jednak okazało się, że nie ma na to środków oraz nie wiadomo, co
zrobić z rodzinami mieszanymi, postanowiono programem objąć całą osadę. Pro
jektodawcy nie obawiają się ewenizacji Jukagirów mimo znacznej przewagi Ewe
nów w wiosce (Christoforow 2000b; Problemy... 1996).
„Wszyscy w Andruszkino chcę wejść w Suktuul, wszyscy chcą być Jukagirami. No u nich
przodkowie... oni się teraz piszą Ewenami, ale jak przejdzie projekt, to wszyscy sobie poznajdują przodków Jukagirów (M, 611, J)37.

Projektu do tej pory nie wprowadzono w życie, chociaż został on uchwalony
w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej i U Tumenie Republiki Sacha (Jakucja).
Głównym powodem są rzecz jasna finanse i opieszale działanie władz. Nawet kie
rownictwo jukagirskie wiąże pewne obawy z wprowadzeniem go w życie. Zarówno
w Andruszkino, jak i Nielemnoje podkreśla się brak specjalistów, którzy mogliby
zająć się realizacją projektu.
Chociaż projekt jest pełen niejasności i kwestii nierozwiązanych, napotyka wie
le trudności w realizacji i wiążą się z nim liczne obawy i nadzieje, to jednak stał się
ideą ogólnojukagirską. Mimo znacznych różnic językowych, kulturowych i gospo
darczych (tundra i tajga) — oba skupiska jukagirskie, a raczej ich inteligencja, by
ły w stanie zjednoczyć się w walce o wspólną sprawę. Idea Suktuulu i walka o jego
27 M oznacza mężczyznę, К kobietę; następnie podaję wiek informatora, a na końcu miejsce, w którym
odbyła się rozmowa; J — Jakuck, A — Andruszkino, N — Nielemnoje.
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wprowadzenie stały się dla jukagirskich elit ponadlokalnym spoiwem. Projekt za
kłada zresztą wprowadzenie jednolitych i wspólnych dla obu społeczności organi
zacji samorządowo-politycznych. Oznacza to pewną standaryzację, ujednolica
nie, czyli ważny element procesu narodotwórczego (Kłoskowska 1996, s. 43-44;
Znaniecki 1990, s. 44-52). Równie ważne dla tego procesu będzie zagwarantowa
nie autonomii tradycyjnych terenów jukagirskiej gospodarki oraz ich nienaruszal
ność.
Drugą ważną inicjatywą Rady Starszych był planowany na rok 1997 zjazd jukagirski, który odbył się dopiero w lipcu 2000 roku w jakucku. Ze względu na proble
my finansowe na zjazd nie przyjechali jukagirzy z Andruszkino, byli oni reprezen
towani przez mieszkających w jakucku rodaków. Mieszkańcy Nielemnoje także
nie mogli sobie pozwolić na liczny udział, przyjechało zaledwie kilka osób (Chri
sto forow 2000b).
Program zjazdu był ograniczony do konferencji poświęconej współczesnej sytu
acji Jukagirów: problemom wspólnot, niezrealizowanym obietnicom, zanikające
mu językowi i kulturze. Poruszono także kwestię projektu Suktuul, oficjalnie ogło
szono, że został on zatwierdzony do realizacji. Zaproponowano również utworze
nie wspólnego, literackiego języka jukagirskiego (Christoforow 2000b). Propozy
cja ta jest o tyle dziwna, że do tej pory mówiło się nie o dwu odrębnych dialektach,
ale wręcz dwu odrębnych językach.
Dlatego też spotkało się to ze sprzeciwem niektórych uczestników zjazdu.
Sądzę jednak, że takie posunięcie może przyczynić się do wzmocnienia ponadlokalnych więzi Jukagirów. Wspólny język może przecież stać się pewnym elemen
tem uniwersum kulturowego, które jest, według Kłoskowskiej, niezbędne dla ist
nienia narodu (Kłoskowska 1996, s. 43-44). Zdaje sobie z tego sprawę część inteli
gencji — zwolenników jednego języka, którzy twierdzą, że dawniej oba języki były
bardziej podobne i możliwe było porozumienie się. Język literacki, lepiej opracowa
ny niż dotychczasowe dialekty, z pewnością będzie ważnym czynnikiem łączącym
grupy na poziomie ogólnojukagirskim. Być może jego nauka przyniesie lepsze wy
niki niż dotychczas.
Szkoła także jest instytucją oddziałującą na kształtowanie się tożsamości juka
girskiej. Ma z pewnością dużo większe znaczenie dla lokalnych społeczności niż
Rada Starszych, ponieważ jest na miejscu i to wokół niej skupia się praktycznie ca
łe życie pozarodzinne osad. Działania szkół nie ograniczają się wyłącznie do lekcji
poszczególnych przedmiotów. Mają one także ogromny wpływ na kształtowanie
się osobowości dzieci (Derlicki, Lipiński 1997).
Nauczyciele organizują w szkole wiele imprez szkolnych i pozaszkolnych: po
czątek i koniec roku szkolnego, gwiazdkę, występy folklorystyczne38 czy wreszcie
wybory Miss Jukagirek i pokazy tradycyjnej odzieży jukagirskiej. Działania szkoły
w Andruszkino, ze względu na jej wieloetniczność, nie są tak ściśle związane z Jukagirami jak w Nielemnoje. Podczas wszystkich tych uroczystości nauczyciele sta
j8 Dyrektorka szkoły w Nielemnoje jest jednocześnie kierownikiem dziecięcego zespołu tanecznego
„Jarchadana".
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rają się jednak wplatać jukagirskie motywy. Np. podczas rozpoczęcia roku szkol
nego uczniów witają odtwarzane z taśmy pieśni. W Nielemnoje dzieci tańczą z na
uczycielami jukagirski taniec Jacher-longdoł, a na specjalnie przygotowanych
sznurkach zawiązują białe tasiemki, wypowiadając życzenia na nadchodzący rok.
Takie wzbogacanie uroczystości szkolnych elementami kultury jukagirskiej czy
też kultury ludów Północy ma niewątpliwy wpływ na tożsamość rodziców i dzieci,
jest przyswajane jako „nasze, jukagirskie” (Derlicki, Lipiński 1997, s. 334-336).
W Andruszkino, podczas wiosennego święta Tundrowiczek™ , dzieci dobierają się
narodowościowo w pary, zakładają tradycyjną odzież i biorą udział w różnego ro
dzaju konkursach sprawnościowych i recytatorskich w swoich rodzimych języ
kach. Działania szkoły przyczyniają się zapewne do „spychania” pewnych żywych
tradycji — takich jak taniec Jacher-longdoł czy karmienie ognia — do roli haseł
wywoławczych jukagirskości. Jednocześnie z wielu przykładów wynika, że jest to
działanie typowe dla tworzenia więzi grupowych (Kłoskowska 1996, s. 21).

Szkoła w Nielemnoje. Pierwszoklasiści
karmią ogień podczas uroczystości roz
poczęcia roku szkolnego 1997. Fot. J. Der
licki, W. Lipiński

Początkowo działania szkoły były przyjmowane niechętnie przez rodziców, za
równo w Andruszkino, jak i Nielemnoje. Wprowadzanie nowych przedmiotów,
w tym nauka języka, zostało przez nich uznane jako zbędne obciążenie dzieci.3
9
39 Jest to święto dosłownie „mieszkańca tundry” , odbywa się w okresie wiosennego przeglądu stad
reniferów.
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Obecnie działania szkoły są w większości akceptowane, częściowo z przyzwyczaje
nia, częściowo w wyniku zmiany postaw. Co więcej, w szkolne akcje angażują się
także rodzice. W Nielemnoje znacznie wyraźniej widać efekty działalności szkol
nej, która cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów.
Kiedy zaczynaliśmy to wszystko, dzieci wstydziły się przyznać, że są Jukagirami (...) No
w każdym razie wywalczyliśmy, że nasze dzieci przestały się wstydzić, że są Jukagira
mi... (K, 30 1, N).

Jednym z podstawowych zadań szkoły jest przywrócenie powszechnego użycia
rodzimego języka. Jednak podejście nauczycieli do jego nauki charakteryzuje się
pewną ambiwalencją. Z jednej strony podkreślają oni konieczność zachowania ję
zyka, tego, że kultura nie może bez niego istnieć. Z drugiej strony zdają sobie spra
wę, że dotychczasowe działania nie przyniosły pożądanych efektów. Szukają więc
nowych rozwiązań, kładąc większy nacisk na poszerzanie sfer kontaktu z języ
kiem niż na faktyczną jego naukę. Perspektywy nauki języka jukagirskiego nie są
najlepsze, jednak nauczyciele nie tracą nadziei. Być może sytuację poprawi także
wprowadzenie proponowanego języka literackiego.
Początkowo wydawało się, że „wykreowane” w 1992 roku (podczas zjazdu —
przyp. J. Derlicki) święto Szachad’ibe nie znajdzie kontynuacji w latach kolejnych.
W końcu zostało „odgórnie” narzucone i pełne było elementów jakuckich i eweńskich. Tym bardziej, że przeznaczono je wyłącznie dla Nielemnoje, nigdy nie próbo
wano go wprowadzić w Andruszkino. Zresztą w Andruszkino nie ma czysto jukagirskich świąt, są jedynie eweno-jukagirskie, związane z hodowlą reniferów. Sza
chad’ibe przeprowadzano jednak i w latach kolejnych.
Stopniowo zmieniał się także charakter święta, jego organizacją zajęło się śro
dowisko szkolne, zamiast administracji. Zaczęto je urządzać wspólnie z jakuckim
świętem Ysyah, coraz częściej też przenosiło się ono spod bramy słońca na brzeg rze
ki. Większy nacisk położono też na gry sportowe, nie koncentrując się na elemen
tach rytualnych. Można sądzić, że inteligencja postanowiła wykorzystać narzucone
święto do swoich celów i dostosować je do obecnych potrzeb. Z literatury przed
miotu wynika jasno, że w procesie kształtowania narodu inteligencja często sięga
po zapomniane tradycje lub je wręcz kreuje. Po krótkim czasie stają się one elemen
tem tradycji lokalnej, a społeczeństwo jest przekonane, że wywodzi się ono z odle
głych czasów (Hobsbawm 1984, s. 1-15). Święto miało stać się „spotkaniem ludzi” ,
a więc umacniać i rozwijać solidarność, więzi lokalne oraz tożsamość narodową.
Sowiecka nauka przez lata podkreślała „starożytność” Jukagirów, uzasadnia
jąc w ten sposób ich szybką asymilację i przejmowanie wytworów kulturowych od
sąsiadów. Rodziło się więc przekonanie o kulturze jukagirskiej jako o przeżytku,
zacofaniu, czymś, czego trzeba się wstydzić. Na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych inteligencja zrozumiała, że społeczności potrzebna jest do
rozwoju wiara we własne siły. Idealizacja historii, miejsca zamieszkania, języka,
wartości ekologicznych, nawet jeśli wiąże się z przewartościowaniem, staje się
przecież źródłem dumy narodowej (Znaniecki 1990, s. 13-26). Zadaniem inteli
gencji jest przedstawienie unikatowych i wyjątkowych wartości grupy, nawet jeśli
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są to archaizmy i zacofanie cywilizacyjne. Inteligencja musi za pomocą różnorod
nych metod przedstawić kulturę narodową jako atrakcyjną. Na straży wspólnoty
stawia się różne symbole: odzież, charakter narodowy, historię itp. Są one bardzo
ważne dla życia wewnętrznego grupy, ponieważ ciągle przypominają o wspólnym
pochodzeniu i przeznaczeniu. Przez odwołanie się do przodków nowe pokolenia
zostają doczepione do zwyczajów i tradycji ojców. Uprawomocniają one wspólny
sposób życia i instytucje wspólnoty (Smith 1996, s. 47-50).
Tradycyjna kultura jukagirów praktycznie nie istnieje, zachowały się jej pewne
pozostałości, takie jak np. strój zimowy. Chociaż nawet on nie jest wyłącznie jukagirski; w większości prac naukowych zwraca się uwagę na silne w nim wpływy
eweńskie (Żukowa 1996b). Tradycyjne szałasy — urasy zamiast dawać schronie
nie mieszkańcom, służą dzisiaj jako pomieszczenia gospodarcze, wykorzystuje się
je np. do wędzenia ryb. Większość jukagirskich narzędzi myśliwskich i rybackich
zastąpiono nowoczesnymi, rosyjskimi. Nieco odmiennie jest w tundrze, gdzie za
chowało się wiele przedmiotów związanych z hodowlą reniferów, np.jaranga (ro
dzaj czumu) czy cziaot (rodzaj arkana). Są to jednak nieliczne wytwory, których
nie udało się zastąpić współczesnymi (Derlicki, Lipiński 1997). Niektóre z nich sta
ją się elementami wystroju szkoły Jurasa,jaranga), inne trafiają do muzeów, two
rząc w ten sposób pewien nostalgiczny obraz jukagirskiej kultury.
Inteligencja jest świadoma bezpowrotnego zanikania pewnych elementów kul
tury tradycyjnej. Starając się zachować to, co jest możliwe do uratowania, traktuje
tradycje jako pewien punkt wyjścia, coś, co można zmodernizować i uwspółcze
śnić. Takie dostosowywanie kultury, „wynajdywanie tradycji” jest bardzo typowe
dla tworzenia więzi i kultury narodowej (Hobsbawm 1984, s. 1-15).
Ja sam jestem zwolennikiem tego, że kulturę trzeba modernizować. W nieskażonej posta
ci takiej kultury patriarchalnej nie uda nam się zachować. Chociaż wielu starszych jest
przeciwnych temu, że takie święto sztuczne, że takie elementy, że gry trochę modernizu
jemy. Ale to każdy naród w zasadzie... Weźmy ruska matrioszka, ona była w ubiegłym
wieku przyjęta. Ją przejęli praktycznie, to byl plagiat, to przecież była japońska zabawka.
A teraz nikt o tym nie mówi — to jest w zasadzie symbol kultury rosyjskiej. To też jest ta
ka modernizowana forma (...) Weźmy strój. On się zachowa jako eksponat muzealny. Ale
są takie elementy... mamy na przykład w szkole dzień biżuterii narodowej. Dziewczęta
robią kolczyki z zajęczych ogonów, czy tego typu rzeczy. Może dzięki temu pewne ele
menty uda się nam zachować. Bardzo wiele z naszych dziewcząt lubi zajmować się pro
jektowaniem odzieży(...) A nuż stworzy się jakiś nowy, zmodernizowany wzór jukagirskiego stroju (...) To co tradycyjne zachowa się w muzeum, wśród specjalistów, a co z tego
się obroni — nie wiem (M, 301, N).

Takie modernizowanie kultury jest zgodne z Cliffordowskim ujęciem kultury
podatnej na krytyczne i twórcze aranżowanie nowych związków. Kultura i tożsa
mość nie muszą sięgać „korzeniami poletka przodków; żyją dzięki zapyleniu, dzię
ki przeszczepieniu” . Natomiast lokalne grupy przedstawiają ją ze zgromadzonych
na nowo przeszłości, używając obcych mediów, symboli i języków (Clifford 2000,
s. 22-23). Wszystkie te zabiegi mają na celu zapewnienie kulturowej odrębności
grupy, jej zachowanie (choć w odmiennym kształcie). Pewne elementy „tworzenia”
tradycji jukagirskiej zostały opisane powyżej na przykładzie-, uroczystości rozpo
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częcia roku szkolnego, wprowadzenia święta Szachad’ibe itd. Smith twierdzi, że
aby stworzyć poczucie wspólnoty narodowej, inteligencja korzysta z wielu narzę
dzi, np. imprez integrujących ludzi, którzy siebie nie znają, wprowadzając różnego
rodzaju instytucje, tradycje itp. Wszystkie te czynności zaczynają tworzyć nowy
wygląd grupy (Smith 1996, s. 174-177). Poniżej spróbuję przedstawić pewne ce
chy budowanego przez inteligencję image’u Jukagirów.
Rola historii w formowaniu się wszelkich grup etnicznych, w tym także narodo
wych, jest podkreślana przez wielu autorów przedmiotu. To ona uzasadnia nasze
pochodzenie, kulturę, sposób życia i wiele innych cech. Poczucie wspólnej historii
łączy pokolenia, każde z nich dodaje własny zestaw doświadczeń. Historia jest
bardzo często wykorzystywana przez twórców idei narodowych, którzy wybierając
selektywnie pewne elementy, tworzą jej pełną rekonstrukcję. Okazuje się więc, że
i historię można modernizować lub „wynajdywać” . Staje się ona wówczas bazą dla
konstruowania mitów, które przedstawiają świetlaną przeszłość narodu. Na ogół
należą one do lub przynajmniej czerpią z określonej przeszłości tradycyjnej, ale na
dają przeszłości nowe znaczenie. Dzięki swojej specyficznej atmosferze pobudzają
świadomość narodową, stając się wyróżnikiem grupy, powodem do dumy (Smith
1996, S. 177-179).
Elity jukagirskie chętnie odwołują się do swojej przeszłości, tym bardziej że jest
w niej wiele białych plam. One właśnie pozwalają na interpretację historii według
bieżących potrzeb, sięgnięcie do dziedzictwa ludów zupełnie odrębnych i dalekich,
u których szuka się podobieństw. Z badań językowych wynika, że Jukagirzy byli
pierwszą falą ludów uralskich, fakt ten stał się dla inteligencji wspaniałą pożywką
twórczą.
Oni [Jukagirzy— przyp. J. Derlicki] szli od strony Europy, niektórzy się zatrzymywali, zo
stawali, a reszta szła. Pozostałości jukagirskiej kultury można znaleźć poczynając od
Finlandii, aż po Sachalin. A była taka teoria, ze 20 lat temu, że Jukagirzy są też na Alas
ce... (M, 611, J).

W takim ujęciu praktycznie cała Syberia, a nawet część Europy wiele zawdzię
czają Jukagirom. Mówiąc o historii, inteligencja odwołuje się także do ogromu ob
szarów, które niegdyś zajmowały plemiona jukagirskie i które stopniowo opusz
czały pod naciskiem innych ludów (głównie Tunguzów). Opracowania historyczne
dowodzą, że w XVII wieku na obszarach północnej Jakucji żyło kilkanaście ludów
jukagirskich. Ideologom i tutaj udało się to stwierdzenie przetworzyć, dowodząc
jedności narodu jukagirskiego.
To takie historyczne procesy— narody istnieją i giną. Jest taka teoria, której jestem zwo
lennikiem, Lwa Nikołajewicza Gumilowa, o tym, że narody zachowują swoje etniczne wy
różniki w ciągu 2000 lat. Jeśli nie ma silnych kontaktów z innymi narodami, to w pier
wszym tysiącleciu on się rozwija, dosięga szczytu, a potem zaczyna się starzeć i stopnio
wo ginie. Dobrze jeśli ten naród zdoła się asymilować w innych narodach, które przejmą
jego dziedzictwo (...) Według tego stopniowania Jukagirzy są starym narodem. Bo to już
od końca starej ery. Szczytu dosięgliśmy gdzieś pod koniec pierwszego tysiąclecia. A po
przyjściu Rosjan zaczął się już proces rozkładu kultury, nastąpiły podziały terytorialne.
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Z jednego narodu zaczęły się wyłaniać plemiona, podzieliły się dialekty i rozpoczął się
proces asymilacji. Więc tak to wygląda z historycznego punktu widzenia (M, 301, N).

Z przedstawionych wypowiedzi wyłania się nowy ogląd grupy. W takim ujęciu
Jukagirzy przestają być potomkami trudnej do zdefiniowania i bardzo rozproszo
nej grupy rodów i plemion. Okazują się być starym narodem, który zajmował nie
gdyś zwarty obszar, miał jedną kulturę i język, a który następnie utworzył całą ro
dzinę języków pokrewnych grupie ugrofińskiej. Można sądzić, że takie przedsta
wianie przeszłości jest związane z dążeniami inteligencji do konsolidacji
współczesnych Jukagirów, przezwyciężenia podziału na tundrowych i leśnych —
stworzenia dla nich wspólnej kultury, języka i terytorium. Nawiązanie do jednego,
starożytnego narodu jukagirskiego jest próbą dowartościowania własnej grupy.
Przeszłość w takim wydaniu ma wynagrodzić członkom grupy lata poniżeń, ma
być powodem do dumy. W ten sposób rodzi się nostalgia, która jest potrzebna do
kontroli przemian społecznych; odwoływanie się do przeszłości pozwala uprawo
mocnić zmiany. Przeszłość pozwala także odrodzić czasy przodków; tworzy się
ciągłość dziejowa, która jest wspólna dla całego społeczeństwa — wzmacnia jego
więzy. To co charakterystyczne w wizji historii Jukagirów, to pewien cykl — ich na
rodziny, rozwój — osiągnięcie „złotego wieku” i upadek spowodowany kontakta
mi z innymi narodami (Smith 1996, s. 174-180).
Z kreowaniem własnej, grupowej wizji historii wiąże się kilka spraw. Kiedy już
naród udowodni, że jest najstarszy, to musi następnie dowieść, że byl twórczym
zaczynem, dał czemuś początek i pozostawił po sobie „wspaniałe” dziedzictwo. In
teligencja jukagirska nie skąpi czasu i wysiłków na poszukiwanie swoich sukceso
rów. Znalezienie możliwie szerokiego wachlarza kultur, które wzięły początek od
Jukagirów, przypisze im szczególną rolę w kształtowaniu się sytuacji etnicznej ob
szaru arktycznego. Najdalej idącą interpretację historii Jukagirów oferuje książka
N. Kuriłowa Jukagirzy: nierozwiązana zagadka ludzkości. Rozmyślania Jukagira
(1999c). Autor, opierając się na własnej intuicji oraz pracach „naukowych”
(z rzadka cytowanych), wysuwa przypuszczenie, że ojczyzną pra-Jukagirów mo
gła być centralna Jakucja. Stąd wyruszali oni na Czukotkę, gdzie dali początek
Czukczom i Eskimosom. Część z nich wyruszyła także na południe, gdzie wzięła
udział w kształtowaniu się ludów mongolskich i tunguzo mandżurskich. Potom
kami Jukagirów są również żyjący na północnym zachodzie Chantowie, Mansowie
i Nieńcy. Swoje pochodzenie zawdzięczają im również Scytowie, których część wy
ruszyła na zachód, a pozostali utworzyli grupy turkojęzyczne. Kuriłow jest rów
nież przekonany co do przekroczenia przez Jukagirów Cieśniny Beringa i zasiedle
nia Ameryki Północnej. Poparciem tego założenia ma być fakt, że do lat osiemdzie
siątych w jego rodzinnej wiosce— Andruszkino występowały te same grupy krwi,
co u Indian północnoamerykańskich (Kuriłow 1999c, s. 11, 113-115).
Zgodnie z koncepcją książki Kuriłowa praktycznie wszystkie ludy wywodzące
się z obszaru Syberii, w tym turkojęzyczne i Indianie, zawdzięczają wiele Jukagirom. Wszystkie znaczące osiągnięcia cywilizacyjne, wszelkie wytwory kultury po
chodzą od pra-Jukagirów. Nagle okazuje się, że wszystko co istotne na Północy—
czy to będzie hodowla reniferów, czy ceramika, a nawet fałda mongolska — jest ju-
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kagirskie. Także strój, który wszyscy naukowcy (np. Żukowa, Oktadnikow — Jukagiry... 1975, Jochelson 1926} uważają za przejęty od Ewenów jest jukagirskiego
pochodzenia.
Jest to pewien manifest przeciwstawny dotychczasowym interpretacjom,
przedstawiającym Jukagirów jako grupę, która nie ma już niczego swojego, która
wszystko zapożyczyła od sąsiadów. Autor znajduje wygodne wytłumaczenie na
wet na pewne braki w kulturze jukagirskiej. Brak ceramiki, żelaza i innych istot
nych przedmiotów tłumaczy tym, że Jukagirzy zdążyli przekazać je sąsiadom,
a następnie o nich zapomnieli. Książka Kuriłowa wyraźnie ilustruje działalność
i rolę inteligencji, szczególnie pisarzy, w tworzeniu świadomości narodowej.
Jeszcze innym akcentem historiografii jukagirskiej jest przedstawianie Jukagi
rów jako narodu wymierającego, zanikającego, który koniecznie trzeba uratować.
Szczególną popularnością cieszy się tu określenie: „Ostanie żywe węgielki gas
nącego, niegdyś wielkiego, ogniska” (Christoforow 2000b). Bazując na tym prze
konaniu oraz roli „substratu” jukagirskiego w formowaniu się wszystkich etnosów Jakucji, inteligencja domaga się szczególnej opieki państwa. Z tą koncepcją
wiążą się także pewne wątki mesjanistyczne— Jukagirzy, którzy tak wiele wszyst
kim dali, teraz wymierają pozbawieni pomocy.
Inteligencja, określając odrębność swojej kultury, odwołuje się jednocześnie do
związków z innymi ludami. Najodleglejsze z nich to pokrewieństwo z grupą języ
ków ugrofińskich czy indiańskich. Nawiązuje się też do wspólnego, ale pocho
dzącego od Jukagirów, dziedzictwa kulturowego otaczających ludów. Mimo że od
rębność jest budowana w opozycji do sąsiadów, to istnieją pewne cechy łączące ich
z Jukagirami. Znajdują one wyraz w działalności wspólnej dla wszystkich ludów
Asocjacji Narodów Północy Jakucji40, składającej się z poszczególnych związków:
Jukagirów, Ewenów, Ewenków itd. Istnieje więc pewna więź ponadetniczna, wy
daje się ona jednak dużo słabsza niż np. panturkizm Jakutów.
W okresie sowieckim nastąpiły duże zmiany w podejściu Jukagirów do przyro
dy. Gospodarka planowa zastąpiła dotychczasowe korzystanie z zasobów tajgi,
tundry, jasno określone przez tradycję. Jukagirzy zostali zmuszeni do osiedlenia
się w stałych osadach, rozluźniły się więc ich związki z naturą. Dzieci rozpoczęły
naukę w szkołach, mieszkały w internatach, wyjazdy w tajgę lub tundrę przestały
być dla nich codziennością, a zaczęły stawać się wypełnieniem okresu wakacji. Du
ża część tradycji została zapomniana. Przetrwały jedynie te związane z tradycyjny
mi gałęziami gospodarki: myślistwem, rybołówstwem i hodowlą reniferów.
Inteligencja jukagirska przy każdej okazji podkreśla szczególny stosunek Juka
girów do przyrody. Tego że są oni dziećmi tajgi czy tundry, że całkowicie zależą od
nich. Życie z tego, co da przyroda, bywa utożsamiane z prawdziwym, jukagirskim
sposobem życia.

40 Asocjacja Narodów Północy Jakucji {Asocjacja Narodow Sewera Jakutii) jest częścią ogólnorosyjskiej Asocjacji Narodów Północy {Asocjacii Narodow Sewera).
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Jukagirzy to najbardziej tajgowy naród. Tradycje związane z tajgą wzięły u Jukagirów
różne narody. Nawet i Ruscy. Tajgowa tradycja, obyczaje — to wszystko wzięte od Juka
girów. Oprócz nich nikt tak nie polował (...) Jukagir powinien być w tajdze (M, 651,N).

Z myślistwem, rybołówstwem i hodowlą reniferów związane są zachowane tra
dycje. Chodzi tu bardziej o sferę wierzeń niż o sposoby prowadzenia działalności,
gdyż te od lat znajdują się pod wpływem rosyjskiej techniki. Z myślistwem wiąże
się cały szereg pozostałości wierzeń o charakterze panteistycznym, cała otacza
jąca przyroda ma swoje duchy i dusze.
(...) My jesteśmy ludźmi przyrody, przyroda sama daje, a ona wie najlepiej ile. Przyroda
jest dla nas i karmicielem i nauczycielem (K, 50 1, A).

Najważniejszym bóstwem tajgi dookoła Nielemnoje jest tzw. Gospodarz Tajgi,
w Andruszkino funkcjonuje natomiast Duch Ziemi. Od ich woli zależy pomyślność
w łowach, dlatego też myśliwi zabiegają o jego przychylność. Robią to, karmiąc
ogień. Po przyjeździe na nowe miejsce, przed rozpoczęciem polowania czy poło
wem ryb, wrzucają w ogień odrobinę żywności i alkoholu i proszą duchy o powo
dzenie. Jest to tradycja na tyle silna, że przejęli ją nawet przyjezdni Rosjanie. Przez
wszystkich jest ona traktowana z należytą powagą i szacunkiem (Derlicki, Lipiń
ski 1997).
Jeśli ty w tundrze żyjesz, tam nie można nie wierzyć (...) kiedy ty przysposobisz się do
przyrody, jeśli jesteś sam, to powinieneś w to wierzyć. Inaczej możesz zginąć (M, 501, J).

Jukagirzy często powtarzają, że karmienie ognia jest jednym z najważniejszych
zachowanych elementów ich kultury. Element ten jest obecnie wykorzystywany
przy wszelkich okazjach, np. podczas powitania gościa, podczas wszelkich świąt,
uroczystości szkolnych itd. Można się zastanawiać, na ile takie wykorzystanie tra
dycji przyczyni się do jej przetworzenia w „hasło” wywoławcze jukagirskości.
Życie w bliskim kontakcie z przyrodą, korzystanie z jej zasobowi wiara w jej du
chy przyczyniły się do rozwoju pewnej etykiety zachowania, zwanej prawem tajgi
lub tundry. Życie z myślistwa i rybołówstwa do tej pory jest porównywane przez
Jukagirów do gry w karty — raz wygrasz, raz przegrasz. Powodzenie zapewniają
sobie, karmiąc ogień, ale również przestrzegając pewnych zasad „ekologicznych” .
Dlatego też starają się brać z tajgi i tundry tylko tyle, ile im potrzeba. Jest to chyba
najważniejsza zasada, wokół której krąży wiele legend i podań, ilustrujących, w ja
ki sposób przyroda karała krnąbrnych myśliwych. Jedna z nich głosi, że kiedy Ju
kagirzy upolowali więcej łosi, niż byli w stanie zjeść, Gospodarz Tajgi zabrał
wszystkie zwierzęta z lasu i od tej pory ludzie cierpieli głód (Jochelson 1926).
W przestrzeganiu tej zasady dopatruje się zachowania tradycyjnego światopo
glądu i obrazu życia.
Jeśli spojrzeć na tradycyjny światopogląd, to nie wolno brać od przyrody więcej, niż ona
daje w danym momencie. Nie wolno gromadzić więcej — co jest potrzebne teraz to bierz,
co ci potrzebne na jutro — weźmiesz jutro (...) dlatego o Julcagirach mówi się, że są lekko
myślni (...) Jukagirzy bardzo mało dbają o gromadzenie zapasów (M, 301, N).
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Na każdym kroku podkreśla się unikatowość jukagirskiego podejścia do natu
ry, mimo że jest ono w dużym stopniu wspólne dla wszystkich ludów syberyjskich.
Jednak Jukagirzy jako najbardziej „tajgowy” naród są twórcami tych wartości, od
nich zostały one zapożyczone. W takim ujęciu nawet taka cecha, jak niegromadzenie zapasów na zimę staje się powodem do dumy.
Dawny sposób życia w harmonii z przyrodą jest przeciwstawiany nowoczesne
mu. Inteligencja dowodzi, że Jukagirzy byli w stanie przeżyć tyle wieków właśnie
dzięki szacunkowi dla natury. A współczesne problemy ze zmniejszaniem się licz
by zwierząt i ryb są związane z pragmatyzmem, nadmierną eksploatacją. Zmniej
sza się także pogłowie udomowionych reniferów, zwierząt niezwykle istotnych dla
mieszkańców tundry, w tym właśnie Jukagirów.
Jak reniferów nie będzie, to ja nie wiem jak będziemy żyć, my jesteśmy koczownikami,
w jednym miejscu nie potrafimy żyć, ja nie wiem co będzie (M, 301, A)41.

Ze związków z przyrodą wynika kilka cech, które inteligencja utożsamia z jukagirskim charakterem. Są to gościnność i obowiązek dzielenia się zdobyczą ze
wszystkimi, którzy brali udział w polowaniu, i rodziną.
Ktokolwiek do nas przyjeżdża, to potem odjeżdżając mówi że jeszcze przyjedzie. I rzeczy
wiście niektórzy wracają, na urlop, na kilka dni. I ci ludzie mówią — zaskakująco dobry
naród. Tyle lat robiono wszystko, żeby ludzie stali się pragmatyczni. A w Nielemnoje lu
dzie są dobrzy. Do tej pory zachowało się to, że jeśli ktoś coś upoluje, to dzieli wśród ludzi.
I może dlatego właśnie jest nam lepiej żyć niż w Zyriance, że nadal istnieje wzajemna po
moc (K, 301, N).

Cechy takie, jak wspomniane wyżej, są typowe dla społeczności żyjących
w ciężkich warunkach klimatycznych. Jednostka, której nie przyjmie się pod dach,
jest skazana na śmierć. Osoba, z którą nie podzieli się zdobyczą, także jest skazana
na śmierć, tyle że głodową. Życie w tajdze i tundrze powodowało, że każdy mógł
z dnia na dzień znaleźć się bez dachu nad głową lub bez jedzenia. Dlatego właśnie
wykształcił się taki system wzajemnej pomocy, jeden z informatorów tłumaczył to
w następujący sposób.
Mięso łosia ja rozdaję, nie sprzedaję, bo przecież jutro to ja mogę nie mieć mięsa i chodzić
po prośbie (M, 55 1, N).

Jukagirzy przypisują sobie także skromność i malomówność. W ten sposób ry
suje się obraz społeczeństwa, które w odróżnieniu od sąsiadów jest głęboko udu
chowione, spokojne i niegadatliwe.
Jakaś taka zbyt wielka powściągliwość czy skromność, to że jest powiedziane „głośno nie
rozmawiaj”, że do braci i sióstr należy zwracać się na „wy” i nie wolno bezpośrednio pa
trzeć na siebie... Cała kultura bazowała na zakazach, same zakazy. Dlatego też Jukagirzy
są małomówni i to pewnie ich zgubi... Wiadomo, że zwycięża silniejszy, ten kto więcej
mówi. Weźmy np. odzież tradycyjną, czyja ona? Wiadomo, tego kto napisał o niej więcej
książek (K, 501, A).

41

Rozmowa nierejestrowana, z notatek własnych.
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W niektórych cechach, jak chociażby we wspomnianej małomówności, inteli
gencja upatruje zagrożenia dla swojego narodu. Tych cech jest jednak więcej, ta
kich jak prostoduszność i naiwność czy niemyślenie o przyszłości.
(...) No oni [Jukagirzy— przyp. J. Derlicki] są ludźmi skromnymi, prostodusznymi. Są tyl
ko zbyt naiwni, wszystkim dowierzają. No tradycyjna cecha charakteru to niegospodar
ność (...) na to wszystko oddziałuje tradycyjny sposób życia... (K, 50 1, N).

Z obrazu kreślonego przez inteligencję zaczyna się wyłaniać „dobry Piętaszek” ,
nieskażone cywilizacją dziecko przyrody. Jednak superlatywy Jukagira są też jego
przekleństwem, nie potrafi on bronić swoich wartości. Współczesne przemiany
mogą tę sytuację zmienić, ale zniszczony zostanie wówczas „unikatowy” jukagirski światopogląd.
Inteligencja celowo buduje swój obraz Jukagira w przeciwieństwie do obcego,
problem w tym, że tego ostatniego nie nazywa konkretnie po imieniu. Czasem by
wa to kultura jakucka czy eweńska— jako bardziej rozwinięta i planowa (hodow
la, zapasy itp.), czasem rosyjska jako ta, która używa większej liczby słów. Idealizacja własnej kultury, dowartościowanie (lub przewartościowanie) jej w opozycji
do obcych, jest źródłem dumy narodowej. W tym celu właśnie prowadzi się poszu
kiwanie w przeszłości tych cech, które świadczą o łagodności, czystości, ekologiczności itp. (Bystroń 1995, s. 15-26). Jest to z pewnością próba zmiany dotychczaso
wych wartości. W okresie sowieckim Jukagirzy byli przedstawiani jako najbardziej
zacofani, ich sposób życia kojarzył się powszechnie z prymitywizmem, obszar, na
którym żyli, z niedostępnością i dzikością. Taki sowiecki wizerunek Jukagira do
prowadził do tego, że ludzie zaczęli się wstydzić swojej narodowości i języka,
przejmując język i kulturę rosyjską. W budowaniu współczesnej identyfikacji et
nicznej chodzi o to, żeby to wszystko, co było określane w kategoriach pejoratyw
nych, przedstawić jako najwyższe wartości. Z jukagirskich poszukiwań wynika, że
są oni najłagodniejsi, najbardziej gościnni, zżyci z przyrodą, krótko mówiąc — za
chowały się u nich najbardziej elementarne cechy humanizmu i największa har
monia z przyrodą. Gloryfikacja związków z przyrodą jest w sposób nieartykułowa
ny przeciwstawiona cywilizacji i industrializacji, które doprowadzają do katastrof
ekologicznych. Wniosek można postawić jeden: jukagirski sposób życia jest naj
lepszy. Opiera się to wszystko na zasadzie unikatowości i wyjątkowości. Nawet je
żeli grupa jest zacofana, a model dla niej stanowią obcy, to zadaniem inteligencji
jest przekonywać społeczność o tym, że jej kultura jest nieskażona, pierwotna i wy
jątkowa (Smith 1996, s. 47-50).
Związek z określonym terytorium ma ogromne znaczenie dla kształtowania się
i istnienia narodu. Większość grup etnicznych domaga się terytorium, na którym
mogłaby się samodzielnie rozwijać. Ziemia jest świadkiem istnienia danego ludu.
Dzięki niej ludzie mogą identyfikować się z miejscami naturalnymi i historyczny
mi, np. górami, w których żyją bogowie. Oprócz tego następuje naturalizacja
miejsc, które zostają włączone do tradycji; niektóre z nich stają się niezwykle istot
ne dla samookreślenia grupy. To one właśnie wyznaczają granice i umieszczają
wspólnotę w krajobrazie (Smith 1996,182-191). Dla Jukagirów niezwykle trudne
jest odwoływanie się do wspólnego obszaru, ponieważ takiego nie ma. Mogą oczy
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wiście, i często to robią, odwoływać się do XVII wiecznego obszaru zajmowanego
przez ludy jukagirskie (Kuriłow 1999a). Jest to jednak działanie niezbyt racjonalne
we współczesnej sytuacji etnogeograficznej42. Funkcję tą muszą więc spełniać lo
kalne ojczyzny Jukagirów. O ile jednak nikt nie spiera się co do kształtu ziem Jukagirów z Andruszkino, o tyle do tej pory nie zagwarantowano ich Jukagirom z Nielemnoje. Kiedy wynikł spór, lokalni działacze sporządzili mapę tradycyjnych ob
szarów swojej grupy z podziałem na poszczególne rody, jednak sprawa do dzisiaj
nie jest zamknięta.
Częstokroć ważniejsza od posiadanej jest ziemia, która funkcjonuje w pamięci
grupowej, mitach i symbolach. Ma ona kilka istotnych znaczeń. Jest przede
wszystkim centrum o znaczeniu religijno-etnicznym. Jeżeli grupa jest oderwana
od terytorium, to więź z nim pozostaje i staje się esencjonalną częścią pamięci
zbiorowej i tożsamości. Na podstawie terytorialnych korzeni określa się wreszcie
inną grupę — obcych (Smith 1996, s. 28-29). Stąd pojawia się silny trend tundro
wych Jukagirów do powrotu do swojej ojczyzny Tustach-Sen. Podkreślają oni, że
dopóki w niej mieszkali, nie było małżeństw mieszanych, nie asymilowali się, za
chowywali swój język. Całe zło i upadek kultury rozpoczął się z dniem ich wysied
lenia do Andruszkino.
Jukagirscy liderzy często też odwołują się do krajobrazu — tajgi i tundry, po
szczególnych rzek. Widoczne to jest chociażby w nazwach, Jukagirzy tundrowi i le
śni, niżniekołymscy i wierchniekolymscy, andruszkińscy i nielemnojscy. Już same
te określenia w znaczny sposób wpływają na identyfikację etniczną. Podkreślają
także rodzaje tradycyjnych zajęć. G. Kuriłow, identyfikując się z krajobrazem,
przyjął pseudonim Ułuro Ado, co znaczy po jukagirsku „Syn jeziora Oliero” , nazwę
tego zasobnego w ryby jeziora przejęła także cała otaczająca tundra — olierińska.
Nawet pierwszy kołchoz, który powstał w Tustach-Sen w latach trzydziestych, no
sił znamiona krajobrazowe, nazywał się „Oduły rzeki Czukoczi” .
Krajobraz i jego nazwy mogą się także stać przedmiotem sporów pomiędzy róż
nymi grupami etnicznymi, szczególnie jeżeli chodzi o to, kto pierwszy zajął dany
obszar i kto od kogo przejął nazwy geograficzne. W przypadku Nielemnoje takich
sporów nigdy nie było, nikt nie kwestionuje jukagirskiego pochodzenia nazw kra
jobrazu. Nieco odmiennie przedstawia się sytuacja w Andruszkino, gdzie od lat to
czy się spór o jukagirskie bądź eweńskie pochodzenie nazw geograficznych. W od
powiedzi na argumentację eweńską powstała praca N. Kuriłowa Jukagirska toponimika niżniekolymskiego ułusu Republiki Sacha (Jakucja) (1999a). Przeprowa
dzając poszukiwania toponimiczne, autor dochodzi do związków z rzeką Angarą
nad Bajkałem. We wstępie śledzi także proces zmian nazw z jukagirskich na jakuckie i rosyjskie, doszukuje się błędów w transkrypcji i tłumaczeniu. Zasadnicza
część książki to Słownik toponimiczny, w którym znajdują się jukagirskie nazwy
całej okolicy (Kuriłow 1999a). Praca ta doskonale wpisuje się w ramy nowej inter
pretacji dziejów i kultury jukagirskiej.
42 Trudno wyobrazić sobie próby odzyskania przez Jukagirów terenów prawie caiej Jakucji, w której
etnosem tytularnym są Jakuci.
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Zakończenie
Współczesne przemiany społeczności jukagirskiej w Jakucji są procesem wiel
ce złożonym. Można je przedstawiać w różnym świetle, posiłkując się różnorodny
mi pracami teoretycznymi. Mogą to być interpretacje ogólne — wpisujące Jukagirów w szerszy krąg ludów Północy, a nawet całej Syberii, bądź też szczegółowe,
skupiające się na pewnych wycinkach rzeczywistości. W pracy tej starałem się za
rysować pewien trend współczesnych przemian z uwzględnieniem specyfiki juka
girskiej.
Specyfika ta zawiera się w kilku punktach. Po pierwsze, Jukagirzy są najmniej
szym ludem43 republiki. Są też, co próbowałem przedstawić w części historycznej
i ogólnej, ludem najbardziej zasymilowanym. Większość dawnych plemion jukagirskich wyginęła lub uległa asymilacji. Chyba w największym stopniu utracili ro
dzimy język i treści kultury, a 80% społeczeństwa to metysi. Inteligencja tak małej
grupy silą rzeczy musi być niewielka. W związku z powyższym należałoby spo
dziewać się najgorszego — postępującego rozkładu i apatii. Stało się jednak zu
pełnie inaczej, elity jukagirskie wykrzesały z siebie tyle energii, że swoją prężno
ścią mogą być przykładem dla pozostałych grup autochtonicznych. Być może więc
w małej liczebności kryje się siła tej grupy.
Odrodzenie ruchów narodowych i etnicznych było związane z demokratyzacją
życia w ZSRR. Władze jakuckie, realizując politykę paternalizmu, starały się po
kierować tymi ruchami, stworzyły wiele instytucji, przy pomocy których „młodsze
ludy” miały się rozwijać w sposób kontrolowany. Jednak euforia przełomu lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych sprawiła, że lokalne elity podjęły szereg
inicjatyw wykraczających poza nakreślone ramy. Jukagirzy, opierając się na na
rzuconych przez władze republiki ośrodkach — wspólnocie, szkole, Radzie Star
szych i innych, rozpoczęli realizację własnych pomysłów. Pustkę kulturową po
spuściźnie imperium zaczęto wypełniać rodzimą treścią. Treść ta musiała być
atrakcyjna w przeciwieństwie do rosyjskich przedstawień zacofania i prymity
wizmu.
Kłoskowska twierdzi, że „tożsamość narodowa zbiorowości narodowej to jej
zbiorowa samowiedza, jej samookreślenie, tworzenie obrazu własnego i cała za
wartość, treść samowiedzy” (Kłoskowska 1996, s. 99). Takie ujęcie tożsamości
znajduje potwierdzenie w działaniu elit jukagirskich. To one właśnie tworzą „zbio
rową samowiedzę” , własny obraz i wypełniają go treścią. Podczas tych kreacji się
gają po różne narzędzia, modernizują istniejącą kulturę, wygrzebują dawno zapo
mniane tradycje i tworzą zupełnie nowe. Najważniejsza jednak w tworzeniu tożsa
mości i więzi grupowych jest idealizacja własnej grupy. Za pomocą mechanizmów
opisanych przez Bystronia (1995) i Smitha (1996) inteligencja czerpie z przeszło
ści, w niej dopatrując się źródeł dumy narodowej. Historia staje się inspiracją po
mysłów na zapełnienie treści samowiedzy. W niej tkwi starożytne pochodzenie Ju43 W republice jeszcze mniej jest Czukczów i Dolgan, ale są oni przedstawicielami dużo większych lu
dów żyjących w innych częściach Federacji Rosyjskiej (przyp. J. D.).
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kagirów, ich złote czasy, pradawny język czy dziedzictwo kulturowe, które przejęli
sąsiedzi. Z przeszłości wynika także życie w harmonii z przyrodą, znajomość przy
rody, szacunek dla niej i system moralny. Skoro więc są Jukagirzy dziećmi przyro
dy, to i mają całą gamę przymiotów, których cywilizacji nie udało się zniszczyć, są
gościnni, dobrzy, pomocni, ale także naiwni. Przeszłość daje także poczucie ogro
mu zajmowanego niegdyś terytorium, tłumaczy jukagirskie nazwy krajobrazu,
uzasadnia potrzebę posiadania własnej ziemi. Ważnym elementem tworzonej
„megalomani narodowej” jest kwestia wymierania grupy. Nie wolno dopuścić do
zagłady ludu o „takich” tradycjach i „takim” dziedzictwie. Nie wolno dopuścić do
utraty romantycznego świata przodków. Nacisk kładziony na kwestię „wymiera
nia” może świadczyć o potrzebie pogłębionej integracji społeczności w określonym
celu. Jest także presją wywieraną na władze, organizacje pozarządowe i inne, ma
jącą uprawomocnić pierwszeństwo w okazywaniu pomocy właśnie Jukagirom.
Treści te znajdują odzwierciedlenie w artykułach prasowych (Christoforow
2000b), opracowaniach naukowych (Problemy... 1996) czy książkach popular
nonaukowych (Kuriłow 1999b). Są one następnie włączane do programów szkol
nych i manifestowane podczas różnych uroczystości, rozpowszechniane w ten
sposób, stają się ważnym składnikiem tożsamości grupowej.
Gdyby jednak wziąć pod uwagę obiektywne wyróżniki grupy etnicznej lub naro
dowej, takie jak język, wspólne pochodzenie, struktury władzy czy wreszcie wspól
ne terytorium, okazałoby się, że Jukagirzy tworzą zaledwie kulturę lokalną. Podob
ny przykład podaje Clifford, odwołując się do procesu Indian z Mashpee w 1976 ro
ku. Musieli oni udowodnić, że byli i są plemieniem indiańskim, aby zachować sa
morząd terytorialny i prawo do ziemi w swoim rodzinnym mieście. Wszystkie
obiektywne wyznaczniki zawiodły, nie mieli rodzimego języka, wspólnych wie
rzeń, kultury, historii, struktur władzy rodowej. Sąd, stosując nawet szeroką defi
nicję plemienia44, nie był w stanie stwierdzić istnienia ciągłości plemiennej
w Mashpee. Z kolei występujący w charakterze świadków działacze indiańscy ry
sowali ze strzępów przeszłości całościowy obraz indiańskiego plemienia i kultury.
Mimo że wyrok był dla miejscowych niekorzystny, to jednak nie można podważyć
faktu istnienia specyficznej kultury lokalnej w Mashpee45, która nie jest odradza
na, a po prostu tworzona.
Według kryteriów zastosowanych w sprawie Mashpee, u Jukagirów zapewne
także zabrakłoby ciągłości władzy plemiennej oraz innych wyznaczników określa
jących ich jako grupę rdzenną. Na szczęście nikt takich dowodów nie wymaga. Po
wstaje tu jednak pytanie o kryteria, które decydują o byciu plemieniem czy ludem,
a nie tylko tworzeniu specyficznej kultury lokalnej. Sądzę, że nigdy nie uda się ich
dokładnie określić.
44 Plemię to „grupa Indian tej samej albo podobnej rasy, zjednoczona w społeczność pod jednym przy
wództwem i zamieszkująca określone, choć nie zawsze dokładnie zdefiniowane terytorium” (Clifford
2000, s. 357-358).
45 Podejście do kwestii plemienności zmieniło się w USA w latach osiemdziesiątych. Grupy, które
wcześniej nie mogły uzyskać statusu plemion (na podstawie obiektywnych wyznaczników), zaczęły
wygrywać sprawy sądowe o przyznanie tego statusu (Clifford 2000, s. 369).
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Inteligencja jukagirska określa opisany w niniejszej pracy proces terminem
„odrodzenie” , ale przecież żeby odradzać, trzeba mieć coś, co można by odrodzić
Wydawałoby się, że materiałem takim mogą się stać zachowane elementy kultury
tradycyjnej lub język. Jak wspomniano wcześniej, przywrócenie języka jest prak
tycznie niemożliwe, tym bardziej że ma on zostać zmodyfikowany w jeden literac
ki. Podobnie rzecz ma się z tradycją; inteligencja sięga po nią wybiórczo, moderni
zuje, wręcz wymyśla. Taki sam charakter ma reinterpretowana historia. Jest to
więc, moim zdaniem, bardziej tworzenie czegoś nowego, nowej tożsamości i no
wych więzi. Wylania się nowa grupa, która w niedalekiej przyszłości będzie chcia
ła powiedzieć o sobie „naród” , zwłaszcza że działania inteligencji jukagirskiej ma
ją wszelkie znamiona narodotwórstwa.
* * *
W ciągu ostatnich 50 lat dostrzeżono problem społeczności tubylczych na świecie,
szczególnie tych najmniejszych. W 1994 roku ONZ proklamowało nawet Dekadę
Ludności Tubylczej Świata (1995-2004). Mimo podjęcia wielu inicjatyw mających
na celu polepszenie sytuacji rdzennych mieszkańców świata, zapewnienia im róż
norodnych praw itp. w ostatnim czasie znacznie zwiększyła się liczba publikacji
0 dźwięcznych tytułach Ginące kultury (Davis 1999) czy Ostatni Mohikanie (Bud
rewicz 2001). Przedstawiają one czarną wizję przyszłości „dobrych Piętaszków”
1 „szlachetnych tubylców” , prorokując ich szybkie wchłonięcie przez świat postę
pu. Trudno nie zgodzić się z niszczycielskimi siłami cywilizacji, wiele tradycji, ję
zyków i systemów wierzeń po prostu znikło. Należy jednak pamiętać, że równie
wiele zostało wymyślonych i ożywionych przez „zapylenie” , przejęcie i asymilację.
To w nieco jaśniejszych kolorach pozwala odczytać słowa jukagirskiego autora:
Poświęca się [książkę — przyp. J. D.] starożytnym Jukagirom, ojcom i matkom, którzy
stworzyli i zachowali do dziś język, kulturę i tradycję etnosu, a także współczesnym Juka
girom, na których, być może, zakończy się jego istnienie (Kuriłow 1999b, 3)

Bibliografia
Anderson B.
1997 Wspólnoty wyobrażone, Kraków.
Babiński G.
1998 Metodologiczne problemy badań etnicznych, Kraków.
Budrewicz O.
2001 Ostatni Mohikanie, „Wprost”, nr 31, s. 90-92.
Bystroń J. S.
1995 Megalomania narodowa, Warszawa.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Nowi ludzie. Społecznośćjukagirska w procesie przemian

187

C h r is t o fo r o w W .
2000a

N a b e r e g u r e k i J a s a c z n o j, „ G a z e t a J a k u tia ” , 3 V II (w e r s ja e le k t r o n ic z n a ).

2000b

K o g d a r o d it s ja p o s le d n ij p o t o m o k p le m e n i o d u l? Z a m ie t k i s o s je z d a ju k a g ir s k o g o
n a r o d a , „ G a z e t a J a k u tia ” , 6 V II (w e r s ja e le k t r o n ic z n a ).

C liffo r d J.
2000

K ł o p o t y z k u ltu r ą . D w u d z ie s t o w ie c z n a e t n o g r a f ia , lit e r a t u r a i s z t u k a , W a r s z a w a .

D a v is W .
1999

G in ą c e k u ltu r y , „ N a t i o n a l G e o g r a p h ie ” , v o l. 1, n r 1, s. 3 5 - 6 1 .

D e r lic k i J., L ip iń s k i W .
1997

N a k r a ń c a c h J a k u cji. S p o łe c z n o ś ć j u k a g ir s k a w p r o c e s ie p r z e m ia n , „ S p r a w y N a r o 
d o w o ś c i o w e ” , S e r ia n o w a , t. VT, z. 2 (1 1 ), s. 3 2 9 - 3 4 0 .

F e d o r o w a E. N .
1998

N a s e le n ije J a k u tii, N o w o s y b ir s k .

F o r s y t h J.
1989

T h e I n d ig e n o u s P e o p le s o f S ib e r ia in th e T w e n t ie t h C e n tu ry , w : T h e D e v e lo p m e n t

1994

A H i s t o r y o f t h e P e o p le s o f S ib e r ia , C a m b r id g e .

o f S ib e r ia . P e o p le a n d R e c o u r c e s , red . A . W o o d i R . A . F re n c h , L o n d o n , s. 7 2 - 9 6 .

H o b s b a w m E.
1984

I n t r o d u c t io n : I n v e n t i n g T r a d it io n s , w : T h e I n v e n t io n o f T r a d it io n , red . E. H o b s 
b a w m , T . R a n g e r , C a m b r id g e , s. 1 - 1 5 .

Is t o r ija ...
1957

I s t o r ija J a k u ts k o j A S S R , t. I I: J a k u tija o t 1 6 3 0 - c h g o d o v d o 1 9 1 7 g „ M o s k w a .

J o c h e ls o n W .
1900

M a t e r i a ł y p o iz u c z e n iju j u k a g ir s k o g o j a z y k a i f o lk lo r a , s o b r a n n y je w K o ły m s k o m

1926

T h e Y u k a g h ir a n d Y u k a g h ir iz e d T u n g u s , N o w y Jork.

o k r u g ie , S a n k t P e te r s b u r g .

J u k a g iry ...
1975

J u k a g iry . I s t o r i k o - e t n o g r a f ic z e s k ij o c z e r k , re d . A . P . O k la d n ik o w , N o w o s y b ir s k .

K lo s k o w s k a A .
1996

K u lt u r y n a r o d o w e u k o r z e n i, W a r s z a w a .

K o l e s o w M . I.
1991

I s t o r ija K o ly m s k o w o k r a ja , Jak u ck .

K iy u k o w M .
1996

S e l f - d e t e r m i n a t i o n f r o m M a r x t o M a o , „ E t h n ie a n d R a c ia l S t u d ie s ” , V o l. 19, N o . 2,

S.

3 5 2 -3 7 8 .

K u r i l o w G. N .
1993

O d e js t w e n n y c h m e r a c h p o p r e d o t w o r a s z c z e n ju e t n ic z e s k o g o w y m ir a n ija ju k a g ir o w , w : M a t e r i a ł y s j e z d o v m a lo c z is le n n y c h n a r o d o w S e w e r a J a k u tii ( 1 9 8 9 - 1 9 9 3
g g . ) , J ak u ck , s. 1 0 5 - 1 3 7 .

1990

J u k a g ir s k o - R u s s k ij s lo w a r , Jaku ck.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

188

Jarosław Derlicki

K u r i ło w N . N .
1999a

J u k a g ir s k a ja t o p o n im ik a N iż n e k o ly m s k o g o u lu s a R e s p u b lik i S a c h a (J a k u tija ), Ja-

1999b

J u k a g iry : n e r a s k r y t a ja z a g a d k a c z e lo w e c z e s t w a . R a z m y s z le n ija ju k a g ir a , Jak u ck .

1999c

L e k s ik a s p o r t iw n y c h i g r j u k a g ir o w tu n d r y , Jak u ck .

kuck.

K u r i ło w S. N .
1975

N o w y j e Iju d i, M o s k w a .

N i k o ł a j e w a I. A .
1989

F o lk lo r J u k a g ir o w w e r c h n e j K o ly m y . K r e s t o m a t ija , Jak u ck .

P r o b le m y ...
1996

P r o b le m y w o z r o ż d e n i j a is c z e z a ju s z c z ic h j u k a g ir o w , Jak u ck .

P r o je k t ...
1996

P r o je k t „ O s u k tu u le ju k a g ir s k o w o n a r o d a ” , Jak u ck .

R o b b e k V . A ., K r iw o s z a p k in A . W .
1993

M a lo c z is le n n y je n a r o d y S e w e r a R e s p u b lik i S a c h a (J a k u tia ), w : M a lo c z is le n n y je
n a r o d y S e w e r a J a k u tii: s o s t o ja n ie , p r o b le m y . S b o r n ik n a u c z n y c h tr u d ó w , Jak u ck .

S c e n a rij...
1992

S c e n a rij k u lt u r n o - m a s o w y c h i r it u a ln o - m a s o w y c h m e r o p r ija t ij I s je z d a J u k a g ir o w ,
Jak u ck .

S m it h A . D.
1996

T h e E th n ie O r ig in s o f N a t io n s , O x fo r d .

S z y n k i e w i c z S.
1993

S tr u k tu r a e t n ic z n a i te n d e n c je je j p r z e m ia n u s c h y łk u Z S R R , „ S p r a w y N a r o d o w o ś 
c i o w e ” , S e r ia n o w a , t. II, z. 2 (3 ), s. 2 9 - 7 6 .

T r z c iń s k i P .
2000

K o l o n i a l i z m c z y p o k o jo w e w ł ą c z e n ie . G ło s y w d y s k u s ji w R e p u b lic e S a c h a (Jak u 
c ja ), w : W i e l k a S y b e r ia m a ły c h n a r o d ó w , re d . E . N o w ic k a , K r a k ó w , s. 1 6 7 - 1 8 6 .

T u g o łu k o w W . A .
1979

K to w y , J u k a g iry ? , M o s k w a .

V a k h t in N .
1991

T h e Y u k a g h ir L a n g u a g e in S o c io - I in g u is t ic P e r s p e c t iv e , P o z n a ń .

1992

N a t i v e P e o p le s o f th e R u s s ia n F a r N o r t h , M i n o r i t y R ig h t s G ro u p R e p o r t .

Z n a n ie c k i F.
1990

W s p ó łc z e s n e n a ro d y , W a rs z a w a .

Ż u k o w a L. N.
1996a

R e l i g i a J u k a g ir o w . J a z y c z e s k ij p a n t e o n , Jaku ck.

1996b

O d e ż d a J u k a g ir o w , Jak u ck .

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Wojciech Lipiński

Od autostereotypu do megalomanii.
Przemiany kulturowe wśród społeczności
rdzennych w Jakucji

Po upadku Związku Radzieckiego poszczególne narody i grupy społeczne byłego
imperium otrzymały szansę na samodzielne określenie ram swojej identyfikacji
grupowej i wyborów tożsamościowych. Ożyły uczucia narodowe i religijne, uzna
wane dotąd za przeżytek i przeszkodę w budowaniu społeczeństwa radzieckiego.
Procesy odrodzenia narodowego stały się głównymi nurtami kulturalnymi w repu
blikach syberyjskich1.
Największa z nich — Republika Sacha (Jakucja) jest zamieszkała, obok napły
wowej ludności słowiańskiej i Jakutów, przez pięć grup zaliczanych do tzw. ma
łych ludów Północy— Czukczów, Dołganów, Ewenków, Ewenów i Jukagirów. Spo
łeczności te, pomimo trudnej sytuacji wynikającej z marginalnego i mniejszościo
wego statusu — zarówno wobec kultury rosyjskiej, jak i jakuckiej — poszukują
własnych strategii rozwoju w ramach odrodzenia narodowego. Inicjatorami tych
poszukiwań i związanych z nimi działań jest grupa inteligencji, zamieszkała głów
nie w stołecznym Jakucku. W swoich publicznych wystąpieniach, artykułach pra
sowych, pracach naukowych i popularnonaukowych formułuje różnego rodzaju
sądy na temat swoich narodów, przekazuje wizję tradycji, historii i znaczenia ich
kulturowego dziedzictwa.
W tym krótkim artykule1
2 chciałbym przybliżyć polskiemu czytelnikowi zjawi
ska związane z odrodzeniem narodowym małych ludów Północy w Jakucji, a prze
de wszystkim kreowany przez przedstawicieli rdzennej inteligencji wizerunek
1 „Odrodzenie narodowe ” to termin określający zespół zjawisk związanych z poszukiwaniem dróg sa
modzielnego rozwoju przez poszczególne narody syberyjskie (tworzenie symboli wspólnoty, organiza
cja świąt narodowych, wprowadzanie etnopedagogiki do szkół itp.). W latach dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku proces odrodzenia narodowego postępował we wszystkich republikach syberyjskich
— w Ałtaju, Tuwie, Chakasji, Buriacji i Jakucji (Nowicka 2000, s. 16).
2 Tekst ten jest zredagowanym i skróconym fragmentem pracy magisterskiej pt. „Małe ludy Północy
w Jakucji. Wizerunek grupy jako składnik tożsamości etnicznej”. Praca powstała na podstawie roz
mów przeprowadzonych z inteligencją ewenkijską, eweńską i jukagirską oraz tworzonych przez nią
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własnych etnosów. Ze względu na to, iż podjęta problematyka dotyczy terenu od
ległego i mało znanego, niezbędne wydaje się wprowadzenie krótkiego rysu histo
rycznego.

Ludy rdzenne w Jakucji
Najdawniejsze dzieje człowieka w Jakucji sięgają epoki paleolitu. Spośród grup za
mieszkujących obecnie republikę najstarszą obecnością na jej terytorium mogą się
poszczycić Jukagirzy, których przodkami, według A. P. Okładnikowa, były plemio
na centralnej i niektórych regionów północnej Jakucji, posługujące się w po
czątkach naszej ery narzędziami z brązu i żelaza (1955, s. 51-53, 70). Tunguzi do
tarli do Jakucji z południa prawdopodobnie w XII-XIII wieku. Część ludności tun
guskiej znad Bajkału przemieszczała się też na wschód, aż do Morza Ochockiego,
skąd wyruszali dalej na północ, na Kamczatkę, Czukotkę i do północno-wschod
niej Jakucji, gdzie w wyniku kontaktu z miejscowymi ludami (Koriakami i Jukagirami), wyodrębniła się oddzielna grupa — Łamuci (Tugołukow 1980, s. 175)*3. Z re
gionu jeziora Bajkał, w ślad za Tunguzami, zaczęły przemieszczać się grupy po
chodzenia tureckiego. Przodkowie Jakutów wędrowali doliną Leny, aż do jej środ
kowego basenu, gdzie napotkali dogodne warunki do hodowli koni i bydła. Zasied
liwszy terytoria nad środkową Leną i Aldanem, zaczęli przemieszczać się na
północ, w kierunku rzeki Wiliuj.
W pierwszej połowie XVII wieku do Jakucji docierają Rosjanie. W 1632 roku ko
zacki oddział Piotra Beketowa wzniósł na prawym brzegu Leny warownię, która
dała początek późniejszemu Jakuckowi. Rosjanie bardzo szybko poznali dolinę Le
ny i zaczęli zdobywać kolejne terytoria. Do końca XVII wieku zajęli całość obszaru
dzisiejszej Jakucji, w 1676 roku były tam, oprócz samego Jakucka, trzy warownie
i dwadzieścia jeden zimowisk. W każdym z nich stacjonowało od trzech do dwu
dziestu kozaków, których głównym zadaniem było ściąganie od miejscowej ludno
ści jasaku — podatku płaconego w skórkach cennych zwierząt futerkowych (Istorija... 1957, s. 45).
Oprócz kozaków do Jakucji przybywali kupcy, rzemieślnicy i rosyjscy chłopi.
Rozwój osadnictwa rosyjskiego związany był m.in. z powstawaniem traktów han
dlowych. Najważniejsze z nich to Trakt Irkucki oraz Ochocki, a potem Ajański.
Wzdłuż ich tras zasiedlano ludność rosyjską oraz jakucką, co wpłynęło na zmianę
struktury etnicznej regionu. W końcu XVII wieku na całym terytorium leńskiego
kraju funkcjonowały już 164 gospodarstwa chłopskie (Istorija... 1957, s. 49). Poza
południowymi i centralnymi terytoriami kraju, które były dogodne dla rolnictwa,
niewielkie grupy Rosjan osiedlały się również na Dalekiej Północy. Zajmowali się
tekstów pisanych (wywiady i artykuły prasowe, książki). Materiał został zgromadzony podczas dwóch
wyjazdów do Republiki Sacha, w 1997 i 1999-2000 roku.
3 Stosowane obecnie nazewnictwo ludów syberyjskich ustalone zostało przez etnografów radziec
kich w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Wcześniejsza terminologia określała Ewenków mianem
Tunguzów, Ewenów zaś nazywała Łamutami.
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tam rybołówstwem i myślistwem, przejmując często wiele elementów kultury
rdzennych ludów.
Przybycie Rosjan nad Lenę oraz nałożony przez nich obowiązek płaceniaja sa ku wywołały opór miejscowej ludności. W 1633 roku doszło do walk pomiędzy
zjednoczonymi rodami Jakutów, którzy zebrali się na terenie namskiego ułusu,
a oddziałami atamana Galikina. Następnie Jakuci przez kilka miesięcy oblegali jakucką warownię. Ostatecznie pomiędzy walczącymi doszło do ugody, ale pojedyn
cze przypadki walk nadal były dość częste. Podobnie było na terenach zamieszka
nych przez pozostałe ludy Jakucji. Przez pierwsze lata pobytu Rosjan walki toczyły
się nad Janą, Indygirką, Ałazieją i Kolymą. Łamuci i Jukagirzy napadali na zimowi
ska rosyjskie i unikali płaceniajasaku . Zmuszano ich do tego przez branie zakła
dników, co wkrótce stało się powszechną praktyką. Próby uwalniania zakładni
ków, którymi byli z reguły członkowie rodzin starszyzny rodowej, stały się kolejną
przyczyną zbrojnych wystąpień. Ostatecznie słabo uzbrojone i niezorganizowane
grupy rdzennej ludności uległy uzbrojonym w broń palną oddziałom kozackim
i zaczęły regularnie płacićja sa k .
W ślad za podbojem rosyjskim ruszyła ekspansja ludności jakuckiej. Jakuci co
raz głębiej przenikali na ziemie tunguskie w basenie Wiliuja i Oliekmy, przemie
szczali się też na południowy i północny wschód. Już w pierwszej połowie XVTII
wieku pojawili się nad Kolymą i w dolinie górnej Ałazjei. Ekspansja jakucka na
północny zachód spychała w kierunku Tajmyru rody tunguskie, które stopniowo
przejmowały także język jakucki. Wpływy językowe i kulturowe Jakutów w tym re
gionie miały zasadniczy wpływ na powstanie etnosu dołgańskiego. Wynikiem
wzajemnych wpływów asymilacyjnych było też powstanie grupy tzw. Północnych
Jakutów, hodowców reniferów (por. Trzciński 1997). Jakuci, podobnie jak Rosja
nie, osiedlali się także wzdłuż traktów handlowych, gdzie obsługiwali stacje pocz
towe oraz przewóz towarów. Rozprzestrzenianie się osadnictwa rosyjskiego,
a w ślad za nim jakuckiego miało znaczący wpływ na zmiany w sposobie życia po
zostałych grup rdzennej ludności Jakucji. Atrakcyjność jakuckiej gospodarki ho
dowlanej powodowała, iż niektóre rody wiliujskich i oliekmińskich Tunguzów za
częły przechodzić na hodowlę bydła i przyjmować bardziej osiadły tryb życia. Z ko
lei pod wpływem osadników rosyjskich trzy rody majskich Tunguzów zaczęły
w połowie X IX wieku zajmować się rolnictwem (Istorija... 1957, s. 213).
W 1918 roku oddziały bolszewickie zajęły Jakuck. W ciągu kolejnych kilku lat
trwały polityczne spory i walki pomiędzy różnymi frakcjami. Powstania antybolszewickie wybuchały na terytorium Jakucji także po ostatecznym ugruntowaniu
się władzy radzieckiej, do późnych lat dwudziestych. Niespokojne lata przełomu
pierwszej i drugiej dekady X X wieku odbiły się tragicznie na kondycji wielu grup
ludności rdzennej. Było to wynikiem długotrwałych walk, załamania się dotych
czasowej sieci wymiany i handlu oraz wysokich obciążeń podatkowych i kontrybu
cji nakładanych początkowo przez władze bolszewickie.
W 1924 roku powołano Komitet sodejstwija narodnostjami sewemych okrain
(nazywany w skrócie Komitetem Sewera — Komitetem Północy), który przez na
stępne dziesięć lat koordynował wszelkie inicjatywy związane z ludami Północy.
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Jeszcze w listopadzie tego samego roku lokalny Komitet Północy powołano w Jakucku (Ogryzko 1999, s. 521). Jednym z głównym zadań, jakie stawiał przed sobą
Komitet (kierowany wówczas przez P. G. Smidowicza), był rozwój kulturalny miesz
kańców Północy. Miały mu służyć tzw. kultbazy (kultum yje bazy), których zada
niem była obsługa ludności w możliwie szerokim zakresie — szkolnictwa, opieki
medycznej i weterynaryjnej, zaopatrzenia w towary i organizacji gospodarki ko
lektywnej. W Jakucji powstały (bądź były projektowane) trzy kultbazy — Ust-Majska (1928) i Oleniokska (1934) dla Ewenków i Tomponska dla Ewenów (Ogryzko
1994; 1999, s. 527). Obok stacjonarnych kultbaz organizowano tzw. Czerwone
Czumy — grupy działaczy kulturalnych i agitatorów objeżdżających obozowiska
koczowników.
Oprócz szkół organizowanych przy kultbazach rozpoczęto też tworzenie regu
larnej sieci szkolnictwa. Mimo iż w założeniach programowych przygotowanych
przez Komitet Północy, wszystkie dzieci miały być nauczane w swoich rodzimych
językach, w praktyce było to często niemożliwe. Wynikało to zarówno z braku od
powiednich kadr nauczycielskich, jak i z lokalnej specyfiki etnicznej w różnych
częściach Syberii. W Jakucji, w związku z wprowadzaniem w życie polityki korenizacji, począwszy od 1922 roku we wszystkich szkołach stopnia podstawowego,
w których przeważały dzieci jakuckie, zaczęto prowadzić nauczanie po jakucku
oraz wprowadzono ten język jako przedmiot obowiązkowy we wszystkich szko
łach średnich (Fedorow 1999, s. 115). W związku ze znacznym przemieszaniem
etnicznym w Jakucji reguły te dotyczyły często także małych ludów Północy, spo
ry procent dzieci ewenkijskich i eweńskich również uczył się w szkole po jakucku.
W związku z postulowanym nauczaniem dzieci z grupy ludów Północy w ich ro
dzimych językach Komitet Północy rozpoczął również prace nad programem two
rzenia języków literackich opartych na alfabecie łacińskim. Już w 1931 roku istnia
ły alfabety dla 13 języków oraz opublikowano pierwsze trzy elementarze (Vakhtin
1992, s. 13). Pod koniec 1936 roku przyjęto postanowienie o zmianie alfabetów na
rosyjskie, oparte na cyrylicy.
Rozwój kulturalny małych ludów Północy, tak jak widzieli go pracownicy Komi
tetu Północy, wiązał się również z rezygnacją ze światopoglądu religijnego. Walka
z szamanizmem była jednym z ważnych haseł propagandowych tego okresu. W li
stopadzie 1920 roku Jakucki Komitet Rewolucyjny zobowiązał przedstawicieli
władz lokalnych do prześladowania szamanów, odbierania im strojów szamań
skich i bębnów. W 1932 roku znany etnograf W. Bogoraz na lamach czasopisma
„Sowetskij Sewer” , będącego organem Komitetu Północy, wystąpił z projektem
walki z szamanizmem na Północy. Walką z szamanami zajęło się GPU, rozpoczęły
się aresztowania i egzekucje (Iljachow 1998, s. 88 97).
Drugą grupą ludności, którą wkrótce poddano represjom, byli bogaci posiada
cze dużych stad reniferów. Doszło do tego za sprawą polityki ekonomicznej i wpro
wadzenia kołchozów. Akcja kolektywizacyjna na Północy postępowała stosunko
wo powoli, napotykając opór ludności. W 1934 roku zaledwie 37% rdzennych mie
szkańców Północy pracowało w kołchozach. Najbardziej niechętne przemianom
były grupy zajmujące się hodowlą reniferów, dla których gospodarka kolektywna
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oznaczała rezygnację z własności stad. W 1934 roku w posiadaniu kołchozów było
10% pogłowia reniferów na Syberii (na Czukotce było to zaledwie 0,3%).
Wydarzenia II wojny światowej odbiły się fatalnie na kondycji ludów syberyj
skich. Wielu mężczyzn znalazło się na froncie, z którego większość nie powróciła.
Pozostała ludność została wprzęgnięta w ogromny wysiłek zapewnienia zaplecza
żywnościowego i przemysłowego na potrzeby wojny. Wojna, określana w ZSRR
mianem ojczyźnianej, nie tylko doprowadziła do znacznej depopulacji wśród lu
dów Syberii, ale też przyspieszyła procesy świadomościowej unifikacji w obrębie
„społeczeństwa radzieckiego” . Ogromna akcja propagandowa, podkreślająca wy
siłek wszystkich narodów kraju w walce ze wspólnym wrogiem, stała się doskona
łą bazą dla dalszego tworzenia społeczeństwa radzieckiego. Na Północy korzysta
no w tym celu z utartych już wzorców. Istniejące w latach trzydziestych Czerwone
Czumy zostały przekształcone w brygady kulturalne, które jeszcze do lat osiem
dziesiątych działały w większości kołchozów, objeżdżając stada hodowców reni
ferów z prelekcjami i pokazami filmów. W latach pięćdziesiątych zaczęto reduko
wać liczbę godzin przeznaczonych w szkołach na naukę języków rdzennych lu
dów. Na terenach, gdzie istniały problemy z nauczaniem języków małych ludów
Północy — z powodu silnego zróżnicowania dialektalnego, braku opracowanego
alfabetu (np. u Jukagirów) bądź małej liczebności — rezygnowano z nauczania
tych języków w ogóle. W tym okresie stosowano też naciski w celu całkowitego
przejścia ludności na język rosyjski (Vakhtin 1992, s. 18).
Akcja kolektywizacji, która w zasadzie zakończyła się w latach 40., była jedynie
pierwszym etapem procesu przemian gospodarczych. W związku ze zmianą polity
ki gospodarczej w latach pięćdziesiątych rozpoczęto tzw. ukrupnjanie, polegające
na łączeniu kołchozów w większe, bardziej scentralizowane jednostki gospodar
cze — sowchozy. W Jakucji w 1960 roku 69 kołchozów zostało przeorganizowa
nych w 23 gospodarstwa sowchozowe (Kuoljok 1985, s. 117). Z ukrupnjaniem
związana była akcja likwidacji niektórych osad oraz przejście ludności na osiadły
tryb życia. Wszystko to razem było ostatecznym ciosem zadanym funkcjonującym
jeszcze, tradycyjnym strukturom kulturowym rdzennych ludów Syberii. Celem ra
dzieckiej polityki narodowościowej było slijanie — zlewanie się kultur narodo
wych w jeden, wspólny organizm, jakim miało być społeczeństwo radzieckie. Sku
pienie ludności w dużych, wieloetnicznych osadach, rusyfikacyjny profil szkolnic
twa i presja napływającej ludności słowiańskiej (w latach osiemdziesiątych lud
ność rosyjska stanowiła ponad 60% populacji Jakuckiej ASSR) sprzyjały takiemu
procesowi. Jednocześnie państwo całkowicie kontrolowało działalność kulturalną
ludów rdzennych, kanalizując ją w formie działań folklorystycznych, dbając przy
tym o to, by jako narodowe w formie zachowywały odpowiednią dawkę socjali
stycznej treści.
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Inteligencja i liderzy małych ludów Północy w Jakucji
— korzenie historyczne i światopoglądowe
Istotną przeszkodą w realizacji radzieckiej polityki narodowościowej na Północy
był brak wykwalifikowanych kadr wywodzących się spośród rdzennych ludów.
Wprowadzanie instytucji nowej władzy, agitacja ideologiczna, a przede wszystkim
rozwój szkolnictwa wymagały odpowiednio licznej grupy osób znających lokalne
realia, posługujących się miejscowym językiem i cieszących się zaufaniem ludno
ści. Centrum kształcenia przedstawicieli rdzennych ludów był od początku Lenin
grad. W 1925 roku na tamtejszym Uniwersytecie utworzono z inicjatywy W. G. Bogoraza i L. J. Szternberga tzw. Północną Grupę. Naukę rozpoczęło tam 19 osób —
przedstawicieli 11 różnych ludów syberyjskich (rok później oddelegowano tam
z Jakucka czterech Ewenów) (Aleksejew 1998, s. 202). Ta pierwsza placówka, prze
chodząc w ciągu kolejnych lat różne przeobrażenia, stała się zalążkiem utworzo
nego w 1930 roku Instytutu Ludów Północy. Zadaniem Instytutu było przygoto
wanie specjalistów różnych dziedzin potrzebnych przy organizacji rejonów naro
dowościowych. W 1930 roku uczyło się tam 195 osób, reprezentujących 19 róż
nych narodowości północnych. W Instytucie debiutowali pierwsi pisarze wywo
dzący się z ludów rdzennych, których utwory weszły w skład zbioru Tajga i tundra
(Sergejew 1955, s. 282-283).
Po 1930 roku zaczęto tworzyć także prowincjonalne centra kształcenia dla mło
dzieży wywodzącej się z ludów Syberii. Jednym z ważniejszych był Chabarowsk,
gdzie w 1929 roku Północny Oddział Instytutu Pedagogicznego przekształcono
w samodzielną jednostkę — Dalekowschodnie Technikum Ludów Północy.
Kształcono tu zarówno nauczycieli, jak i kadrę kołchozów i lokalnych administra
cji. Poza tym młodzież przyjmowano na tzw. Północne Oddziały innych szkół wyż
szych— wArchangielsku, Krasnojarsku, Władywostoku. W 1931 roku w Instytu
cie Ludów Północy w Leningradzie zapoczątkowano prowadzenie studiów dokto
ranckich (Sergejew 1955, s. 389-390).
Powstanie na obszarze Jakucji grupy inteligencji wywodzącej się z ludów
rdzennych wiąże się z nazwiskiem Nikołaja Iwanowicza Spiridonowa, Jukagira,
pierwszego doktora nauk i jednego z pierwszych pisarzy spośród małych ludów
Północy. W 1927 roku Spiridonow uczestniczył w ekspedycji naukowej nad Kołymę, podczas której jednym z jego zadań było wybranie spośród tamtejszej ludności
odpowiednich osób, które władze chciały oddelegować na naukę do Chabarowska.
W książce № krajnem sewere Spiridonow opisał dwie takie osoby, które zabrał ze
sobą z Niżniekołymska. Czukcza Imteurgin był parobkiem u handlarza futrami Rebrowa, Jukagirka Atyliachan służyła u bogatego Jakuta (Teki Odułok... 1987). Te
zapiski przypominają biografię samego Spiridonowa, którego ojciec zmuszony był
oddać w dzieciństwie bogatym Ewenom. Następnie przyszły pisarz pracował jako
parobek u rosyjskich i jakuckich kupców. Pierwszy pisarz eweński Nikołaj Tarabukin także pochodził z bardzo biednej rodziny. Po śmierci ojca jeden z przedstawi
cieli wierchojańskiego ispolkomu oddał go do szkoły w Jakucku.
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Podobne życiorysy są typowe dla pierwszego pokolenia inteligencji małych lu
dów Północy. W latach dwudziestych, kiedy nie istniała jeszcze zorganizowana
sieć szkolnictwa, wykształcenie zdobywały te jednostki, które z poruczenia lokal
nych administracji wysyłano do szkól w Jakucku, czy pomniejszych centrach,
a stamtąd ewentualnie kierowano do Leningradu. Nie jest jasne, czy istniały jakie
kolwiek dyrektywy co do wyboru takich osób, natomiast można przypuszczać, iż
— ze względu na klasowy światopogląd — sympatie, czy też po prostu zakres zna
jomości przedstawicieli nowej władzy sięgały raczej biedniejszych warstw ludno
ści. Wybór, jakiego dokonał w Niżniekołymsku Spiridonow, jest w tym kontekście
znaczący. Równie ważną rolę odegrała też postawa samych przedstawicieli rdzen
nych ludów. We wspomnianym już okręgu kołymskim było w 1911 roku osiem
szkól, w których w sumie uczyło się 77 osób. Liczba ta wzrastała systematycznie
w ciągu kolejnych lat, jednak uczniowie wywodzący się z rdzennych ludów byli
wyjątkami (2 osoby w 1911 roku) (Kolesow 1991, s. 185). Rody czy pojedyncze ro
dziny, które funkcjonowały samodzielnie w ramach tradycyjnej gospodarki, nie
wykazywały większego zainteresowania wykształceniem. Wywodzące się z tych
środowisk jednostki miały określoną pozycję w swojej społeczności, a co bardziej
ambitni mogli podwyższyć swój status w ramach tradycyjnej struktury społecznej.
Niechęć wobec szkolnictwa radzieckiego, które zaczęto organizować w ciągu kolej
nych lat, była zjawiskiem powszechnym. Stal za nią nie tyle spisek szamańsko-kułacki, jak chce M. Sergejew, ile opór społeczności rdzennych przed kulturo
wym wywłaszczeniem, do czego prowadziło nauczanie w szkołach z internatem.
Należy pamiętać, że dla grup rdzennych, funkcjonujących w ramach tradycyjnej
kultury i prowadzących samodzielną gospodarkę, władza radziecka — ze swoim
dążeniem do kolektywizacji i ogólnej materiałno-światopoglądowej urawnilowki
— była po prostu wrogiem. Stąd ewenkijscy, czy czukoccy posiadacze stad renife
rów nie zamierzali wysyłać swoich dzieci na partyjne kursy do Jakucka. I nie takich
kandydatów poszukiwały władze, dla których podobne jednostki były wrogiem
klasowym.
W tym miejscu spotykały się interesy radzieckiej administracji i tych przedsta
wicieli syberyjskich narodów, dla których nowe struktury były jedyną szansą ka
riery i awansu społecznego. Wyrwani z biedy młodzi Jukagirzy czy Eweni na kur
sach i studiach w Jakucku i Leningradzie dokonywali jednoznacznych, światopo
glądowych wyborów i przewartościowań, tym łatwiejszych, że komunizm dawał
im jasne wytłumaczenie ich poprzedniego statusu. Młodzieńcze wspomnienia
i wątki niełatwych biografii odnajdujemy w pracach pierwszych pisarzy z Jakucji.
Wyzysk biednych rodzin przez bogatych hodowców reniferów, nieuczciwość kup
ców wobec naiwnych tubylców, wyśmiewanie małych parobków przez dzieci boga
czy — wszystkie te motywy odnajdujemy zarówno w utworach Tarabukina, jak
i Teki Odułoka (literacki pseudonim N. I. Spiridonowa). Przedstawiają one okrutną
rzeczywistość społeczną, którą zmienia dopiero zaprowadzenie radzieckich po
rządków. Zmiana kulturowa i społeczno-polityczna jest tu odbiciem życiowych
zwrotów w biografiach samych autorów. Dla nich sytuacja sprzed transformacji
ma wyłącznie złe konotacje, stąd postawa wobec niej jest jednoznaczna.
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Opowiedzenie się po stronie systemu i jego pochwała na stronicach pierwszych
publikacji nie uchroniła rdzennej inteligencji przed stalinowskimi represjami.
Czystki lat trzydziestych objęły zarówno Komitet Północy, jak i Instytut Ludów
Północy. Jedną z pierwszych ofiar tej akcji był Nikołaj Spiridonow, którego areszto
wano w kwietniu 1937 roku pod zarzutem uczestnictwa w organizacji kontrrewo
lucyjnej i szpiegostwa na rzecz Japonii. Między innymi na podstawie zeznań Spiridonowa, który najwidoczniej nie wytrzymał warunków śledztwa, aresztowano
prawie całą kadrę Instytutu Ludów Północy (Ogryzko 1999, s. 7). Na długie lata ła
gru skazano wielu znawców Północy i badaczy kultury tamtejszych ludów. Spiridonowa rozstrzelano w 1938 roku. Reszty dokonała II wojna światowa, w której
uczestniczyło — i poległo— wielu przedstawicieli rdzennych ludów. Sergejew po
daje, że na froncie północnym sformowany został batalion reniferzych zaprzęgów,
w którym służyli studenci Instytutu Ludów Północy. Tuż przed końcem wojny,
w czasie walk na terenie Niemiec, zginął m.in. Nikita Sacharow — jeden z pier
wszych pisarzy ewenkijskich z Jakucji (Ogryzko 1999, s. 217).
W 1944 roku na Wydziale Wschodnim Uniwersytetu Leningradzkiego powsta
ła Katedra Języków Azji Północno Wschodniej, przekształcona następnie w odręb
ny Wydział Północny. W 1953 roku wydział ten został połączony z tzw. Północnym
Oddziałem Leningradzkiego Instytutu Pedagogicznego im. Hercena, dając po
czątek placówce, która aż do lat osiemdziesiątych stanowiła centrum kształcenia
dla przedstawicieli małych ludów Północy w ZSRR. Jej absolwentami jest więk
szość obecnych działaczy ludów rdzennych w Jakucji.
Po rozbiciu Komitetu Północy i okresie wojny dopiero lata pięćdziesiąte przy
niosły ożywienie zainteresowania problematyką Północy. Wiązało się to nie tylko
z dynamicznym rozwojem Instytutu im. Hercena. W połowie lat pięćdziesiątych
zaczęła opuszczać łagry kadra byłego Instytutu Ludów Północy, z której część po
wróciła do dawnych zawodów. Jej praca i zaangażowanie miały istotne znaczenie
dla ożywienia problematyki ludów rdzennych i badań nad ich kulturą. Począwszy
od lat pięćdziesiątych coraz większa liczba studentów Instytutu im. Hercena kon
tynuowała naukę, prowadząc zarazem samodzielne badania nad kulturą i języ
kiem swoich narodowości. Takie właśnie osoby — poruszając się w obrębie dys
kursu naukowego — dokonują dziś przewartościowań w spojrzeniu na kulturę
i historię małych ludów Północy w Jakucji.
Wspomniane wyżej ożywienie kulturalne nie wykraczało poza ramy światopo
glądowe, określone jeszcze przez pierwsze pokolenie rdzennej inteligencji. W 1963
roku К. I. Gorochow, pochodzący z jednego z północnych ułusów Jakucji, w artyku
le zatytułowanym Lenin i małe narodowości Północy, wychwalał udział wodza re
wolucji w rozwoju rdzennych ludów Syberii, dając jednocześnie przykłady tragicz
nej sytuacji i wymierania tubylców na amerykańskiej Północy, gdzie „panują wil
cze prawa imperializmu” .
W wyniku socjalistycznych przekształceń wśród narodowości Dalekiej Północy — Ewen
ków, Ewenów, Czukczów, Mansów i innych — powstały socjalistyczne narodowości. Ja
ko integralna część Jedyne] socjalistycznej kultury radzieckiej rozwija się socjalistyczna
w treści, narodowa w formie kultura małych narodowości Północy (Gorochow 1998,
s. 51).

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Od autostereotypu do megalom anii...

197

Wszelkie odstępstwa od zarysowanej tu wykładni światopoglądowej były naty
chmiast piętnowane. Wydana w 1970 roku powieść Son w naczale tumana znane
go czukockiego pisarza Jurija Rytcheu — w której autor próbuje odejść od progre
sywnej wizji dziejów, ukazując walory życia w tradycyjnej społeczności czukockiej
— została natychmiast skrytykowana za idealizowanie przeżytków patriarchatu.
Nie uchroniło go przed tym nawet zakończenie powieści, w którym bohater przeko
nany ostatecznie do radzieckich przeobrażeń, wysyła telegram do samego Lenina
(Ogryzko 1999, s. 125-126). Polityka narodowościowa Lenina, a przede wszyst
kim ogłoszenie „Deklaracji praw narodów Rosji” są uznawane także dziś za niena
ruszalne fundamenty rozwoju ludów Syberii — również przez tych, którzy gene
ralnie reprezentują podejście rozrachunkowe wobec okresu radzieckiego. Nie dzi
wi więc, że u schyłku tego okresu znany ewenkijski historyk i działacz partyjny
W. N. Uwaczan w książce podsumowującej budowę socjalizmu na Północy rozpo
czyna jeden ze wstępnych akapitów słowami:
Geniusz Lenina, jego nieśmiertelne idee, niczym słońce w ciemną polarną noc, rozświetli
ły narodom Północy ich historyczną drogę do socjalizmu (Uwaczan 1984, s. 11).

Już wkrótce miało się okazać, iż droga do socjalizmu nie była wcale tak słoneczna.

Gabinet naczelnika administracji w Andriuszkino. Czasy radzieckie przetrwały w Jaku
cji nie tylko w postaci portretów Lenina,
przede wszystkim w mentalności miesz
kańców, 1999. Fot. J. Derlicki, W. Lipiński
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W 1988 roku grupa pisarzy, wywodzących się spośród ludów Północy (E. Ajpin,
W. Kojanto, I. Ledkow, R. Rugin, W. Sangi, J. Szestałow i inni), wystosowała list do
Michaiła Gorbaczowa, w którym opisywała fatalną sytuację swoich narodowości.
Jednocześnie znany pisarz niwchijski, Władimir Sangi, przedstawił projekt utwo
rzenia Stowarzyszenia Ludów Północy. W marcu 1990 roku w Moskwie odbył się
pierwszy Zjazd Małych Ludów Północy, na którym ostatecznie przyjęto status Sto
warzyszenia Małych Ludów Północy. Jego przewodniczącym został sam pomysło
dawca — W. Sangi. Głównymi zadaniami tej, istniejącej do dziś, organizacji były:
obrona praw i interesów rdzennych ludów Północy, zachowanie i rozwój ich kultu
ry oraz rozwijanie współpracy z północnymi ludami innych krajów (Sokołowa
1990). W maju 1991 roku w Moskwie odbył się zjazd deputowanych, wywo
dzących się spośród małych ludów Północy. Stowarzyszenie jako organizacja spo
łeczna nie miało realnej władzy, dlatego ta część liderów, która zasiadała w Ra
dach różnego stopnia — począwszy od regionalnych, aż po Radę Najwyższą ZSRR
— postanowiła utworzyć platformę, która mogłaby podejmować i forsować odpo
wiednie decyzje i projekty. Na czele powołanego Zgromadzenia Deputowanych Lu
dowych Małych Ludów Północy, Syberii i Dalekiego Wschodu stanął Chant Eremej
Ajpin, a jednym z jego zastępców wybrano eweńskiego deputowanego z Jakucji Andrieja Kriwoszapkina (Lukjanczenko 1991, s. 134-138). Jakucja od początku prze
mian była regionem, gdzie zarówno władze republiki, jak i miejscowi liderzy ma
łych ludów wykazywali znaczną aktywność. Już w grudniu 1989 roku powstał
miejscowy oddział Stowarzyszenia Ludów Północy. W przemówieniu, jakie pod
czas zjazdu założycielskiego wygłosił jukagirski historyk i działacz — S. N. Gorochow, odnajdujemy znane już nam motywy. Odniesienia do narodowościowej poli
tyki partii i pochwała Wielkiego Października przechodzą tu płynnie w krytykę wy
paczeń okresu stalinowskiego i przyspieszonej industrializacji Północy. Postulaty
działań, jakie należy podjąć dla zachowania i rozwoju kultur rdzennych, również
nie wykraczały poza znane hasła— tworzenie centrów kulturalnych, muzeów, ze
społów folklorystycznych i domów twórczości — a więc wszystko to, co już od
dawna stanowiło dozwolone ramy „narodowej formy” . Jednocześnie w tym wła
śnie przemówieniu Siemion Gorochow przypomniał o roli liderów i inteligencji, da
jąc w ten sposób swoim kolegom sygnał do działania.
Ogromna jest rola inteligencji w każdym cywilizowanym społeczeństwie. Podwójne zna
czenie ma dla narodów, posiadających stosunkowo niewielki potencjał intelektualny.
Spośród ludów Północy z Jakucji w różnym czasie wyszło niemało utalentowanych, wy
kształconych ludzi. Są tacy również dziś. W związku z tym należy podjąć problem liderów
ludów Północy. Czy tacy w ogóle istnieją? Istnieją! To nasi mistrzowie wytwórczości —
doświadczeni hodowcy reniferów, myśliwi, rybacy, mechanizatorzy. Ich imiona są po
wszechnie znane. To nasi pisarze, uczeni, przedstawiciele inteligencji twórczej, kierow
nicy gospodarstw. Niestety znaczne rozproszenie nie pozwala wielu wybitnym osobowo
ściom osiągnąć poziomu narodowego lidera, a tym bardziej lidera wszystkich narodowo
ści Północy Jakucji. Poza tym w warunkach współczesnych potrzebujemy liderów nie tyl
ko ogólnorepublikańskich. Powinni się oni charakteryzować kompetentnością, odpowie
dzialnością i oddaniem na rzecz wszystkich narodowości Północy, a nie tylko swojego
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narodu. (...) I należy z całą odpowiedzialnością stwierdzić— tacy ludzie są w każdym na
rodzie (Materiały... 1993, s. 13-14).

Przemiany, jakie w ciągu kolejnych lat nastąpiły w samej Jakucji, postawiły
przed przedstawicielami rdzennej inteligencji wiele nowych wyzwań. 27 września
1990 roku Rada Najwyższa Jakuckiej ASSR przyjęła deklarację suwerenności pań
stwowej i przekształciła republikę w Jakucką-Sacha SSR. Na początku 1992 roku
podpisano umowę federacyjną i przyjęto nową konstytucję, określającą ostatecz
nie nazwę państwa — Republika Sacha (Jakucja). Zmiana sil politycznych i przeję
cie władzy przez Jakutów stworzyły w tym pierwszym okresie niezwykle korzystne
warunki dla działalności rdzennych ludów. Rząd Republiki Sacha udzielał inicja
tywom odrodzeniowym nie tylko wsparcia finansowego — stworzono też wiele
ważnych instytucji. W ciągu 1991 roku powstało w Jakucku Ministerstwo ds. Ma
łych Ludów Północy RS(J), na Wydziale Filologii i Historii Uniwersytetu Jakuckiego utworzono Katedrę Filologii Północnej, przygotowującą specjalistów z zakresu
języka i literatury Ewenów, Ewenków i Jukagirów. Najważniejszym osiągnięciem
tego okresu było powołanie Akademickiego Instytutu Problemów Małych Ludów
Północy. W latach 1992-1993, dzięki wsparciu finansowemu republiki, odbyły się
zjazdy Ewenków, Ewenów, Jukagirów i Dołgan oraz Konferencja Czukczów Jakucji
i Zjazd Koczowniczych Rodowych Wspólnot Małych Ludów Północy.
Ta wzmożona aktywność została wkrótce zahamowana, przełomowym zaś wy
darzeniem, wskazującym na zmianę nastawienia władz republiki do małych lu
dów Północy, była likwidacja ich odrębnej jednostki ministerialnej. Począwszy od
1994 roku utworzono Ministerstwo Narodów Jakucji, które zajmowało się sprawa
mi wszystkich narodowości zamieszkujących republikę. Obecnie najważniejszymi
instytucjami, w których działa i pracuje inteligencja małych ludów Północy, są Sto
warzyszenie Małych Ludów Północy RS(J), Instytut Problemów Małych Ludów
Północy, Katedra Filologii Północnej oraz stacja radiowa Giewań, nadająca audycje
w językach ludów rdzennych.

Zwrot ku tradycji
Przemiany polityczne w Jakucji i związane z nimi ożywienie narodowe wywołały
ogromne zainteresowanie etnicznością. Zwrot w stronę narodowych tradycji i ję
zyków, przypominanie o historii i kulturze przodków, stanowił wyraźny rys w ży
ciu nowo powstałej Republiki Sacha. W tym kierunku zmierzała też polityka kultu
ralna państwa. Znalazło to swój wyraz m.in. w szkolnictwie, gdzie można obser
wować wyraźny zwrot w kierunku etnopedagogiki4. W 1991 roku przyjęto posta
nowienie o rozwoju szkół narodowych. Koncepcja tworzenia tego typu placówek
zawierała trzy podstawowe zasady: realizację prawa kształcenia i wychowania
4 Jest to przejawem zasadniczego zwrotu, jaki dokonał się w życiu kulturalnym ludów Syberii —
otrzymały one możliwość kształcenia młodzieży w systemie kultury własnej, a nie — jak dotąd —
ogólnorosyjskiej. Specyfiką programów etnopedagogicznych jest zakorzenienie procesu kształcenia,
przez dobór tematów i wprowadzenie nowych przedmiotów, w lokalnej specyfice etnokulturowej.
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dzieci w ich rodzimym języku, przybliżenie dorastającemu pokoleniu kultury naro
dowej, obyczajów i tradycji oraz stworzenie warunków do odrodzenia języków na
rodowych (Fedorow 1996, s. 36). Propagatorem tworzenia szkól narodowych w Ja
kucji byl ówczesny minister oświaty Igor Piotrowicz Żyrkow, którego publikacje
stanowiły metodyczną podstawę nowych programów narodowych. Obecnie na te
renie republiki działają 44 szkoły narodowe małych ludów Północy, w tym
28 eweńskich (2525 uczniów), 13 ewenkijskich (1394), 2 jukagirskie (182) i 1 czukocka (123). Z ogólnej liczby dzieci małych ludów Północy języka rodzimego uczy
się w szkole 2335 osób, czyli 39,5%. Istnieją również cztery szkoły eksperymental
ne, realizujące autorskie programy etnopedagogiczne. Eksperymentalna szkoła
narodowa w Nielemnoje realizuje program „Wychowanie i rozwój dziecka jukagirskiego w środowisku wieloetnicznym” . Oprócz Nielemnoje placówki eksperymen
talne działają jeszcze w miejscowościach: Zołotinka, Kutana i Kudu-Kjuel (osady
ewenkijskie).
Wszystkie szkoły narodowe realizują programy oparte na zasadach etnopedagogiki. Oprócz nauki języków rodzimych istnieje cały blok przedmiotów związa
nych z kulturą i historią ludów Północy. Są to takie przedmioty, jak kultura naro
dowa czy literatura ludów Północy. Uczniowie zapoznają się również z podstawo
wymi umiejętnościami, związanymi z tradycyjną kulturą. Dla chłopców są to zaję
cia dotyczące myślistwa bądź hodowli reniferów, dziewczynki uczą się przygoto
wywania tradycyjnych potraw, szycia i ozdabiania koralikami strojów. Etnopedagogika, przez zakorzenienie procesu edukacji w sferze lokalnej specyfiki kulturo
wej, ma ogromne znaczenie w kształtowaniu świadomości etnicznej młodego po
kolenia. Tym bardziej, iż w wielu przypadkach to właśnie szkoły są podstawowymi
placówkami organizującymi pozarodzinne życie w małych, jakuckich osadach,
a ich znaczenie w życiu lokalnych społeczności wykracza często poza cele czysto
edukacyjne. Należy tu zwrócić uwagę przede wszystkim na uroczystości szkolne,
podczas których przywołuje się wiele elementów lokalnych tradycji, takich jak tań
ce, gry sportowe czy niektóre zachowania obrzędowe.
Użycie takich wywodzących się z kultury tradycyjnej elementów w nowym kon
tekście, przeniesienie ich w tym przypadku na grunt uroczystości szkolnych, jest
przejawem zjawiska określanego często mianem neotradycjonalizmu. Istnieje
wiele zjawisk, już nie związanych ze szkołą i etnopedagogiką, które można by
określić tym terminem. Na zjeździe małych ludów Północy w 1990 roku, gdzie de
legaci poszukiwali m.in. nowych rozwiązań samorządowych, zaproponowano
„powrót do instytucji Rady Starszych” (Vakhtin 1992, s. 28). Jednostki takie po
wstały w Jakucji. Jukagirska czy Eweńska Rada Starszych składa się przede
wszystkim z działaczy ze stołecznego Jakucka oraz pojedynczych przedstawicieli
z poszczególnych rejonów. Członkowie Rad Starszych spotykają się na zebraniach,
na których omawiane są aktualne problemy poszczególnych wspólnot.
Neotradycjonalizm zdaje się być terminem dobrze oddającym charakter wielu
zachodzących w Jakucji zjawisk i jednocześnie określającym sposób podejścia
działaczy ludów Północy do inicjowanych przez nich przemian. W warunkach
transformacji gospodarczej początku lat dziewięćdziesiątych liderzy ludów Półno
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cy wystąpili z ideą tworzenia wspólnot rodowych {Koczewyje rodowyje obszcziny).
Rodowe, jak również rodzinne wspólnoty powstawały na początku lat dziewięć
dziesiątych zamiast rozpadających się sowchozów i kołchozów. W myśl założeń,
jakie przyświecały twórcom, miały one odtwarzać tradycyjne wspólnoty myśli
wych i hodowców reniferów. Uważano, iż taka— nawiązująca do tradycji— forma
działalności gospodarczej stworzy najlepsze warunki do odrodzenia i rozwoju kul
tury małych ludów Północy. W rzeczywistości członkowie wspólnot traktują je z re
guły jako kontynuację kołchozów, fatalna zaś sytuacja ekonomiczna powoduje, że
nie mają one najmniejszych szans na sprostanie stawianym przed nimi zada
niom5.

W ię k s z o ś ć w s p ó ln o t r o d o w y c h , k tó re z a s tą p iły w Jakucji r a d z ie c k ie s o w c h o z y , z a jm u je s ię h o 
d o w lą r e n ife r ó w , 1 9 99. F o t. J. D erlick i, W . L ip iń s k i

Sięganie do tradycji w działaniach na rzecz odrodzenia kulturalnego poszcze
gólnych narodowości jest charakterystycznym elementem nie tylko w sytuacji ma
łych ludów Północy w Jakucji, ale też wśród narodowości innych republik syberyj
skich6. Zjawisko neotradycjonalizmu wskazuje na istotną rolę inteligencji w pro
cesach odrodzeniowych. To właśnie elity — naukowcy, politycy, działacze spo
5 Początkowo rozwój wspólnot był wspomagany przez władze republiki. Wraz z likwidacją Minister
stwa ds. Małych Ludów Północy dotacje państwowe zostały wstrzymane. Dziś większość wspólnot stoi
na skraju bankructwu.
6 Wskazują na to teksty dotyczące republ ik południowosyberyjskich, zawarte w książce Wielka Sybe

ria małych narodów.
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łeczni — przygotowują projekty ustaw, które wprowadzają nawiązujące do trady
cji struktury władzy, odradzają stare święta czy wprowadzają elementy lokalnej
kultury do gier sportowych. Zwrot ku tradycji i jej wykorzystywanie w nowych
kontekstach zauważalne jest na różnych płaszczyznach. Czynią to zarówno miej
skie elity, określając swoje spotkania mianem Rady Starszych, jak i lokalni działa
cze, wprowadzający tradycyjne motywy do szkolnych uroczystości. Tworzy to
w sumie pewien klimat kulturalny, w którym takie kwestie, jak kultura, tradycja,
etniczność, stają się ważnymi kategoriami, określającymi postrzeganie rzeczywi
stości, w jakiej żyją mieszkańcy Republiki Sacha.

Wizerunek grupy
Jednym z podstawowych komponentów tożsamości etnicznej jest wizerunek włas
nej grupy, sposób postrzegania jej charakterystycznych cech i istotnych, przyna
leżnych jej, wartości oraz umiejscowienie wśród innych zbiorowości. Jeśli przyjrzy
my się procesom konstruowania identyfikacji etnicznej czy narodowej, dostrzeże
my tendencję do umiejscawiania swojej grupy w ramach szerszych zbiorowości
kulturowych. Przykłady istnienia tego typu więzi spotykamy na Syberii. Inteligen
cja buriacka częstokroć odwołuje się do wspólnoty z ludami mongolskimi, badania
socjologiczne w południowej Syberii wskazują, iż Buriaci częściej widzą bliskość
z Mongołami i Kałmukami niż innymi narodami regionu (Wyszyński 2000, s. 96).
Z kolei w Jakucji elity kulturalne Sacha akcentują przynależność swego narodu do
szerokiej rodziny ludów tureckich oraz do kręgu kultur wywodzących się z tradycji
wielkiego stepu. Wśród małych ludów Północy w Jakucji odnajdujemy podobną
tendencję, w ramach której Jukagirom czy Ewenkom wyznacza się miejsce w obrę
bie szerszych wspólnot. Granicę pierwszego kręgu podobnych odniesień wyznacza
termin małe ludy Północy.
W czasach podboju rosyjskiego ludy Syberii były zróżnicowane zarówno pod
względem etnicznym i językowym, jak i różniły się typem uprawianej gospodarki.
Miało to wpływ na zróżnicowanie ich statusu w prawodawstwie rosyjskim. Przyję
ty w 1822 roku Ustaw ob uprawieni inorodcew wprowadzał po raz pierwszy ścisłe
rozróżnienie pomiędzy poszczególnymi ludami syberyjskimi. Określone w nim zo
stały trzy kategorie rdzennej ludności — osedlyje, brodjaczyje i koczewyje inorodcy. Do kategorii koczewych należeli Jakuci. Z kolei Tunguzi, Łamuci, Jukagirzy
i Czukcze zostali zakwalifikowani jako brodjaczyje inorodcy. Poszczególnym kate
goriom przysługiwały odrębne prawa, związane m.in. z płaceniemjasaku (Istorija ... 1957, s. 220). Linia podziału w zróżnicowaniu statusu prawnego ludów Jaku
cji przebiegała w X IX i na początku X X wieku pomiędzy Jakutami a pozostałą lud
nością rdzenną. Nie zmieniło tego również wydzielenie w latach dwudziestych
grupy małych ludów Północy. Ta nowa kategoria — choć w znacznej mierze, a na
terytorium Jakucji w całości, powielająca podział z 1822 roku — została omówio
na w różnych aktach prawnych z lat 1925-1933. Terminem „małe ludy Północy”
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objętych jest 26 ludów syberyjskich (Sergejew 1955, s. 227)7. Określenie to, czasa
mi w krótszej wersji — „ludy Północy” , używane było przez cały okres radziecki.
Według jednych autorów — już w latach sześćdziesiątych, według innych — do
piero w czasach Gorbaczowa pojawiła się jego kolejna wersja — maloczislennyje
narody Sewera (Sokołowa 1990)8.
Pod tym nowym, stworzonym w drugiej połowie lat dwudziestych, szyldem za
czynają działać kolejne instytucje — Instytut Ludów Północy, Dalekowschodnie
Technikum Ludów Północy, Komitet ds. Małych Narodowości w Jakucji itp. Oso
bom należącym do małych ludów Północy (niezależnie od konkretnej narodowo
ści) przysługują przywileje, dotyczące m.in. rekrutacji na studia. Przez cały okres
radziecki większość absolwentów szkół wyższych spośród tych ludów kończyła te
same placówki naukowe. Najważniejszą z tych placówek był: Instytut Ludów
Północy, a później Instytut im. Hercena. Uczyli się tam przedstawiciele wszystkich
małych ludów Północy. Wspólnie uczęszczali na zajęcia, mieszkali w tych samych
domach studenckich, a w końcu odczuwali na sobie działanie tych samych stereo
typów, które przypisywały ludom Północy nie najlepsze cechy. Termin „ludy
Północy” bądź „małe ludy Północy” używany był w prawodawstwie radzieckim
i w ówczesnej publicystyce. Również nauka, w tym etnografia, przyczyniła się do
jego ugruntowania. Ta tendencja została całkowicie zachowana także w drugiej
połowie lat osiemdziesiątych oraz po 1991 roku. Znany już termin, choć w nieco
zmienionej formie — maloczislennyje narody Sewera właśnie na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zrobił największą karierę.
Również w Republice Sacha małe ludy Północy mają, przynajmniej teoretycz
nie, odrębny status prawny. Większość instytucji związanych z życiem kultural
nym tych społeczności ma w swoich nazwach omawiany termin: Stowarzyszenie
Małych Ludów Północy RS(J), „Ilken” — gazeta rdzennych małych ludów Północy
RS(J), Instytut Problemów Małych Ludów Północy itp. Radiostacja Gewan nadaje
audycje zarówno po eweńsku, ewenkijsku, jak i jukagirsku. Wszystkie te języki są
także nauczane w Katedrze Filologii Północnej.
Wydaje się, iż wymienione wyżej uwarunkowania historyczno prawne mają
istotny wpływ na świadomość wielu przedstawicieli inteligencji ludów rdzennych
w Jakucji. Leżą one u podstaw ich specyficznego spojrzenia na kulturę własnych
narodowości, spojrzenia poprzez pryzmat jej uczestnictwa w szerszym kręgu kul
tury ludów Północy. Podejście takie może wynikać z małej liczebności poszczegól
nych narodowości i — co ważniejsze — z istnienia niewielkiej liczby inteligencji
i liderów. Tworzenie wspólnego frontu niewątpliwie ułatwia obronę interesów po
szczególnych grup. Niezależnie od intencji sytuacja istnienia wspólnej kategorii,
obejmującej poszczególne ludy rdzenne, jej historyczne ugruntowanie już w cza
sach radzieckich oraz istnienie zbliżonego podziału {brodjaczyje— koczewyje) jesz
7 Były to następujące grupy: Aleuci, Chantowie, Czukcze, Czuwańcy, Dołganie, Eńcy, Eskimosi, Ewe
ni, Ewenkowie, Itelmeni, Jukagirzy, Keci, Koriacy, Mansowie, Nanajowie, Negidaiowie, Nganasanie,
Nieńcy Niwchowie, Oroczowie, Orokowie, Saami, Selkupowie, Tofaiarzy, Udechejowie, Uiczowie.
8 Kłopot z tłumaczeniem słowa maloczislennyje (dosł. — nieliczne, małe liczebnie) powoduje, iż w ję
zyku polskim obydwa terminy brzmią w jednakowy sposób — małe ludy Północy.
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cze w czasach carskich znajduje swoje odbicie w świadomości inteligencji tych lu
dów. Obok całego zestawu treści kształtowanych na potrzeby budowania identyfi
kacji etnicznej poszczególnych etnosów inteligencja narodowości rdzennych wy
znacza ramy szerszych obszarów identyfikacji, w obrębie których buduje obraz
wspólnoty kulturowej i mentalnej małych ludów Północy Jakucji.
Ten wspólny wizerunek streścić można w następujący sposób. Niezależnie od
pokrewieństwa poszczególnych grup czy też ich odrębności oraz własnej oryginal
nej kultury małe ludy Północy Jakucji tworzą pewną odrębną całość. Oparta jest
ona przede wszystkim na specyficznej mentalności, u podstaw której leży dobroć
i życzliwość. Małe ludy Północy to dzieci przyrody. Nie tylko dlatego, że ich gospo
darka jest ściśle związana z naturą, ale również z uwagi na szczególny do niej sto
sunek. Opiera się on na miłości do przyrody, życiu w harmonii z nią. Tworzy to pe
wien całościowy sposób życia. Powstał on w określonych warunkach geograficz
nych i etnicznych. Na jego formowanie wpłynęły ekstremalne warunki klimatycz
ne Północy oraz ścieranie się różnych wpływów kulturowych. Wartość owego spe
cyficznego sposobu życia ujawnia się w szczególności w zestawieniu ze współczes
nym światem, opanowanym przez antyekologiczną cywilizację Zachodu. Wszyst
kie te uwarunkowania i specyficzne cechy składają się w sumie na pewną wyod
rębnioną całość — małe ludy Północy Jakucji. W zarysowanym w ten sposób wize
runku wyróżnić można kilka podstawowych elementów (rola klimatu Północy,
przeciwstawienie kultur rdzennych Zachodowi czy specyficzny stosunek do przy
rody i człowieka), które w wypowiedziach i publikacjach przedstawicieli ludów
Północy pojawiają się często i w różnych kontekstach.
Większość rdzennych grup w Jakucji zamieszkuje terytoria leżące poza kręgiem
polarnym, a grupy żyjące na południe od tej linii poddane są działaniu równie nie
przyjaznych człowiekowi warunków klimatycznym. Fakt ciągłego zmagania się
z ekstremalnymi temperaturami wpływał na kulturę syberyjskich ludów, był waż
ną dominantą, wyznaczającą kierunki jej rozwoju. Klimat Jakucji to nie tylko ni
skie temperatury. To również krótkie, ale upalne lato, kiedy zmrok właściwie nie
zapada oraz długie zimowe wieczory. Wszystko to znajduje swoje odbicie w kultu
rze materialnej, folklorze i obrzędowości. Ta specyfika kulturowa i jej geograficzne
uwarunkowania stają się współcześnie ważnym elementem wykorzystywanym
przez liderów ludów Północy w tworzonym przez nich wizerunku swoich etnosów.
Termin tirkumpoljamąja kultura (czasami — cywilizacja) zaczął częściej poja
wiać się w Jakucji już od początku przemian, jakie nastąpiły na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Używany był zarówno przez działaczy jakuckiego ruchu narodowego, jak i liderów małych ludów Północy9 (por. Trzciński
1997). Rozumiano go jako krąg kulturowy, którego obszar i specyfikę wyznacza
9 To nie jedyne podobieństwo, Jakie można odnaleźć pomiędzy ideami odrodzeniowymi Jakutów i ma
łych ludów Północy. Można powiedzieć, iż zarówno rodzaj zachodzących wśród małych ludów Północy
przemian, jak i charakter kształtowanego przez inteligencję wizerunku są częścią procesów właści
wych dla Republiki Sacha w ogóle. Jakuci także wprowadzają w swoich szkołach programy etnopedagogiczne, czy odtwarzają obrzędy związane z tradycyjnym świętem Ysyah. Inteligencja jakucka wska
zuje na uczestnictwo Sacha w kulturze podbiegunowej, na takie cechy swojej kultury, jak życzliwość,
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zasięg klimatu arktycznego. Kultura ta obejmować ma wszystkie ludy rdzenne te
go regionu— Indian, Inuitów, Saamów i ludy Północy Federacji Rosyjskiej. Pojęcie
to zostało dookreślone i wprowadzone do międzynarodowego słownika przez na
ukowca i działacza eweńskiego, dyrektora Instytutu Problemów Małych Ludów
Północy w Jakucku, W. A. Robbeka. W 1994 roku na sesji Północnego Forum Robbek przedstawi! międzynarodowy program Cirkumpoljamaja kultura narodow
Arktiki i Sewera. Określił w nim podstawowe cechy i pochodzenie tej unikatowej,
jego zdaniem, cywilizacji.
Ludy Arktyki przed kilkoma tysiącami lat stworzyły oryginalną kulturę, którą przeniosły
do czasów współczesnych, adaptując ją do zmieniających się warunków życia. (...) Ludy
te oswoiły dla ludzkości najmroźniejszą część planety z jej specyficznym środowiskiem
naturalnym, które zagospodarowały, tworząc oryginalną duchową i materialną kulturę.
Osobliwością tej kultury, odróżniającą ją od innych cywilizacji jest ekstremalność warun
ków, w jakich funkcjonuje. To z kolei określiło zasadę, formę i typ podbiegunowej kultury
jako oryginalnej części ziemskiej cywilizacji (Robbek 1995, s. 41).

W następnym roku w Jakucku ukazała się książka W. Robbeka Sewernyjforum.
Cirkumpoljamaja kultura narodow Arktiki i Sewera, która zawiera przedstawione
rok wcześniej poglądy. Kultura podbiegunowa stała się popularnym terminem,
określającym wspólnotę rdzennych ludów całej Arktyki niezależnie od granic pań
stwowych (por. Trzciński 1997). Wykorzystując znaczenie tego terminu, liderzy
eweńscy czy ewenkijscy zaczęli podkreślać funkcjonowanie swoich narodowości
już nie tylko w grupie małych ludów Północy Federacji Rosyjskiej, ale w obrębie
rozległej, wieloetnicznej cywilizacji całej półkuli północnej. Pozwalało to na do
wartościowanie swoich etnosów zarówno jako twórców własnych, oryginalnych
wzorców kulturowych, jak i uczestników unikatowego kręgu kultury arktycznej.
W myśl założeń tkwiących w idei cirkumpoliamoj kultury dawne plemiona jukagirskie czy eweńskie wzięły udział w niezwykle ważnym dla całej ludzkości proce
sie opanowania przez człowieka nieprzyjaznych, za to bardzo cennych ekologicz
nie obszarów, ich zaś współcześni potomkowie zachowali jedyne w swoim rodzaju
cechy mentalności i kultury, mogące stać się w przyszłości źródłem duchowego od
rodzenia ludzkości.
Arktyka i Północ — to ta część naszej planety, której stan w dużym stopniu określi przy
szłość światowego społeczeństwa. Specyficzna ekologia i znajdujące się tu zasoby natu
ralne wpływają na klimat Ziemi i ekonomię wielu państw. To właśnie w tej części planety
powstała podbiegunowa kultura, która od innych cywilizacji odróżnia się głęboko ludz
kim i ekologicznym charakterem związków człowieka, ludzkich społeczności i przyrody.
(...) Wszystkie ludy zamieszkujące państwa skandynawskie, Grenlandię, Islandię, Kana
dę, Alaskę i północ Rosji żyły według jednej organizującej zasady, która wynikała z faktu,
iż ludzie ci musieli zmagać się z niskimi temperaturami. Sam w sobie mróz działa ni
szczycielsko na organizm człowieka, ale za to właśnie on stal się cementującym ogniwem
i fundamentem powstania odrębnej kultury (Arktika... 1994, s. 2).

dobroć, czy życie w harmonii z przyrodą. Akcentuje także swoją przynależność do kręgu kultur Wscho
du, wskazując na jego duchowość i mistycyzm, przeciwstawiany pragmatycznej i antyekologicznej
kulturze Zachodu.
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Wszelkie zbiorowości budują swoją tożsamość m.in. na podstawie przeciwsta
wienia własnej grupy innym. Określenie wroga, obcego — i jego cech — pozwala
łatwiej zdefiniować cechy własne. Z podobnym podejściem spotykamy się w przy
padku ostatniego już, najszerszego kręgu kulturowego, w ramach którego liderzy
ludów Północy postrzegają swoje społeczności. Granica dobra i zla przebiega tu po
między kulturami rdzennymi w ogóle a światem współczesnym w swoim euroamerykańskim wydaniu i kulturą Zachodu10. Jaki jest współczesny Zachód dla wielu
rdzennych liderów?
W ich mniemaniu cywilizacja zachodnia jest zła, a oparty na niej świat
współczesny dąży do samozagłady. Człowiek Zachodu jest tylko konsumentem,
zatracił wszelkie humanistyczne wartości, jakąkolwiek duchową głębię. Interesu
10 W ten sposób liderzy małych ludów Północy nawiązują do przekonań właściwych dla wielu rdzen
nych społeczności na świecie. Przeciwstawienie kultur tubylczych i specyficznej duchowości dominu
jącej kulturze euroamerykańskiej jest częstym motywem ideologii tubylczych, nawiązują do niego za
równo amerykańscy Indianie, jak i australijscy Aborygeni. Podobnie jest w nowozelandzkim ruchu
Maoritanga. Spojrzenie Maorysów na kulturę białych pokazuje ich życie „jako pozbawione emocji
i spontaniczności; podejście Pakeha [białych — przyp. W L.] do przedmiotów jest bezduszne i chłodno
racjonalne; Pakeha utracili zrozumienie dla magii i zdolności dziwienia się lub bojaźni wywołanej
przez nieznane. Kultura Pakeha jest pozbawiona związków z naturą, zanieczyszcza środowiska i nie
posiada bliskiej więzi z ziemią” (Hanson 1999, s. 191). Kultura maoryjska jest z kolei przedstawiana
jako całkowite odwrócenie tego obrazu.
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ją go jedynie przyjemności ciała. W swej arogancji niszczy nie tylko inne narody,
ale także całą przyrodę. Doprowadziło to świat do skraju ekologicznej katastrofy.
Wszelkie zło cywilizacji (zachodniej, europejskiej) ma swój pozytywny odpowied
nik w kulturze ludów Północy. Ogólnoludzkie wartości, które świat współczesny
zatracił w swojej pogoni za dobrobytem, nie zaginęły całkowicie. Zachowały je
rdzenne ludy Północy, przestrzegające także dziś głęboko ludzkich zasad współży
cia i wartości.
Małe ludy Północy, kultura podbiegunowa, kultury tradycyjne przeciwstawio
ne współczesnej cywilizacji Zachodu — wszystkie te, zawierające się w sobie ni
czym rosyjskie matrioszki, kategorie dają doskonałą możliwość snucia podno
szących na duchu i dowartościowujących refleksji. Nieliczne grupy ewenkijskiej,
eweńskiej czy jukagirskiej inteligencji mogą się poczuć o wiele pewniej w swoich
działaniach na rzecz poszczególnych etnosów i w sądach, jakie wygłaszają na te
mat ich historii i kultury. Ta pewność siebie nadaje owym sądom szczególnego
charakteru. Starożytne plemiona jukagirskie czy mogący się poszczycić udomo
wieniem renifera Tunguzi— wszyscy oni mają własną tradycję i kulturę, bogate ję
zyki. Wszystko to wykształcili w warunkach Północy i ten wpływ ekstremalnego
klimatu przyczynił się do wytworzenia wspólnej dla wszystkich małych ludów
mentalności. Ich oryginalne kultury nie są jakimś lokalnym fenomenem z arktycznej prowincji. Północ, Arktyka to niezwykle ważny dla świata region. Dotychczas
niedoceniany i zapomniany, jest kluczowym obszarem globu, zawierającym boga
te zasoby naturalne i cenne właściwości ekologiczne. Został zagospodarowany
właśnie przez przodków małych ludów Północy, którzy oswoili go dla ludzkości
i stworzyli, wraz z innymi ludami Arktyki, odrębną cywilizację. Ta z kolei jest czę
ścią świata kultur tradycyjnych. Jej niezwykła wartość we współczesnym świecie
ujawnia się szczególnie w zestawieniu z cywilizacją Zachodu. Wszelkie głęboko
ludzkie cechy i duchowe wartości, które człowiek Zachodu zatracił, doprowadza
jąc świat na skraj duchowej i ekologicznej zagłady, przetrwały w świecie kultur
tradycyjnych. Małe ludy Północy, przodkowie twórców odrębnej, podbiegunowej
cywilizacji, są nosicielami umiejętności, cech i zasad moralnych, które mają nieo
cenione znaczenie dla całej ludzkości. Ten sposób postrzegania przez przedstawi
cieli inteligencji małych ludów Północy w Jakucji kultury i historii swoich etnosów
oraz nadawanie im szczególnego znaczenia w świecie powodują, iż ów autostereotyp nabiera wyraźnych cech grupowej megalomanii.
Istotnym elementem nakreślonego wyżej wizerunku, który pojawia się w róż
nych kontekstach w wypowiedziach i publikacjach liderów ludów rdzennych, jest
stosunek do przyrody. Głęboki ekologizm kultur syberyjskiej Północy, życie w do
skonałej harmonii ze środowiskiem, jest jedną z podstawowych cech, jakie przypi
sują sobie Jukagirzy, Eweni i inne małe ludy Północy w Jakucji.
Dla człowieka Północy czymś naturalnym, genetycznie mu danym, jest uznawanie przy
rody i życia na Północy za wartość samą w sobie. Jest to osnową jego godności i swoistego
sposobu myślenia. Filozofia człowieka Północy to absolutna harmonia z przyrodą, szacu
nek i respekt wobec jej praw, podczas gdy podstawą myślenia europejskiego jest wywyż
szenie się ponad wszystko, także ponad przyrodę (Nikołajew 1999, s. 6).
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Zasada harmonii, jaką — w myśl wypowiedzi inteligencji — kierują się ludy
Północy w swoim stosunku do przyrody, odnosi się także do sfery kontaktów mię
dzyludzkich. Akcentowana przez liderów dobroć, gościnność i otwartość północ
nych etnosów, a jednocześnie ich bliski kontakt z przyrodą kształtują ich wizeru
nek jako „szlachetnych dzikusów” (por. Trzciński 2000, s. 181). W ramach takiej
perspektywy mieści się sposób, w jaki jedna z czołowych postaci inteligencji ewenkijskiej przedstawia charakterystykę swego ludu — Ewenkowie jawią się tu jako
ludzie obdarzeni wrodzoną szlachetnością, podchodzący do drugiego człowieka
z wyrozumiałością i dobrocią. Przestrzegane przez nich zasady etykiety i gościn
ności oraz dbałość o swój wygląd spowodowały, że badacze i podróżnicy zwali ich
arystokratami Syberii (Myrejewa 1999). Dla takich ludzi — naturalnych i szlachet
nych — kontakt z cywilizacją jest kulturowym szokiem o destrukcyjnych następ
stwach. Wielu przedstawicieli inteligencji uważa, że małe ludy Północy zachowały
te cechy, co powoduje kłopoty z odnalezieniem się we współczesnym świecie.
Stereotypowy obraz rdzennych mieszkańców Syberii, rozpowszechniony
wśród Rosjan m.in. w postaci popularnych kawałów o Czukczach, ukazuje ich jako
naiwnych prostaczków. Obraz tworzony przez współczesną inteligencję — choć
nie wyrażają oni tego explicite — może być swoistą odpowiedzią na ten niepo
chlebny wizerunek. Byłaby to zresztą odpowiedź bardzo bliska, wielokrotnie już
na kartach tej pracy widocznej, tendencji do przewartościowywania istniejących
treści w taki sposób, aby uczynić je atrakcyjnymi dla swoich rodaków. W ten spo
sób zachowana przez małe ludy Północy naturalność staje się źródłem mądrości.
Wielokrotnie obserwowanym zjawiskiem, związanym z procesami narodowo
ściowymi, jest poczucie misji, jaką spełniać ma wobec świata wspólnota narodowa
czy etniczna. Ślad takiego myślenia, w którym przyszłość związana jest ściśle z po
tencjałem drzemiącym we wspólnocie etnicznej, odnajdujemy m.in. w jednym
z tekstów, jaki ukazał się w gazecie „Ilken” , piśmie rdzennych małych ludów
Północy Republiki Sacha (Jakucja). Autor, ewenkijski deputowany z ułusu oleniokskiego, przedstawia w nim obraz ludów Północy, który dokładnie odzwierciedla
lansowany przez innych liderów wizerunek. Rdzenni mieszkańcy Północy prze
chowali w swojej kulturze, a także w swoich genach, zasady i filozofię cywilizacji,
która umożliwiła ich przodkom przetrwać w arktycznych warunkach. Powinno
ścią współczesnych Ewenków jest dalsze zachowanie tych wartości. Wyczerpywa
nie się zasobów energii doprowadzi w końcu do upadku dominującą obecnie cywi
lizację typu zachodniego. Wówczas zachowane dziedzictwo kulturowe „paleoazjatyckich ludów” stanie się nieocenione, Ewenkowie zaś — niczym Polska mesja
szem — staną się xohhunom narodów.
W przyszłości, dzięki danym przez naturę zdolnościom, będziemy wśród dużych i małych
narodów narodem xohhunom — na podobieństwo naszych xohhunam, którzy zapewnia
li przetrwanie całemu plemieniu. Będziemy kierować intelektualną twórczością świata,
a tym samym zapewniać pomyślność i rozkwit wszystkich narodów na planecie Ziemia.
(...) Powinniśmy być przekonani, że właśnie nasi potomkowie będą kierować skompliko
wanymi procesami intelektualnej twórczości, zapewniając materialną pomyślność całej
ludzkości na Ziemi. (...) Nam, współczesnym Tunguzom, przypada historyczna misja. Je
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steśmy pomostem, po którym nasz naród przejdzie od poziomu cywilizacji paleoazjatyckiej do drugiego poziomu, gdzie filozofia naszej własnej cywilizacji stanie się wyznaczni
kiem dla wszystkich mieszkańców planety, a nasz mały, ale silny naród będzie xohhu~
nom dla wszystkich narodów Ziemi (Nikolajew 1999, s. 6).

Xohhun to ewenkijski myśliwy, odznaczający się wyjątkowymi zdolnościami,
doświadczeniem i odwagą. Ród posiadający dzielnego xohhuna mógł nie martwić
się o żywność ani napad wrogów. Xohhuni byli awangardą grupy, śmiałymi wy
prawami myśliwskimi otwierali dla niej nowe terytoria i trasy przekoczowań. Dla
autora cytowanego artykułu odniesienie do tradycji tunguskich xohhunam, po
zwala na wykreowanie odpowiedniej wizji przyszłości. Sięgnięcie po postać, która
w tradycyjnym społeczeństwie tunguskim odgrywała istotną rolę, spaja w logicz
ną całość przeszłość „arystokratów Syberii” , ich obecną rolę strażników zasad
podbiegunowej cywilizacji i przyszłość, w której cała wspólnota realizować będzie
dziejową misję — bycia xohhunom dla wszystkich narodów Ziemi” .
Odtworzony tu wizerunek małych ludów Północy, jaki lansują liderzy i inteli
gencja, jest niewątpliwie konstruktem atrakcyjnym, który przydaje identyfiku
jącym się z nim jednostkom odpowiedni bagaż kulturowej i historycznej doniosło
ści, pozwalającej na wytworzenie dumy etnicznej i dobrą samoocenę. Przezwycię
ża też, wyniesione z czasów radzieckich, kompleksy małej liczebności i kulturowe
go zacofania.

Dumni, piękni i „zanikający”
Tożsamość opiera się w szerokim zakresie na wiedzy na temat własnej grupy, chociaż sa
ma wiedza, która z uproszczeniem może być utożsamiana ze świadomością narodową,
nie jest jeszcze tożsamością. O tożsamości stanowi nie tylko wiedza, lecz głównie jej war
tościowanie, ocena, na ogół pozytywna, własnej grupy i przynależności do niej. Powie
dzieć zdaje się można, że to właśnie oceny i będący podstawą tych ocen system wartości
organizuje i ukierunkowuje tożsamość. Wiedza o własnej grupie oraz jej historii bywa
często podporządkowana ocenom oraz wizji własnej grupy etnicznej. Oznacza to, że
w skład tożsamości narodowej wchodzą z reguły te elementy wiedzy o grupie, które ukła
dają się w pewien system znaczeń określających jej obraz (Babiński 1999, s. 199).

Ten fragment artykułu Grzegorza Babińskiego wydaje się być dobrym komenta
rzem do dotychczasowych rozważań. Opisany w poprzednim rozdziale wizerunek
pokazuje, jak ważnym elementem obrazu własnej grupy jest jej ocena. Wiedza
i wartościowanie są tu nierozłącznie związane i to ten właśnie splot stanowi o tym,
jak inteligencja małych ludów Północy w Jakucji postrzega swoje grupy. Wiedza
0 własnej grupie określa w znacznym stopniu tożsamość etniczną członków
wspólnoty. Obraz wyłaniający się z wypowiedzi przedstawicieli inteligencji ma
łych ludów Północy jest niezwykle istotny dla zrozumienia przemian, jakie zacho
dzą wśród tych społeczności w ramach tzw. odrodzenia kulturalnego (narodowe
go). Nie jest on tylko wewnętrzną samowiedzą opisywanej grupy osób, ale również
jest wizerunkiem lansowanym. W publikacjach, wypowiedziach na łamach prasy
1 innych mediów, na spotkaniach w czasie zjazdów wizerunek ten jest rozpo
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wszechniany. Publikacje Instytutu Małych Ludów Północy z Jakucka oraz czasopis
ma, w których często drukują swoje teksty liderzy— „Gołos Arktiki” , „Słowo naro
dów Sewera” czy „Ilken” — trafiają do szkół narodowych, gdzie wykorzystuje się
je jako pomoce naukowe. Podobnie wszystkie działania animowane przez inteli
gencję i liderów na rzecz swoich etnosów, takie jak odradzanie świąt czy wprowa
dzanie etnopedagogicznych programów, wynikają z ich wyobrażenia o grupie, jest
więc ta samowiedza nie tylko integralnym składnikiem tożsamości jej posiadaczy,
ale także podstawą wielu zjawisk zachodzących w ramach odrodzenia kulturalne
go małych ludów Północy w jakucji.
Na przełomie X IX i X X wieku chyba najczęściej używanym w stosunku do ma
łych narodów syberyjskich określeniem było „wymierające” . Podróżnicy i badacze,
dla których ludy te „stały na skraju wyginięcia” , tworzyli jednocześnie ich roman
tyczny obraz. W odniesieniu do podobnej sytuacji rdzennych mieszkańców Amery
ki Północnej james Clifford w tekście o Mashpee pisze:
Indianie długo wypełniali w wyobraźni kultury dominującej patetyczną przestrzeń; za
wsze byli tymi, którym udało się przetrwać, szlachetnymi lub godnymi pożałowania. (...)
Byli czule pamiętani w zabarwionych sepią fotografiach Edwarda Curtisa, jako dumni,
piękni i „zanikający” (2000, s. 307).

Taki właśnie obraz syberyjskich tubylców kreował W. Arseniew swoimi powie
ściami o Dersu Uzale, w których stary Gold jest typowym „dzieckiem przyrody” ,
czytającym w niej jak w otwartej księdze i wszystkie jej zjawiska nazywającym „lu
dzie” . Bohater, o którym sam autor pisze: „Miałem przed sobą pierwotnego myśli
wego, który całe życie spędził w tajdze” , nie potrafi przystosować się do innego ży
cia. Ucieka z miasta, aby zginąć w tajdze, zginąć pod wpływem alkoholu i w miej
scu, o którym Arseniew napisze w kilka lat później: „Wszystko dookoła nosiło śla
dy cywilizacji” (1960). Podobnie jak Dersu Użala, również bohaterowie powieści
W. Bogoraza byli dumni i piękni, choć tym razem nie „zanikający”. Książka Wosetn’
plemen’. Roman iz’ drewnęjżizni krąjnjewo sewero-wostoka Azźź, którą znany etno
graf opublikował pod pseudonimem Tan’, pokazywała ludy Północy na długo przed
jakimkolwiek kontaktem, w świecie nie zagrożonym, jak u Arseniewa, rozpadem pod
wpływem cywilizacji, jukagirzy, Łamuci, Czukcze i pozostałe z tytułowych ośmiu
plemion żyją według swych odwiecznych zasad. Spotykają się na dorocznym jar
marku, by dokonać wymiany towarów i złożyć ofiary bóstwom przyrody. W roman
tycznej wizji Tan’a bohaterowie walczą i nieszczęśliwie kochają, bo ich wybranki
ofiarowują się silom przyrody (Tan’ 1910).
Wizerunek ludów Połnocy w czasach sowieckich wynikał z marksistowskiej wi
zji dziejów. Według niej jukagirzy czy Ewenkowie byli zacofaną ludnością, uciska
ną przez bogaczy i szamanów, pozbawioną własnej historii. Ich gospodarka stała
na niskim poziomie, co całkowicie uzależniało ich od okrutnej, syberyjskiej przyro
dy. Naiwność i głupota wynikające z nieznajomości „cywilizacji” stały się ulubio
nym tematem żartów, w których ludy Północy reprezentowali Czukcze. Dla Rosji
Syberia i Północ były odległą prowincją, dziką, lodową pustynią, w której wegeto
wały zacofane ludy. Tworzony dziś przez przedstawicieli rdzennej inteligencji wi
zerunek jest w dużym stopniu odwróceniem tego stereotypu i zwróceniem się
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w stronę wcześniejszego — romantycznych wizji Tan’a, które mogłyby ilustrować
ideę podbiegunowej kultury, czy obrazu Dersu Uzały — człowieka tajgi, ginącego
w kontakcie z cywilizacją.
Kreowanie historii, idea kultury podbiegunowej z tkwiącymi w niej ogólnoludz
kimi wartościami i inne elementy tworzonego dziś przez inteligencję wizerunku
stawiają ludy Północy w szczególnej pozycji, z peryferii świata kultur przenoszą je
do centrum i wyznaczają im szczególną rolę. Ten wizerunek, złożony z idei i prze
konań, których charakter kojarzyć się może z tym, co J. S. Bystroń określa! mianem
megalomanii narodowej, jest kolejnym obrazem małych ludów Północy.
Curtis, jak wszyscy już teraz wiemy, woził ze sobą rekwizyty, kostiumy, peruki, często
przebierając swoich modeli. Obraz, jaki zarejestrował, był starannie zainscenizowany
(Clifford 2000, s. 307).

W. Bogoraz Tan’ próbował zachować ludy Północy w wyobrażonym przez sie
bie kształcie, lansując w latach dwudziestych ideę tworzenia rezerwatów. Jednak
po tym, jak w 1932 roku opublikował antyszamański artykuł w piśmie „Sowetskij
Sewer” , nic już nie można było zachować, a w obrazie ludów Północy zwyciężył za
cofany i naiwnie głupi „Czukcza” . Dziś powraca romantyczny Dersu Użala, dzielny
Wattan’ i poświęcona gwiazdom M ani11. Konstruowany przez liderów wizerunek
odbija obrazy i przewartościowuje stereotypy.
Allan Hanson, pisząc o logice wynalazku kulturowego, omawia przykład Mao
rysów. Tworzony przez nich w ramach ruchu Maoritanga wizerunek własnej grupy
nawiązywał do podobnych treści ich kultury, na jakie zwrócili uwagę badacze z po
czątku X X wieku. Hanson wykazuje, iż zarówno kultura maoryska przedstawiana
przez tamtych badaczy, jak i dzisiejszy jej obraz, tworzony przez samych Maory
sów, są jedynie konwencjonalnym konstruktem dostosowanym do kształtu aktu
alnych potrzeb. Kultura i jej przemiany— jak pisze Hanson, opierając się na Derridzie — to ciągła gra znaczeń, kreowanie zaś wizerunku tej kultury polega na wy
borze jednego zespołu znakowych substytutów, które owa gra znaczeń zawiera
(1999, s. 198).
Konstruowany przez przedstawicieli rdzennej inteligencji w Jakucji wizerunek
małych ludów Północy jest istotnym elementem zachodzących w tej republice prze
mian kulturowych. To zarówno ważny składnik tożsamości, jak i sfera wyobrażeń
określająca zakres działań liderów poszczególnych grup. Można postrzegać to zja
wisko jako przejaw megalomanii grupowej, umieszczając je w szerszym kontek
ście zjawisk etnicznych czy narodowościowych. Można nazwać je za Cliffordem
„narracją przetrwania” bądź kierując się w stronę myśli Hansona — „wyborem
znakowych substytutów w grze znaczeń” . Dla samych małych ludów Północy w Ja
kucji istotne jest przede wszystkim to, iż po raz pierwszy to oni sami w owej „grze
znaczeń” uczestniczą i tworzą własne „narracje przetrwania” .*

11

Bohaterowie powieści Tan’a Wosem’ plemen’.
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Religia — pamięć narodu.
O roli prawosławia w kształtowaniu
tożsamości narodowej kałuskiej
inteligencji

Wstęp
Proces transformacji ustrojowej w Rosji zapoczątkowany w latach dziewięćdzie
siątych X X wieku spowodował szereg przemian widocznych we wszystkich pła
szczyznach życia społeczno-kulturalno-religijnego Rosjan. W znaczący sposób
dotknął on rosyjskiej religijności i tożsamości narodowej. Prawosławie w Rosji za
wsze miało swój odrębny charakter, trudny do pojęcia dla mieszkańców Europy
Zachodniej. Jako początkujący badacz postanowiłam zrozumieć fenomen specyfi
ki rosyjskiego prawosławia. Trzy lata zmagań z tą problematyką: wyjazdów do Ro
sji, rozmów z Rosjanami, pracy nad materiałem uzyskanym w terenie zaowocowa
ły przedstawianym tu obrazem „prawosławnej religijności” , ukazującym fragment
rosyjskiej rzeczywistości podpatrzonej w Kałudze, mieście położonym w odległości
190 km na południowy zachód od Moskwy.
Dzięki bliskości silnego ośrodka politycznego, jakim jest Moskwa, mieszkańcy
tego miasta wielokrotnie byli świadkami i uczestnikami przełomowych, historycz
nych wydarzeń mających znaczenie dla całego kraju. Tutaj też łatwo zaobserwo
wać, jak losy państwa rosyjskiego i prawosławia przeplatały się ze sobą, tworząc
bogatą i skomplikowaną mozaikę rosyjskiej kultury. W regionie tym prawosławie
mogło swobodnie rozwijać się, tworząc klasztory słynne w całej Rosji, centra du
chowe, intelektualne i kulturalne, tj. Optina Pystyń czy Tichonowa Pustyń1.
Współcześnie Kaługa liczy 300 tys. mieszkańców. Jest miastem o niskiej zabudo
wie, w którego centrum zachowało się wiele urokliwych zakątków, kamienic pa
1 Dwa znane męskie klasztory niedaleko Kaługi, założone przez Pofhutie Borowskiego i Tichona Kałuskiego. Ten drugi założyciel jest najpopularniejszym świętym ziemi kałuskiej, słynnym z prowadze
nia życia pustelniczego w dziupli dębu.
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miętających lata świetności XVIII i XIX wieku. Wśród mieszkańców miasta prze
ważają Rosjanie, choć często trudno nie zagubić się w ich skomplikowanych życio
rysach, otrzymanych w spadku po minionej epoce, kiedy to ludność ZSRR została
wymieszana w najróżniejszy sposób2. Dziś nikogo nie dziwi, jeśli sąsiad z pocho
dzenia jest Ukraińcem, Białorusinem czy jest narodowości innej byłej republiki ra
dzieckiej. Obecnie można zaobserwować napływ ludności z takich krajów, jak: Da
gestan czy Uzbekistan. Ludzie ci zazwyczaj są wyznawcami islamu i zajmują się
głównie handlem.
Dominującym w Kałudze wyznaniem jest prawosławie. Obok niego istnieje jed
na parafia rzymskokatolicka3, działają protestanci, baptyści i adwentyści. Funk
cjonuje wiele pomniejszych wspólnot, które utożsamiają się z bliżej nieokreślonym
odłamem protestantów lub czerpią inspiracje z buddyzmu i hinduizmu. W 1990 ro
ku została reaktywowana eparchia kałuska z nowym biskupem Klimentem, który
swoją funkcję piastuje do dnia dzisiejszego. Od początku lat dziewięćdziesiątych
X X wieku przywracane są do użytku cerkwie, zaczynają pracować kolejne parafie.
W samej Kałudze czynnych jest około dziesięć cerkwi,w całej eparchii sto dwadzie
ścia siedem. Pracuje w nich ponad stu prawosławnych duchownych. Na ziemi kałuskiej obecnie znajduje się siedem klasztorów. Oprócz tego wKałudze, od 1996 roku,
istnieje seminarium duchowne i prawosławne gimnazjum. Przy każdej parafii dzia
łają tzw. niedzielne szkoły, zajmujące się głównie katechizacją dzieci i młodzieży.
Pojechałam do Kaługi, ponieważ chciałam dowiedzieć się, jak w przeciętnym,
rosyjskim mieście, po rozpadzie Związku Radzieckiego oraz ponad dziesięciu la
tach odrodzenia religijnego4, Rosjanie rozumieją swoją rosyjskość. Jakie znacze
nie ma dla nich prawosławie w życiu osobistym, jakie znaczenie ma ono w życiu
publicznym, jak postrzegają historię swojego państwa i jego związki z prawosła
wiem po długim okresie ateistycznej propagandy; a także w jaki sposób obecnie
prawosławie jest czynnikiem budującym rosyjską tożsamość.
Badania5, które stały się podstawą do napisania niniejszego tekstu, przeprowa
dziłam wśród wykładowców Uniwersytetu Pedagogicznego w Kałudze. Jest to jed
na z większych uczelni tego typu w środkowej Rosji. Rozmawiałam z przedstawi
cielami wszystkich wydziałów (ponad 30 rozmów)6. Rozmówców starałam się tak
dobrać, aby poznać poglądy zarówno specjalistów w naukach ścisłych, jak i huma
2 Chodzi tutaj o koncepcje polityki narodowościowej w czasach ZSRR, tzw. Szachownicy Stalina, we
dług której cale grupy etniczne, jak również poszczególne jednostki były „przestawiane” jak figury na
szachownicy, co notabene jest wspominane przez wielu rozmówców z ogromnym sentymentem i tęsk
notą za tanimi podróżami.
3 Kościół rzymskokatolicki wraz z klasztorem i domem parafialnymi (klasztor i dom mieszczą się w jed
nym budynku) został wybudowany silami mieszkańców w 1996 roku. Obecnie parafia Świętego Jerzego
i Świętego Franciszka, prowadzona przez zakon franciszkanów, liczy sobie ponad 100 parafian. Fran
ciszkanie z Kaługi sprawują również opiekę nad drugą parafią w oddalonej o 100 kilometrów Tulę.
4 Widoczne ożyrwienie religijne, często również nazywane odrodzeniem religii w Rosji, możemy za
obserwować od 1988 roku, kiedy to ówczesne władze zgodziły się na uroczyste świętowanie 1000-lecia chrześcijaństwa na Rusi.
5 Niniejszy tekst jest efektembadań terenowych przeprowadzonych przez autorkęw2001 roku meto
dą wywiadu pogłębionego.
6 Obecnie uczelnia ta składa się z dziewięciu wydziałów: fizyczno-matematycznego, biologicz
no-chemicznego, inżyniersko-pedagogicznego, filologicznego, języków obcych, historycznego, nau-
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nistycznych. Podstawowe znaczenie miał również deklarowany stosunek do pra
wosławia. Starałam się dobrać możliwe szerokie spektrum rozmówców: począ
wszy od uważających się za głęboko wierzących, poprzez niezdecydowanych, do
„beznadziejnych ateistów” . Szukałam osób, które w opinii swojego środowiska re
prezentowały konkretną, określoną wyraziście postawę w stosunku do religii.
Oprócz wykładowców Uniwersytetu w Kałudze udało mi się dotrzeć do rozmów
ców z innych środowisk; ich opinie znacznie poszerzyły lub rzuciły nowe światło
na podejmowaną przeze mnie problematykę. Byli to m.in.: duchowni prawosławni
z Kaługi i Optinoj Pustyni, wykładowcy seminarium prawosławnego, były redaktor
lokalnej telewizji, psycholog wojskowy — oficer zajmujący się wychowaniem du
chowym żołnierzy, proboszcz jednej z moskiewskich parafii, który osobiście przy
jaźnił się z o. Aleksandrem Mieniem*7, a także osoby ze środowiska prawosławnego
księdza z Obninska (miejscowości położonej w połowie drogi z Kaługi do Moskwy).
Śmiało mogę powiedzieć, że z moich badań wyłania się obraz poglądów przedsta
wicieli inteligencji okręgu kałuskiego na współczesną tożsamość Rosjanina i jej
związek z odradzającym się prawosławiem.
Prawosławie bez wątpienia stanowi wartość rdzenną kultury rosyjskiej — jest
najbardziej podstawowym, wyróżniającym się i kluczowym jej elementem8. Jako
religia obecna w państwie rosyjskim od ponad dziesięciu wieków jest szczególnie
istotnym czynnikiem pomagającym Rosjanom budować poczucie tożsamości na
rodowej. Poczucie, które rozumieć należy jako „samoświadomość, samoidentyfikację, samookreślenie, świadomość istnienia odrębnych wartości, symboli, grupo
wej jedności narodowych świętości, które Rosjanie kultywują z chęci czy potrzeby
bycia narodem”9 (Sadowski 1995, s. 136-137). W opisywanej przeze mnie tożsa
mości narodowej moich rozmówców skupię się szczególnie na dwóch aspektach
tego pojęcia: „tożsamość jako samowiedza” , czyli znajomość własnego narodu i je
go cech10 oraz „tożsamość jako postawa” . Ta ostania, zdaniem Babińskiego, jest
składnikiem „ocennym” i wartościującym, przesądzającym o wytworzeniu się toż
samości narodowej, która ma charakter emocjonalny. „Postawa” potrzebuje opar
cia na jakieś wiedzy, ale wydaje się, że nie zależy od niej— w zasadzie nie ma kore

czania początkowego, praktycznej psychologii, stosunków społecznych. Na uniwersytecie istnieją
34 katedry, na zajęcia uczęszcza 4860 studentów (z czego 3350 to studenci dzienni). Kadra nauczy
cielska składa się z 320 wykładowców.
7 Ojciec Aleksander Mień, znany duchownyprawosławnypropagującywartości ekumenizmu iotwartego stosunku do innych wyznań chrześcijańskich, postać bardzo ważna dla przemian duchowych
odradzającego się prawosławia, zamordowany na początku lat dziewięćdziesiątych.
8 Jeżeli członkowie określonej społeczności odczuwają bezpośrednią wieź między ich tożsamością
grupową a tym, co uważają za najbardziej kluczowy i wyróżniający element kultury, element ten staje
się wartością rdzenną tej grupy (Smolicz 1987, s. 60).
9 Dosłowne cytaty zaczerpnięte z literatury bądź z wywiadów przeprowadzonych przez autorkę umiesz
czone są w cudzyslowiu.
10 Zasadnicze znaczenie odgrywa tutaj dostrzeżenie istnienia podobieństw między jednostką a zbio
rowością narodową. Często artykułowane jest to przez poszczególnych jej członków w następujący
sposób: „Jestem tożsamy, jestem członkiem danego narodu, ponieważ posiadam cechy charaktery
styczne czy istotne dla tego narodu”.
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lacji między pozytywnym wartościowaniem tożsamości a wiedzą (Babiński 1997,
s. 86-89).

Postawa wobec prawosławia
Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych był okresem odrodzenia pra
wosławia w Rosji. Ożywienie religijne pobudziło wielu ludzi do refleksji nad sto
sunkiem do własnej wiary. Moim rozmówcom niejednokrotnie trudno było stwier
dzić, jaką rolę religia odgrywa w ich życiu, czy czują się ludźmi wierzącymi, prawo
sławnymi. Wielu z nich wciąż szuka odpowiedzi na te pytania. Na podstawie dek
larowanego stosunku do prawosławia można wyodrębnić pięć postaw ukazu
jących znaczenie religii w życiu mieszkańców Kaługi.
1. Prawosławni praktykujący to ludzie, dla których wiara ma duże znaczenie,
którzy starają się żyć nią na co dzień, przestrzegać postów, uczestniczyć w cer
kiewnych nabożeństwach. Rozmówcy ci mają bardzo emocjonalny stosunek do
prawosławia. Charakterystyczne jest również to, w jaki sposób stali się oni wie
rzącymi ludźmi. Okazuje się, że wiara rodziców nie miała tutaj zasadniczego wpły
wu na ich poglądy. Często ograniczała się do potajemnego ochrzczenia dziecka.
Zazwyczaj wiara u tej grupy ludzi jest efektem ich własnych przemyśleń, przypisy
wanych boskiemu natchnieniu „Mienia prosto godpod’ s wysze prizwał, nie ot
czełowieka eto było (2). Eto płód moich rozmyszlienij i sobstwiennych wywo
dów” 11 (5). Dochodzenie do stwierdzenia, że jest się prawosławnym jest najczę
ściej efektem długiego procesu: przemyśleń, poszukiwań i różnego rodzaju prze
żyć wewnętrznych: „Eto wnutri mienia zrieło” ” (28).
2. Prawosławni — ochrzczeni, do tej grupy należą ci spośród moich rozmów
ców, którzy nie mają aż tak emocjonalnego stosunku do prawosławia jak grupa
pierwsza. Traktują religię nieco płyciej, jako tradycję, „od święta” . W tej grupie aby
uważać się za osobę wierzącą, często wystarczy być ochrzczonym:
„—Wy schitajetie siebia prawosławnym?
— Da, ja krieszcziena (32)” .
3. Niezdecydowani. Do grupy tej należą ci rozmówcy, którzy nie są zdecydowa
ni czy uważają się za osoby wierzące czy nie. Określają swój stosunek do religii ja
ko postawę ludzi poszukujących, rewidujących swój światopogląd: „Ja pro siebia
nie mogu skazat’ szto ja wierujuszczij. Ja nie znaju. Potomu szto w otlicze ot was
podliegajetsia takomu moszcznomu atieisticzeskomu wospitaniju. Рока gdie - to
sam nie doszoł” (38).
4. Wierzący, ale nie uważający się za prawosławnych. Rozmówcy z tej grupy
wierzą w istnienie Boga, ale nie łączą go z żadną konfesją czy konkretną religią.
Istnieją różne przyczyny takiej postawy: nieakceptowanie Cerkwi jako instytucji,
11 Wszystkie cytaty przytoczone w pracy są dosłownymi fragmentami rozmów autorki badań, zareje
strowanych na kasecie magnetofonowej. Do tekstu pracy, spośród wszystkich wypowiedzi, zostały
wybrane te, które wydawały się najlepiej opisywać omawiane zagadnienie. Na końcu każdego cytatu
podano numer, wskazujący, z której rozmowy pochodzi cytowany fragment.
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nieumiejętność odnalezienia się w tradycji, zwyczajach i zasadach prawosławia.
„Ja sczitaju siebia wierujuszczim. No, skazat’ szto ja czełowiek prawosłwanyj
mnie рока słożno. Nie oczien’ chożu w cerkow’. Vsie posty konieszno ja nie sobludaju (33). Ja nie to szto nie prawosławnyj, ja wieruju w to szto jest’ Bog. No nie
katolik nie prawosławnyj, nie protestant. Możno wierit’ i wsio (36)” .
5.
Niewierzący, ateiści. W skład tej grupy wchodzą wszyscy ci rozmówcy, któ
rzy nie uznają istnienia Boga. „Ja ateist, bieznadiożnyj ateist” (40). Czasem dekla
rują wiarę w siły przyrody, w człowieka, naukę lub coś innego, o czym nie można
powiedzieć, że jest osobowym Bogiem. Zazwyczaj rozmówcy ci mówią bezpośred
nio, że są ateistami, tłumacząc od razu, że swoją wiedzę na temat prawosławia
musieli posiąść jako osoby wykształcone.
Podając taki podział zaangażowania w wiarę i stosunku do religii, należy pa
miętać, że pomiędzy poszczególnymi postawami w zasadzie nie ma granic, istnieją
jedynie płynne przejścia, za którymi kryją się kolejne odcienie związane z indywi
dualnym podejściem do kwestii religii i wiary. Wydaje się również, że w grupie mo
ich rozmówców przeważają osoby wymienione w punktach 1 ,2 ,3 . Stanowczo naj
mniej liczną grupą są zdeklarowani niewierzący i ateiści.
Wpływ prawosławia na świadomość narodową współczesnych Rosjan widocz
ny jest przede wszystkim na trzech płaszczyznach: historycznej, państwowej i cha
rakteru narodowego. Obecności prawosławia w tych trzech wymiarach oraz wciąż
trwającemu procesowi kształtowania tożsamości narodowej w kraju próbującym
wybudować nową państwowość po upadku Związku Radzieckiego będzie poświe
cona dalsza część tekstu.

Prawosławie w świadomości historycznej
Człowiek wykorzystuje do budowania tożsamości narodowej przeszłość, zacho
wując te wydarzenia, które pomogą mu zbudować wizję tego, z czym ma się identy
fikować. W odczuwaniu odrębności kulturowej i etniczności duże znaczenie ma
poczucie wspólnej historii. Pamięć o przeszłości jest decydująca dla poczucia toż
samości. „Świadomość własnej tożsamości nie jest nigdy świadomością teraźniej
szości, ale jest przede wszystkim świadomością przeszłości” (Melchior 1990,
s. 28). Prawosławie w relacji z historią pełni funkcję swoistej pamięci narodowej,
która przechowuje wybrane fakty historyczne, istotne dla tożsamości rosyjskiego
narodu. Podstawą każdej religii jest wiara w ciągłość linii wyznawców. Ciągłość ta
wykracza poza historię i polega na anamnezie — przywoływaniu przeszłości, któ
ra nadaje sens teraźniejszości i zawiera przeszłość (Harvieu-Le’ger 1999, s. 169).
Wykorzystywanie historii do budowania tożsamości narodowej można zaobser
wować, analizując np. podręczniki do historii z czasów ZSRR, kiedy to próbowano
napisać historię Rosji z nowego punktu widzenia. Pewne zdarzenia akcentowano,
inne zupełnie pomijano, a niekiedy po prostu zupełnie zmieniano fakty. Właściwie
obiektywne spojrzenie na historię jako składnik tożsamości narodowej jest nie
możliwe, ponieważ służy ona w tym przypadku do budowania subiektywnej po
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stawy. Postawa ta ocenia i wartościuje przeszłość, faworyzując te fakty, które są
jej potrzebne do budowania narodowej ideologii.
Po upadku Związku Radzieckiego moi rozmówcy musieli raz jeszcze spojrzeć
na historię swojego kraju— dzieje Rosji bowiem poznawali jeszcze w ZSR R — i do
konać weryfikacji dotychczasowej wiedzy. Przede wszystkim musieli zadać sobie
trud ponownej interpretacji faktów historycznych w celu odnalezienia odpowiedzi
na pytanie: co z posiadanej wiedzy jest prawdą, co zaś zostało wykrzywione przez
komunistyczny system. W tym przypadku przyglądanie się historii własnego kraju
nie jest poszukiwaniem obiektywnej, historycznej prawdy (to zadanie przeznaczo
ne jest dla historyków), ale stanowi próbę nadania sensu obecnej rzeczywistości.
Okazuje się, że w tym nowym spojrzeniu prawosławie jako religia współtwo
rząca historię państwa rosyjskiego odgrywa znaczącą rolę. Stanowi źródło, z któ
rego czerpie się wzorce i objaśnienia dla współczesności. Wydarzenia historyczne
jawią się w tym kontekście jako subiektywne prawdy, wspierające podstawy ideo
logiczne nowo kształtującego się państwa rosyjskiego. Proces ten zachodzi jedno
cześnie poprzez akcentowanie pozytywnych i negatywnych momentów w dziejach
Rosji. Z jednej strony następuje idealizacja historii, skupienie się na pozytywnych,
bohaterskich wydarzeniach, z drugiej strony można zaobserwować silną krytykę
porażek i błędów, jakie dokonały się na przełomie setek lat istnienia państwa ro
syjskiego. Podkreślanie pozytywnej roli prawosławia w takich momentach przeło
mowych, jak: chrzest Rusi (988 rok), bitwa na Kulikowym Polu z Tatarami (1380
rok), czy zwycięstwo nad Napoleonem (1812 rok) staje się punktem wyjścia do
tworzenia i legitymowania ideologii narodowej. I tak na przykład chrzest Rusi
traktowany jest jako początek państwowości rosyjskiej, początek tworzenia jej mi
tu. Rozmówcy, próbując zdefiniować swoją rosyjskość, sięgają do tego, co wydaje
się im najbardziej pierwotnym źródłem, niezniekształconym przez propagandę
ZSRR. Przykłady rosyjskich sukcesów służą przede wszystkim budowaniu pozy
tywnego mitu, który tworzy poczucie wartości rozmówców z przynależności do na
rodu rosyjskiego oraz dumę z faktu bycia jego członkiem. Prawosławie przedsta
wiane jest tutaj jako budująca, jednocząca, ratująca z opresji pozytywna siła nad
przyrodzona, która w trudnych przełomowych momentach służy „ku pokrzepieniu
serca” : „Pod flagami religii sobierajtsia naród” (33).
Przykłady porażek w historii Rosji, związane zazwyczaj z negatywnymi proce
sami w łonie samej Cerkwi, pełnią funkcję zgoła odmienną, ich zadaniem nie jest
budowanie pozytywnych odczuć, ale raczej ostrzeganie i budzenie niepokoju. Tak
postrzegane są szczególnie dwa wydarzenia: rozłam w Cerkwi po reformach pa
triarchy Nikona oraz niektóre reformy Piotra I12. Poprzez akcentowanie negatyw
nych momentów ukazywane są skutki i konsekwencje tego, co się dzieje z naro
dem i państwem, kiedy odchodzi się od tradycyjnych wartości. Rolę takich zdarzeń
można określić jako-, „ku przestrodze przyszłym pokoleniom” . „Wojna (...)
12 W 1721 roku Piotr I zlikwidował funkcję patriarchy i zamiast niej powołał synod rządzący, zajmu
jący się m.in.: sprawami liturgii, majątku Cerkwi, dogmatami. Instytucja patriarchatu została przy
wrócona dopiero w 1917 roku.
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otriezała Rossiju, szto by wiernulas’ к wierie otcow, eto było nakazanije” (39).
Dzięki podkreślaniu braków i błędów bardziej widoczne staje się to, co jest najważ
niejsze i najbardziej wartościowe. W ten sposób krytyczne podejście do historii sta
je się również elementem niezbędnym do budowania tożsamości narodowej.
Próbując oprzeć tożsamość narodową na fundamencie historii, Rosjanie napo
tykają na dwa jednocześnie funkcjonujące obrazy: Rosji carskiej i Rosji sowieckiej.
Rosja przedrewolucyjna to kraj przesycony prawosławiem, w której religia po
strzegana była jako swoisty styl życia, wzór i podstawa codzienności. Prawosławie
wyznaczało zarówno cykl roczny życia społeczności, jak i towarzyszyło każdemu
indywidualnemu istnieniu człowieka od jego narodzin do śmierci. Dzień, miesiąc,
rok, upływały w rytmie zdeterminowanym przez prawosławny kalendarz, nie
zwykle bogaty w święta. „Obraz żyzni, styl’ żyzni. Imienno oni tak żyli diestwitiel’no. Wstawali utrom pierekrestilis’ sława Bogu, wies’ dien’ był oswieszczon molitwoj i molitwy na nocz’. Sława tiebie Gospodi szto prożyli etot dien’ i zawtra s utrą
wstat’ i opiat tiebia poblagodarit’ o to szto ty sochranił nas griesznych” (42). Z te
go okresu pochodzi również obraz wsi rosyjskiej: źródła wartości chrześcijańskich
i moralnej siły. Prawosławie w Rosji carskiej kojarzone jest przede wszystkim z siłą
jednoczącą naród i państwo. W opinii rozmówców funkcjonuje też jednocześnie,
choć dużo bledszy, obraz religii jako powierzchownej wiary, niezrozumiałej dla
szerszych mas społeczeństwa, religii jako przyzwyczajenia13 „To jest’ prawosławje
как traducyja. Как priwyczka. Organizacyja była, prazdnik, eto tieczenije. Eto
wsio organizujet byt” ’ (23).
Wizja Rosji carskiej przetrwała okres komunizmu i obecnie staje do konfronta
cji z doświadczeniem życia w Związku Radzieckim. Obraz Rosji sowieckiej to prze
de wszystkim wizja kraju, w którym prawosławie zastąpione zostało nową religią
— komunizmem. „Dwuch religij byt’ nie możet. Religija dolżana byt’ komunizm.
I komunizm nie mog dopustit’ by wo szto to jeszczio wieriłos’ i szto to jeszczio
otrimalos’ siły” (1). Większość rozmówców uważa, że komunizm wykorzystywał
formy typowe dla obrzędowości prawosławnej do przekazania swoich treści, do
budowania „nowego ładu na świecie” .
W Rosji dokonano szeregu zamian, te same symbole i mechanizmy, które funk
cjonowały w prawosławiu, zostały przeniesione na grunt ideologii komunistycz
nej: „Simwolika była w połnostju zamieniena. Pri czom zamieniena fotograficzeski, byli kresty stali kakije to znaczki. Byli rytuały cerkownyje stali rytuały, kotoryje wydumał czełowiek. W miesto obraza pratijnyj bilet s soobrażenijem Lenina,
w miesto swiatych moszczej mawzolej” (5).
Z tymi dwoma okresami: carskim i sowieckim, dwiema koncepcjami państwa,
religii i ideologii: prawosławia i komunizmu Rosjanie nie rozliczyli się do tej pory.
Dlatego w Rosji postsowieckiej ludziom tak trudno zdefiniować poczucie rosyjsko-

13 Powierzchowność wiary prawosławnej, traktowanej jako przyzwyczajenie, często jest postrzegana
przez rozmówcówjako jedna z przyczyn wybuchu rewolucji październikowej. Stanowi także wytłuma
czenie, w jaki sposób doszło do sytuacji, w której w ZSRR w tak krótkim czasie znaczna część społe
czeństwa przyjęła postawę „wojujących ateistów”.
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ści, które czerpie z doświadczenia obydwu okresów, próbując stworzyć współczes
ne rozumienie tożsamości narodowej, pasujące do teraźniejszości.

W poszukiwaniu nowej ideologii narodowej
Naród może istnieć bez własnego państwa, nie może jednak funkcjonować bez
ideologii narodowej. Ideologia narodowa wskazuje, które wartości są najważniej
sze dla narodu, pokazuje ich interpretację i sposób realizacji w życiu codziennym.
Jest podstawą do rozumienia takich pojęć, jak patriotyzm, ojczyzna (Babiński
1998, s. 24). Problemem współczesnej Rosji jest tzw. ideologiczna próżnia14, czyli
brak pomysłu na ideologię narodową we współczesnym państwie rosyjskim. Lu
dzie, z którymi rozmawiałam przez całe życie, byli przyzwyczajeni do funkcjono
wania w obrębie ideologii komunistycznej. Po upadku komunizmu odczuwają
pustkę, brak jednej spójnej, oficjalnej ideologii narodowej, która nadałaby kształt
i moralne ramy życiu społecznemu oraz nowy sens i cel dalszemu istnieniu narodu
rosyjskiego. O kształt owej idei, owego współczesnego rozumienia takich pojęć,
jak patriotyzm i ojczyzna konkuruje obecnie kilka koncepcji. Na ich formę w znacz
nej mierze mają wpływ dwie ideologie z przeszłości: Rosja carska, kojarzona
z okresem, kiedy to pomiędzy Rosjaninem a prawosławnym można było postawić
znak równości, oraz Związek Radziecki, w którym pojawiła się koncepcja nowej,
sowieckiej narodowości. Taką sytuację rozmówcy porównują obrazowo do istnie
nia trzech Rosji, które nie chcą się ze sobą pogodzić i stworzyć jednego nowoczes
nego państwa. „U nas как by tri Rossii. S odnoj storony eto carskaja Rossija, s drugoj storony eto sowietskaja Rossija i как by nowa Rossija, kotoraja sowierszenno
nowaja. I wot eti tri obrazy как by mato integrirowany mieżdu saboj” (13). Wszyst
ko to staje się przyczyną rozterek, jakie moi rozmówcy mają, próbując określić
swoją tożsamość narodową.

Rosja carska — russkij - prawosławny]
Patriotyzm z czasów Rosji carskiej kojarzony był przede wszystkim z prawosła
wiem. Wiara prawosławna stanowiła „kręgosłup moralny” ideologii, która jedno
cześnie była światopoglądem i tłumaczyła organizację imperium rosyjskiego. Wia
ra przekazywana była w przekazie pokoleniowym z ojca na syna, uczyła wartości
moralnych, przez co była gwarantem pomyślnego trwania narodu. Miłość do dru
giego człowieka, bliźniego, na którą tak zwracała uwagę Cerkiew była utożsamia
na z miłością do ojczyzny, do ludzi, współziomków. „Patriotizm i prawosławje eto
konieszno как lentoczki w kostoczke, dwie priagi. Oni pierieplatajtsia oczien’ tiesno mieżdu saboj. Prawosławie wsiegda ucziłos’ patriotizma” (6).

14 Rosjanie często używają również pojęcia: duchowa próżnia, duchowa pustka. Sformułowanie to
bardziej nawiązuje do aspektu religijnego, wskazuje na brak idei, która mogłaby stać się przedmiotem
wiary dla społeczeństwa rosyjskiego.
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Wiara tworzyła poczucie wspólnoty i swojskości. Ten, kto był prawosławny, był
uważany za „swojego” . Rozmówcy bardzo często powoływali się na stwierdzenie
Dostojewskiego, który zrównywał narodowość rosyjską z byciem prawosławnym;
uznawali je za charakterystyczne dla czasów Rosji carskiej. Co prawda, rosyjskie
imperium zamieszkiwało wiele narodowości, ale nie było problemu z pogodzeniem
tej zróżnicowanej społeczności. To właśnie prawosławie miało łączyć i wprowa
dzać pozytywne stosunki z innymi narodowościami i wyznawcami innych religii.
Rozmówcy uważają jednakże, że w przedrewolucyjnej Rosji nikt nie stawiał pytań
0 narodowość. Każdy, kto mieszkał na jej terytorium, uważany był za Rosjanina
1zobowiązany był do przestrzegania obowiązującego prawa. Jednocześnie jednak
mógł on mieć inną narodowość, pielęgnować inne zwyczaje i kulturę swojego na
rodu. „I real’no było tak szto jeśli wziat’ kakoje to sieło na jewropiejskom zapadie
Rossii iii na wostokie oni siebia, eti ludi sczitali russkimi. No żyli pri wsiom zakonam i standartam swojej nacjonal’noj żyzni. To jest’ oni byli czuwszami i kul’tura
była u nich czuwaszckaja no sczitali siebia russkimi. No razwie my żywiom w Ros
sii znaczit my russkije. Pri etom oni byli połnocennymi czuwaszami” (37). Dla mo
ich rozmówców patriotyzm w Rosji do 1917 roku nieodłącznie związany był z pra
wosławiem, a także ze ściśle połączonym z nim caratem. Dlatego też w sytuacji za
grożenia (np. wojny) ludzie stawali do walki „za wieru, caria i oticziestwo” (29).
W tej nierozłącznej triadzie streszczała się przedrewolucyjna ideologia, która
kształtowała uczucia patriotyczne ludzi zamieszkujących Rosję tamtych czasów.

ZSRR — „russkij iii sowietskij”
Zmiana rozumienia pojęcia patriotyzmu nastąpiła po rewolucji październikowej
1917 roku i związana była z ideologią komunistyczną. Wydaje się również, że to
właśnie z tego okresu pochodzi pogląd, że patriotyzm zawsze złączony jest z jakąś
ideologią. Dlatego rozumienie jego uzależnione jest od obowiązującej w danym
czasie ideologii. „Na mój wzgliad patriotizm eto wsiegda w gosudarstwie dolżna
byt’ kakaja to ideologia, kakije to obszczije cennosti” (35). Tak też było w ZSRR,
w którym patriotyzm wiązał się z budową nowego sowieckiego państwa oraz spo
łeczeństwa, które miało być ponadnarodowe i swoim zasięgiem obejmować cały
świat. Nowy patriotyzm różnił się od tego z czasów carskich tym, że zabrakło
w nim miejsca dla religii prawosławnej. Z hasła: „za wiarę, cara i ojczyznę” — po
zostawiono jedynie ostatni człon. Należy podkreślić, że w czasach ZSRR pojęcie oj
czyzny nabrało nowego znaczenia. Patrzono na nią przez pryzmat materialistycznej filozofii, akcentowano piękno przyrody, osiągnięcia i sukcesy mieszkańców,
a także przemiany ustrojowe, dzięki którym możliwy był rozwój.
Zdaniem rozmówców, wyeliminowanie prawosławia spłyciło patriotyzm i ob
niżyło zaangażowanie ludzi. Negacja Świętej Rusi, świętości, która istniała od
wieków, spowodowała pustkę, której komunizm nie zdołał zapełnić niczym, co
okazałoby się równie silne jak wiara przodków. Dlatego też wielu ludzi, oceniając
siłę uczuć patriotycznych, podkreśla ich osłabienie w czasach ZSRR. Dodatkowo
należy zaznaczyć, że nowy patriotyzm bywał postrzegany jako coś sztucznego,
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coś, co nie powstało naturalnie, w wyniku przekazu z pokolenia na pokolenie, ale
było efektem ideologii wytworzonej na potrzeby konkretnego systemu.
Radziecki patriotyzm wyróżniała dwoistość pojęć i postaw. Obok siebie funk
cjonowały dwa sprzeczne założenia. I tak z jednej strony mówiono o internacjona
lizmie i budowie nowego światowego ładu, w którym podział na narodowości nie
ma znaczenia, z drugiej strony podkreślano, że naród rosyjski, „starszy brat” , miał
pozycję dominującą i kierowniczą. W państwie składającym się z piętnastu repu
blik związkowych i zamieszkanych przez około 100 narodowości postanowiono je
zintegrować i stworzyć jedną narodowość — sowiecką. Takie odgórne działania
spowodowały ukształtowanie się podwójnej identyfikacji. Mieszkaniec ZSRR był
bowiem jednocześnie członkiem sowieckiej społeczności i przynależał do określo
nej narodowości, wpisanej do paszportu. Ideologia sowiecka pozwalała na zacho
wanie etnicznych odmienności, czyli kultury, zwyczajów, ale też podkreślała przy
należność do jednego, sowieckiego państwa. „Russkije eto u nich nacjonal’naja
idienticznost’ ona była na pierwom miestie. No s drugoj storony wlast’ wydwinuła
tezis o formirowaniu nowoj istoriczeskoj obszcznosti sowietskowo naroda, szto
zdies’ wsie etniczeskoje rozliczija oni iscziezajut. No oni zakatywajutsia как by asfaTtom. Po etomu my suszcziestwowali w takoj dwojnoj sistiemie. S odnoj storony
russkije znali szto oni russkije no oni sczitali szto eto nie gławnoje. Gławnoje szto
my grażdanie sowietskowo sojuza. Wot takaja dwojnaja idienticznost’” (40).
Określenie „człowiek sowiecki” mimo jednej oficjalnej ideologii było różnie ro
zumiane przez moich rozmówców. Kojarzono je przede wszystkim z odgórną próbą
stworzenia z wielu narodowości jednego narodu. „Sowiecki człowiek” , według
rozmówców, nie przynależał do żadnej konkretnej narodowości. Lecz tworzył no
wą kategorię. Taką oficjalnie stworzoną narodowość, poza faktyczną dumą
z osiągnięć ZSRR (szczególnie nauki), większość rozmówców z perspektywy czasu
ocenia negatywnie. Jest to związane z dostrzeganiem w najbliższym otoczeniu
skutków tego typu „ujednolicenia” . Jednym z nich jest rozłam międzypokolenio
wy. W szkołach uczono dzieci innych wartości i kultury niż te, które były bliskie ich
rodzicom i przede wszystkim dziadkom. Inny związany był z dostrzeżeniem
sztuczności i utopijności wartości przekazywanych oficjalnie. Wielu, szczególnie
młodych, ludzi patrzyło na sowiecką rzeczywistość z przymrużeniem oka, dostrze
gali oni już wtedy absurd tworzenia nowej narodowości. „Ja kogda ucziłsia w szkolie u nas był takoj priedmiet obszcziestojanie. I tam objaśniała nasza uczitel’nica o
tom szto tiepier’ nas niet. My nie dielimsia na russkij, niemcew i my wsie jediny nacional’nostju. Nazywajemsia sowietskij naród. Riebiata w kłassie otkryto smiejalis’. To jest’ my eto ponimali szto eto eto biezumie” (37).
Opisując „człowieka sowieckiego” , rozmówcy podkreślali jego zniewolenie
przez reżim komunistyczny, wciśnięcie w sztywne ramy ideologii, uległość wła
dzy, brak własnego zdania, utratę tak zwanej szyrotu rosyjskiej duszy. Sowiecki
człowiek stał się także opozycją do Rosjanina. W opozycji tej istotne znaczenie
miała religia — prawosławie. Sowiecki człowiek nie mógł mieć życia duchowego,
wszystko tłumaczył filozofią materialistyczną. Tracił swoją osobowość, indywidu
alność. Takie działania ówczesnej propagandy powodowały ostatecznie zamęt
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i otępienie w umysłach ludzi i jak to określił obrazowo jeden z rozmówców: czło
wiek stawał się jak: „sowok” — człowiek ze śmietnikiem w głowie15. Bez oporu
przyjmował hasła głoszone przez propagandę, co pozwalało swobodnie kierować
całymi masami. „Sowietskij czełowiek sowok. Eto ograniczennyj czełowiek, żywuszczyj nie duchowno a primitiwno material’nym. Sawok eto konotacja takaja,
szto musor w gołowie. Eto nie indywidual’nost’, eto nie licznost’. Wsie równy pod
odnu pierie dumku” (29).
Identyfikowanie się rozmówców z nową sowiecką narodowością na płaszczyź
nie prywatnej było niewielkie. Spowodowało to funkcjonowanie wspomnianej po
dwójnej identyfikacji: dwóch równoległych nurtów tożsamości człowieka żyjącego
w ZSRR: prywatnego i oficjalnego. Na „bytowom urownie” , w życiu codziennym
przeważało przeświadczenie o byciu Rosjaninem, z kolei oficjalnie obowiązywała
ideologia sowiecka. U moich rozmówców utożsamianie się z ideologią sowiecką
i narodowością rosyjską występuje w różnym stopniu. Największą grupę stanowią
ci, którzy w tamtym czasie uważali się za Rosjan. Oprócz nich istnieją jeszcze dwie
mniej liczne grupy: ci, którzy na równi stawiali bycie „człowiekiem sowieckim”
i Rosjaninem, nie czując zresztą w tym żadnej sprzeczności, oraz ci, którzy twier
dzili, że narodowość w czasach ZSRR nie miała żadnego znaczenia. Ostatnia gru
pa, najmniej liczna, uważała ową „beznarodowość” za charakterystyczną cechą
bycia „człowiekiem sowieckim” . Obecnie ta postawa z przeszłości staje się podsta
wą kosmopolityzmu. Należy jednak zaznaczyć, że granice pomiędzy postawami
ludzi z poszczególnych grup są płynne16, a stopień poczucia „sowieckości” zależny
jest od tego, w jakim stopniu dany rozmówca był zaangażowany w ideologię so
wiecką. Rozmówcy podkreślali, że w tamtych czasach nie uważano za sprzeczne
„bycie ateistą” przy jednoczesnym dostrzeganiu związków rosyjskości z prawosła
wiem. Tym bardziej, że prawosławie było postrzegane jako istotna i charaktery
styczna część kultury i historii rosyjskiej. Rozmówcy poznawali je, czytając litera
turę czy oglądając malarstwo rosyjskie, których nie udało się zniszczyć przy two
rzeniu nowej, sowieckiej kultury. „Oni nie smogli (ówczesna władza) iskustwa,
muzej. Razruszeny byli mnogijr cerkwi, no wied’ mnogije byli sochranieny как
muzej, как zapowiednik kul’tury. Sochranilis’ ikony knigi” (7). Ogromne znacze
nie miał wówczas język rosyjski. Dla wielu rozmówców to właśnie posługiwanie
się językiem rosyjskim jest jednym z podstawowych wyznaczników przynależno
ści do narodowości rosyjskiej. „Russkij jazyk był gławnym priedmietom w szkole.
Kul’turna identicznost’ sochraniłas’. Eto była kul’turna identicznost’ russkogo”
(7). Rosyjska tożsamość z prawosławiem jako jej nieodłącznym elementem wygry
wała na płaszczyźnie prywatnej ze sztucznie narzuconą tożsamością sowieckiego
człowieka. Niektórzy z rozmówców wspominali, że wówczas wręcz pogłębili swoje
rozumienie rosyjskości właśnie przez odkrywanie prawosławia, i to niezależnie,
czy działo się to na płaszczyźnie religii czy kultury. Zauważają oni, że istnienie
15 Dokładnie słowo to oznacza: śmietniczkę (Wielki... 2001, s. 489)
16 Podobną płynność zaobserwowałam w postawie rozmówców do prawosławia, o czym wspomina
łam już przy opisie postaw wobec prawosławia.
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nieprzerwanej więzi między rosyjskością a prawosławiem podtrzymywało istnie
nie ich obu we wrogo nastawionym ustroju. „I wot etu russkost’ poddierżiwała kakaja wnutrienniaja swiaz’ s prawosławjem” (18).

Współczesny patriotyzm — „ideologiczeskij wakuum”
Mocną stroną patriotyzmu radzieckiego było poczucie dumy z pozycji kraju na are
nie międzynarodowej, z osiągnięć naukowych, wielkości terytorium. Słowem
w Związku Radzieckim, mimo wielu niedostatków17, jak stwierdzają rozmówcy,
było czym się pochwalić. Ponad dziesięć lat nowej rosyjskiej rzeczywistości po
upadku komunizmu przyniosło zmiany, jak i rozczarowanie spowodowane przede
wszystkim poczuciem utraty pozycji mocarstwa. „Wot w nastajaszczeje wremia
oszczuszczajetsia boi’, grust’ po tomu powodu, szto eti pozycji, kotoryje prinadlieżali sowietskomu sojuszu как wielkoj dierżawie, oni utracziwajutsia” (32). I tak
jak duma z osiągnięć Związku Radzieckiego stanowiła trzon sowieckiego patrioty
zmu, tak upadek ideologii komunistycznej i propagandowego mitu o sowieckim
sukcesie spowodował zmiany w spojrzeniu na patriotyzm. „To jest’ na oborot, uże
nie gordost’, a goricz’ kakaja tam. Eto uniżenije rodiny. To jest’ patriotizm как by
pomieniał polis ot plus к minus. Eto toże patrioticzeskoje czuwstwo. Tol’ko eto drugoj patriotizm” (35). Dlatego też współcześnie poczucie dumy z ojczystego kraju
oparte jest w znacznej mierze na odwołaniu się do przeszłości. Obecna sytuacja
jest bowiem o wiele częściej przedmiotem niezadowolenia aniżeli dumy. „W Rossii
ekonomiczeski nie w siem , nie wsie żywot dostateczno uspieszno, chotia gordost’
za priedkow jest” ’ (3).
Jednocześnie ciekawe wydaje się to, że stosunekdo ojczyznyjako terytorium po
rozpadzie ZSRR w zasadzie nie uległ większej przemianie. Mimo że obecne teryto
rium Federacji Rosyjskiej zmieniło zasadniczo swoje granice, uszczuplone przez
odłączenie kilku republik18, w świadomości ludzi wiele z nowo powstałych państw
wchodzi w zakres pojęcia obecnej ojczyzny. Takie poczucie związane jest szczegól
nie z byłymi, europejskim republikami, takimi jak Białoruś czy Ukraina. Dlatego
można powiedzieć, iż mimo geopolitycznych przemian obszar dawnego ZSRR
w znacznej mierze funkcjonuje w świadomości nadal jako ojczyzna. Kraje o sło
wiańskich korzeniach, gdzie religią dominującą jest prawosławie, które niegdyś
wchodziły w skład ZSRR, przez wspólnotę wiary wciąż uważane są za część ojczy
zny.
Słowo patriotyzm wywołuje obecnie często negatywne skojarzenia. Rozmówcy
uważają, że powodem tego jest nadużywanie go w poprzednim ustroju. „Samo
słowo patriotyzm jewo tak po - russki zakatalis” ’ (28). W nowym ustroju pojęcie
„patriotyzm” używane jest głównie przez polityków, przez co łączone jest z różny
17 Nota bene niedostatki również były powodem do dumy w ZSRR, często tłumaczono trudną sytuację
poświęceniem się dla dobra innych narodów, np. pomocągospodarczą dla Polski lub też sytuacją przej
ściową, którą należy przecierpieć, aby „zbudować następnym pokoleniom lepszą przyszłość".
18 Powierzchnia Związku Radzieckiego wynosiła 2 2 ,4 min km2 (Encyklopedia... 1985, s. 905), obec
na powierzchnia Federacji Rosyjskiej wynosi 17 750 400 km2 (Almanach... 1994, s. 507-508).
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mi opcjami politycznymi. Sprzyja to narastaniu negatywnej atmosfery wokół nie
go oraz łączeniu go z nacjonalizmem — terminem o negatywnym zabarwieniu.
Moi rozmówcy odczuwają brak jednej, spójnej wizji niosącej ze sobą określone
wartości moralne i uporządkowanie życia publicznego. „Russkij naród obiazatiel’no dołżen imiet’ kakoj to idiei. To jest’ znat’ radi czego on żywiot. Kogda to
była prawosławna idieja wotwowremia mirowania russkoj imperii. Ona dierżilas’
wsiech ludiei wmiestie, pokazywała cel’. Potom prawosławna idieja była zamieniena komunisticzeskoi. I tak prodłażali tierpiet’ dla luczszego buduszczego. Pro
blema w tom, szto seiczas takoi idiei niet” (20). Brak jednej idei powoduje uczucie
chaosu i pustki po poprzednim systemie, określane potocznie jako: „idieologiczeskij wakuum” , której wciąż nie udaje się zapełnić.
O kształt współczesnego rosyjskiego patriotyzmu konkurują obecnie różne,
niejednokrotnie sprzeczne ideologie. Taka sytuacja powoduje, że wielu rozmów
ców nie dokonało wyboru, nie zdecydowało, która z idei jest im obecnie najbliższa.
„Рока jeszczo kompot. Как to jeszczo nie jasno, niczego nie otstajałoc’. Po etom
i w gołowach połana putanica, tam soczetajutsia wieszczi priamo protiwopołożnyje” (40). jeden z rozmówców zaproponował podział wszystkich Rosjan na trzy
grupy ze względu na podejście do patriotyzmu. Podział ten jest w dużej mierze
związany z dwoma poprzednimi ideami określającymi patriotyzm: przedrewolu
cyjnym prawosławiem i komunizmem. Wyróżnił on zatem w grupie pierwszej ludzi
uważających się za prawosławnych, którzy zazwyczaj identyfikują się, choć w róż
nym stopniu, ze starą tradycją i chcieliby, aby prawosławie, podobnie jak przed re
wolucją, było fundamentem rosyjskiego państwa. „Russkaja idieja zakluczajetsia
tol’ko w odnom. W tom, szto by gosudarstwo na ziemie było boż’ym. Bożyja ziemia
eto boże gosudarstwo” (31). Drugą grupę stanowią ci, dla których religia nie od
grywa większego znaczenia, choć stanowi istotny element rosyjskiej kultury.
W grupie tej znajdują się zarówno ci, którzy tęsknią za Związkiem Radzieckim,
a ich światopogląd oparty jest na sowieckiej, marksistowskiej ideologii, jak i ci,
którzy uważają, że mieszanie religii i patriotyzmu we współczesnej Rosji jest niea
dekwatne do tego, czym żyją Rosjanie. Jest i trzecia grupa, w której widoczne są
nowe tendencje, inspirowane przez idee napływające z zachodniej Europy i Stanów
Zjednoczonych. Ich podstawą są dążenia do budowy społeczeństwa obywatelskie
go. Tego typu opinie są nieliczne; dla większości patriotyzm jest przede wszystkim
uczuciem, jakim obdarza się swój kraj. Uczucia tego typu mają ogromne znaczenie
dla Rosjan, dostrzegają oni, że wielokrotnie w historii próbowano już nimi mani
pulować, tym samym zyskując kontrolę nad całym narodem. O autentyczności dzi
siejszego patriotyzmu zaczyna przesądzać przede wszystkim konkretne działanie
na rzecz poprawy życia w kraju, nie same słowa pobudzające uczucia.
Do tych grup można jeszcze dodać czwartą, która, jak zauważyli rozmówcy,
stale powiększa się. Stanowią ją ludzie określani jako: „biezrazlicznyje” 19. W ich
życiu patriotyzm nie ma większego znaczenia. Rozmówcy uważają, że powodem
takiej postawy jest nastawienie na pracę dla siebie i dążenie do lepszego material
19 Biezrazlicznyj — dosłownie obojętny, apatyczny, nijaki (Wielki... 2001, s. 59).
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nie życia. „W niebol’szoi czasti eto pokoenije uże wzroslyje i w bol’szoj czasti pokolenije molodoje. Oni nie otnosiat к etomu woobszcze nikak. Ono swajo mirowozrenije sformirowało na princypach egocentrizma. A egoizm i patriotizm niesowmiestno w czełowiekie” (37).
Brak jednoczącej ideologii — źródła patriotyzmu — dostrzegany jest przede
wszystkim na płaszczyźnie oficjalnej, państwowej. Mimo takich ideologicznych
dylematów na płaszczyźnie prywatnej ten chaos staje się bardziej uporządkowa
ny, a rozmówcy potrafią swobodnie opisać, jakie cechy powinny tworzyć wzór
współczesnego, rosyjskiego patrioty.

Prawosławie i państwo
Jednym z podstawowych efektów upadku ZSRR był powrót prawosławia do życia
publicznego. Było to przede wszystkim przejawem „chęci spalenia mostów”
wiążących z poprzednim ustrojem. Wielu Rosjan widziało w religii oczywiste prze
ciwieństwo dla ideologii komunistycznej (Borowik 2000, s. 189-190). Cerkiew
okazała się jedyną instytucją, która istniała przed rewolucją i która przetrwała lata
Związku Radzieckiego. Dlatego też zaczęto postrzegać prawosławie nie tylko jako
religię, ale również jako instytucję o charakterze politycznym. Rozróżnienie na te
dwie kategorie: Cerkwi — instytucji i cerkwi — religii, wiary, wydaje się istotne dla
zrozumienia rzeczywistości religijnej współczesnej Rosji. Istnieje między nimi wi
doczny dysonans. Prawosławie jako religia, nośnik wiary, źródło tradycji, tożsa
mości narodowej otaczane jest szacunkiem przez wszystkich rozmówców. Nato
miast prawosławie jako instytucja prowokuje przede wszystkim krytykę.
Najwięcej kontrowersji budzi w moich rozmówcach zaangażowanie Cerkwi
wżycie polityczne państwa. Co prawda w historii państwowości rosyjskiej funkcjo
nowała już ona jako instytucja państwowa, było to jednak oceniane negatywnie20.
Uważa się, że prowadziło to do odsunięcia na plan dalszy podstawowych funkcji
prawosławia, jaką było krzewienie religii. Obecnie Cerkiew prawosławna nie jest
instytucją państwową, a obowiązująca konstytucja Federacji Rosyjskiej z 1993 ro
ku gwarantuje wolność wyznania. Między innymi na tej podstawie rozmówcy pod
kreślają, że prawosławie nie stanowi w Rosji oficjalnej religii państwowej. Uważa
ją też, że nie powinno zająć takiego stanowiska również w przyszłości, ponieważ
mogłoby to prowadzić do dyskryminacji na płaszczyźnie religijnej. Rozmówcy do
strzegają rosnącą siłę i znaczenie innych religii w Rosji, szczególnie islamu. Nie
mniej na poziomie nieoficjalnym prawosławie jest uznawane jako religia narodo
wa Rosjan21, przypisywana rosyjskiej narodowości i uważana za najważniejszą re
ligię w rosyjskim państwie. „Szto dla Rossii seiczas’ ważnieje? Ja sczitaju, szto eto
prawosławje. Eto nasze koriennoje, nacjonal’noje, na czom my wyrośli” (24). Ta
20 Rozmówcy uważają to za jedną z podstawowych przyczyn kryzysu prawosławia na początku
X X wieku.
21 Słowo Rosjanin jest tutaj oczywiście rozumiane jako członek narodowości rosyjskiej, a nie jako po
jęcie szersze, jakim określa się również człowieka posiadającego obywatelstwo rosyjskie.
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kie połączenie narodowości rosyjskiej i prawosławia powoduje, że jest ono „cie
plej” traktowane także przez władze państwowe22, dla których stanowi istotny
czynnik w budowaniu obecnej państwowości rosyjskiej. Mówi się wręcz o tym, że
prawosławie jest przez nie nieoficjalnie wspierane.
Pytanie o znaczenie prawosławia dla współczesnego państwa rosyjskiego pro
wokuje odpowiedzi skrajne. Negatywne spojrzenie pojawia się wówczas, kiedy
rozmówcy patrzą na wpływ prawosławia jako instytucji, z kolei pozytywne skoja
rzenia związane są z prawosławiem jako religią. I tu jest ono postrzegane jako
łącznik państwowości i narodowości. Cerkiew ma znaczenie jednoczące przede
wszystkim dla tych, którzy uczestniczą w jej życiu, w praktykach religijnych, a po
nieważ takich ludzi procentowo jest wciąż niewiele23, to rozmówcy często wysnu
wają wniosek, że prawosławie nie odgrywa w państwie większej roli. Przekonanie,
że prawosławie nie jednoczy bądź nie ma wpływu na państwo rosyjskie, pojawia
się, kiedy rozmówcy patrzą na kondycję Cerkwi — instytucji, która wciąż jest w od
budowie i całą swoją energię pożytkuje na odnowienie swojej struktury i zdobycie
wiernych. Co więcej, w tak różnorodnym religijnie i etnicznie państwie dominująca
rola Cerkwi, do której — jak mówią — dąży obecna hierarchia prawosławna, za
miast konsolidować społeczeństwo, podkreśla różnice miedzy obywatelami.
„Mnie k ażefsia na obarot ono (prawosławie) razjediniajet. Potomu szto my wsjo taki widim roznicu mieżdu ostal’nym konfessijami. Mieżdu musul’manstwam
i prawosławjem. Oficyjal’no u nas niet no po tradicyi my poddierżywajem prawosławje” (27). Na przeciwnym biegunie znajdują się opinie osób wierzących. Jak
już wspomniałam, dostrzegają oni przede wszystkim pozytywną rolę prawosławia
jako religii w państwie: „Wot chram Wasilija Błażennogo w Moskwie, tam nieskol’ko kupałow i wsie oni po raznomu. Wot oni soobrażajut sobornost’ w gosudarstwie. To jest’ luboj naród możet woiti w sostaw russkoi imperii iii russkogo gosudarstwa как ugodno nazywat’. O on sochranit swoju indiwidual’nost’. Wot i tut
prawosławna idieja sowpadajet s politiczeskom etosom russkowo naroda” (25).
Mimo tych sprzecznych poglądów prawosławie stanowi wspólną płaszczyznę
moralno kulturową, dzięki której Rosjanie mogą się porozumieć, budując zręby
nowej państwowości. Jako że prawosławie ma w swojej tradycji współtworzenie
państwa razem z władzami świeckimi, wydaje się być miejscem, gdzie zachowała
się idea państwa rosyjskiego i konkretny pomysł na tworzenie ładu państwowego.
W tym kontekście Cerkiew jest postrzegana jako opiekun rosyjskiej państwowości:
„Preżde wsiego w cerkwii sochranienije gosudarstwa, gosudarstwiennosti, rus
skogo nacjonal’nowo ducha” (8). Co więcej, zdaniem rozmówców obecność prawo
sławia — religii na poziomie państwa może łagodzić niekorzystne skutki rozwija
jącego się kapitalizmu w Rosji. „Wo pierwych (prawosławje) как to obłagorodit’etot samyj dikij kapitalizim, kotoryj u nas razwiwajetsia” (11). Religia bowiem

22 Które w znacznej mierze składają się z przedstawicieli narodowości rosyjskiej.
2j W 1996 roku w praktykach religijnych deklarowało swój udział raz w miesiącu 6% Rosjan uważa
jących się za wierzących, 20% raz w roku, 65% nigdy i rzadziej niż raz w roku (Borowik 2000, s. 189).
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proponuje konkretny system wartości, ważny szczególnie dla młodych ludzi, za
pobiegający moralnemu relatywizmowi.
Nietrudno więc domyślić się, dlaczego prawosławie stało się tak popularne
wśród polityków. Jawi się ono bowiem jako siła jednocząca i ogólnie znana społe
czeństwu. Oparta na tradycji i wartościach moralnych, daje podstawę, na której
można budować państwo i własny polityczny wizerunek. Na scenie politycznej Ro
sji prawosławie jest często widoczne. Rozmówcy wspominają o obustronnej sym
patii najwyższych władz państwowych i cerkiewnej hierarchii. Na płaszczyźnie re
ligijnej jest to postrzegane jako coś pozytywnego. Rozmówcy szczególnie docenia
ją to, że religia nie jest zabroniona, istnieje w życiu publicznym, jest obecna w róż
nych dziedzinach życia, np. w wojsku. W ten sposób według nich do nowo
kształtującego się życia społecznego „przemycanych” jest wiele pozytywnych war
tości chrześcijańskich. Na płaszczyźnie instytucyjnej współpraca między pań
stwem a Cerkwią — instytucją budzi raczej negatywne skojarzenia. Powszechna
jest bowiem opinia, że Cerkiew wspiera władze, które w zamian okazują swoją
szczególną sympatię, np. przez przywracanie do użytku świątyń, pozytywne zała
twianie spraw Cerkwi w urzędach państwowych. Rozmówcy uważają, że za taką
współpracą tak naprawdę nie kryją się powody religijne, ale inne korzyści. Dla Cer
kwi jest to sposób na umocnienie pozycji w państwie wobec konkurencji innych religii i wyznań24. „Nasza cerkow’ nie lubitkonkuriencyi. Oni chotiatbyt’ monopolotami. Oni wo mnogich wieszczach praigrywajut, oni tieriajut w srawnienii s dru
gimi konfiessiami” (16). Dla władzy państwowej prawosławie jest narzędziem do
osiągnięcia politycznych celów. „Ispol’zujut religiju как instrumient szto by
dobiłsja swojego” (28).
Tę zależność państwo — Cerkiew najlepiej można zaobserwować na przykła
dzie świąt państwowych i religijnych, w których przedstawiciele obu instytucji
biorą mniejszy lub większy udział. Obecnie w Rosji do najpopularniejszych świąt
należą: Nowy Rok, Boże Narodzenie (7 stycznia) i Wielkanoc, Dzień Kobiet (8 mar
ca), Dzień Pracy (1 maja), Dzień Zwycięstwa (9 maja), a także rocznica Rewolucji
Październikowej (7 listopada), aktualnie nazywana Dniem Zgody i Pojednania.
Wraz z upadkiem komunizmu władze państwowe zrezygnowały ze świętowania
niektórych świąt lub nadały im również inne znaczenie jak w przypadku Dnia Zgo
dy i Pojednania25. Ponieważ święta, szczególnie państwowe, bywają wyrazem ja

24 Otwarcie się postkomunistycznej Rosji na świat było również otwarciem nowych możliwości w za
kresie „rynku” wartości duchowych. W nowej sytuacji rośnie zaniepokojenie aktywnością sekt i in
nych Kościołów chrześcijańskich. Aleksiej II wielokrotnie interweniował u władz politycznych, żąda
jąc zakazu działalności misyjnej wysłanników nieprawosławnych konfesji, nagłaśniając śmiertelne
niebezpieczeństwo, jakie stanowią dla duchowego zdrowia jego współziomków „totalitarne sekty”
(Smaga 1999, s. 218).
25 Thka nowa interpretacja starego komunistycznego święta dla większości rozmówców wydaje się
niezrozumiała. Rozmówcy nie bardzo wiedzą na cześć czego jest to święto, oficjalne jest ono rocznicą
ogłoszenia niezależności Federacyjnej Republiki Rosyjskiej od ZSRR. Rosjanom fakt upadku ZSRR ra
czej nie kojarzy się z uzyskaniem niezależności. Pytając się o jego znaczenie, najprawdopodobniej
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kiejś ideologii, określonej koncepcji politycznej26, są więc odpowiednim czasem do
zademonstrowania swojego stanowiska zarówno przez przedstawicieli władzy
państwowej, jak i hierarchii prawosławnej. Publiczny udział polityków w uroczy
stościach religijnych budzi jednak krytykę. Powszechne jest żartobliwe określenie
ich jako „подсвечники” — „lichtarze” . „U nas takich politikow nazywajut podswiecznikami. Eto znajetie w cerkwi stoit podswiecznik piered ikonami i oni stojat
i dierżat swieczku. Dla nich eto niczego nie znaczit. No w luczszewm sluczaje
wspominajut babuszku i toże choroszo babuszku nie każdyj raz wspomnisz” (17).
Pokazywanie się polityków w towarzystwie patriarchy, szczególnie w czasie świąt
jest oceniane jako coś sztucznego, powierzchownego, robionego z wyrachowa
niem, jako gra. Wielokrotnie słyszałam opinię, że ci sami ludzie, którzy przed pierestrojką byli zagorzałymi ateistami, obecnie stoją w Cerkwi i pokazują, że religia
ma dla nich ogromne znaczenie. Dlatego rozmówcy wątpią w ich intencje. Co wię
cej, uważają, że dla większości polityków liturgia jest niezrozumiała i uczestniczą
w niej tylko dlatego, że to buduje ich dobry wizerunek wśród społeczeństwa. Przez
publiczną demonstrację religijności, np.: złożenie życzeń z okazji święta religijne
go (transmitowanych w telewizji czy w radio), politycy starają się wpisać w trady
cyjny porządek wartości znanych każdemu Rosjaninowi. „Nie chotia otorwat’sia
ot nach, nie wsiegda imieja w dusze wieru, oni zażygajut swieczu. To jest’ oni wpisywajutsia w tradicjonnyi poriadok wieszczei” (3).
Cerkiew nie pozostaje bierna w relacjach z państwem, na miarę swoich możli
wości bierze również udział w świętach państwowych, chociaż w mniej demon
stracyjny sposób. Duchowni prawosławni odnajdują w uroczystościach religijny
sens, który uzasadnia ich uczestnictwo. Przykładem tego mogą być nabożeństwa
w intencji poległych za ojczyznę, odprawiane w Dzień Zwycięstwa.
Opisując stosunki państwo — Cerkiew, śmiało można powiedzieć o zjawisku
wzajemnego oddziaływania. Widoczny jest proces upolitycznienia Cerkwi i ureligijnienia państwa rosyjskiego. „Państwo mając zdolności podporządkowania
w pewnym stopniu dąży do kierowania religią i wykorzystania dla swoich celów jej
wielowiekowej tradycji, natomiast władze religijne dążą również do wpływu na
państwo na różne sposoby” (Borowik 2000, s. 69). Obok konstytucji Rosji z 1993
roku, gwarantującej wolność sumienia i wyznania, pojawiają się ustawy uszcze
gółowiające, które przyznają większe znaczenie właśnie prawosławiu, akcentując
jego rolę w „powstawaniu i rozwijaniu duchowej kultury Rosji”27. Dla niektórych
polityków prawosławie jawi się jako narzędzie symbolicznej integracji, które z jed

usłyszymy coś w rodzaju: „A wot wsie spraszywajut kogo s kiem (primirenije i soglasije) Eto kakoi to
nie poniatyi prazdnik. Wot komministiczeskuju idieologiju wybili” (30).
26 Co możemy zaobserwować na podstawie tego, jakie zmiany zostały wprowadzone po upadku
ZSRR? Nowa władza wprowadza korekty do świąt: zmienia nieaktualne i nie odpowiadające obecnej
koncepcji państwa, wprowadza swoje znaczące rocznice.
27 Pierwsza ustawa o wolności sumienia przyjęta w 1990 roku miała charakter odpowiadający stan
dardom międzynarodowym. Jej nowelizacja dokonana przez Dumę 23 czerwca 1997 roku wprowadzi
ła uprzywilejowany status religii uznanych w Rosji za tradycyjne: prawosławie, islam, judaizm, bud
dyzm; katolicyzm i protestantyzm sprowadzając w istocie do sekt. Wszystko to działo się z pogwałcę-
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nej strony może zająć miejsce w „ideologicznej pustce” , z drugiej może stanowić le
gitymizację władzy. Twierdzenia typu: „nasz naród zawsze byl prawosławny” wy
dają się legitymizować oczekiwania Cerkwi co do uprzywilejowanej pozycji. Jedno
cześnie poparcie udzielane Cerkwi pozwala legitymizować władzę polityczną” (Bo
rowik 2000, s. 134). Cerkwi taki status odpowiada, ponieważ tym samym może
ona ubiegać się o wsparcie państwa zarówno na płaszczyźnie materialnej (nie
zwykle potrzebne przy odzyskiwaniu i odbudowie świątyń), jak i na płaszczyźnie
stosunków z innymi religiami (to z kolei wydaje się szczególnie ważne z uwagi na
ogromną konkurencję innych religii, wyznań i sekt). Przy czym istotne jest podkre
ślenie faktu, że ubieganie się o konkretne przywileje dla Cerkwi prawosławnej od
bywa się nie do końca na drodze oficjalnej, ponieważ oficjalnie władza państwowa
dąży do zachowania zasad demokratycznego państwa, w którym wolność sumie
nia i wyznania jest czymś fundamentalnym.
Na podstawie tego, co mówili rozmówcy, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że
prawosławie we współczesnym państwie rosyjskim, rosyjskim patriotyzmie, po
strzeganiu ojczyzny funkcjonuje jako swoisty symbol, znak, często niezależny od
swoich funkcji religijnych. „W relacji państwo rosyjskie — Cerkiew pierwiastek et
niczny instrumentalizuje pierwiastek religijny, od którego przejmuje symbole
i wartości, sam jednocześnie zmierza do przejmowania religijnych funkcji” . Stąd
w pewnym stopniu można mówić o neoreligijnej odnowie tożsamości narodowej
w Rosji (Hervieu-Le’ger 1999, s. 217).

Zagadka rosyjskiej duszy
Tematem rosyjskiej duszy zajmowało się wielu badaczy, pisarzy, filozofów28. Jest
ona popularnym motywem w rosyjskiej literaturze. Wielu rosyjskich pisarzy (np.
Dostojewski) próbowało ją opisać, prezentowało w swoich utworach bohaterów
zmagających się z jej zagadkowością. Rosyjska dusza zdaje się być skumulowa
niem rosyjskiej mentalności. Jest kwintesencją rosyjskiego charakteru narodowe
go; pewnego rodzaju zbiorowym wyobrażeniem Rosjan na temat siebie, bardzo
często zestawianym w opozycji do wyobrażeń na temat „obcych” (Waleń 1995,
s. 16). Spojrzenie na to wyobrażenie przez pryzmat prawosławia prowadzi do
pełniejszego zrozumienia współczesnej rosyjskiej rzeczywistości.
Moi rozmówcy zauważają, że obecność większości cech duszy rosyjskiej można
wytłumaczyć przez prawosławie. Taką opinię wyrażają rozmówcy niezależnie od
tego, czy uważają się za osoby wierzące, czy nie. Największy wpływ prawosławia
dostrzegają oni w dziedzinie rosyjskiej uczuciowości, duchowości i stosunków
międzyludzkich. Twierdzą, że Rosjanie wyróżniają się szczególną ofiarnością,
cierpliwością wznoszeniu trudów i przeciwności życia. „Rosjanie potrafią cierpieć.
niem konstytucji Federacji Rosyjskiej oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Smaga 1999,
s. 218).
28 Zagadnieniem rosyjskiej duszy, jej opisaniem i zrozumieniem zajmował się m.in. znany rosyjski
myśliciel Mikołaj Bierdiajew, żyjący w latach 1874-1948 (Łosski 2000, s. 262).
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Nie tylko znoszą cierpienie, lecz nawet je cenią, szanują, rozkoszują się. Fiodor Do
stojewski sądził, że zgodnie z prawosławnym punktem widzenia szczęścia nie daje
dobrobyt, lecz osiąga się je poprzez cierpienie” (Lewandowski 1999, s. 81). Od pra
wosławia pochodzi również niezwykła życzliwość i wyrozumiałość w stosunku do
drugiego człowieka, stąd „bije źródło” rosyjskiej czasami wręcz bezgranicznej go
ścinności: „Russkij czełowiek nikogda gostiej s poroga nie otprawit’. On nikogda
nie wyprawit’ czełowieka za dwier’, kotoryi do niego prichodił, szto by etogo
czełoweka nie ugstit’ chotia by czaszku czaja” (8). Obecnością prawosławia tłuma
czona jest również refleksyjność, jak i kontemplacyjna natura Rosjan, skłonność
do uniesień, zachwytów, silnych przeżyć duchowych. Towarzyszą one licznym do
świadczeniom mistycznym, charakterystycznym dla tego wyznania. Jeden z roz
mówców określił tego typu skłonności jako „duchowy maksymalizm” . Także ro
syjskie „awos” ’ można wytłumaczyć przez odwołanie się do prawosławia. W tym
kontekście oznacza ono głęboką ufność pokładaną w Bogu oraz przekonanie, że
nic bez woli boskiej się nie dzieje. W ten sposób można też wyjaśnić, skąd bierze się
skłonność do ryzyka, spontaniczność, ale i rozrzutność, szaleństwo w zabawie.
Otóż, pochodzi ono ze skupienia na teraźniejszości, na dniu dzisiejszym. Przecież
jutro jakoś to będzie, o jutro zatroszczy się Bóg.
Rzeczą charakterystyczną dla prawosławia, mającą także odbicie w życiu Ro
sjan, jest „soborność” . Sergiusz Bułgakow określił ją jako „duszę prawosławia” .
„Podstawowe znaczenie słowa «soborność» — «soborny» (od słowa sobór) wska
zuje na związek Kościoła29 z soborami. Określa go w szerszym sensie jako chro
niący naukę soborów powszechnych i lokalnych oraz jako mający organ swojej
władzy w soborze” . Dalsze znaczenie zawiera stwierdzenia, że Kościół gromadzi
i włącza w siebie wszystkie narody i rozpowszechnia się na cały świat, w tym sen
sie „soborność” oznacza powszechność. Kościół „soborny” jest Kościołem ekume
nicznym. W głębszym, mistycznym sensie „soborność” oznacza wspólne życie
w jednej prawdzie. „Owa prawdziwość polega na jedności z całością, jedności
w wielości i wszechjedności. W «soborności» każdy członek Kościoła, jak i wszyscy
razem, trwają w jedności z całością, z niewidzialnym Kościołem. «Soborność» jest
jego mistyczną i metafizyczną głębią”30 (Bułgakow 1992, s. 73-75). Za twórcę „so
borności” uważa się myśliciela Aleksego Chomikowa. Chomików nie tworzy kate
gorii „soborności” dla świata empirycznego, ale w ramach Kościoła jako zboru (so
boru) wiernych, wyznających jedną prawdę. Tak określana „soborność” nie zawie
ra w sobie ani aspektu geograficznego, ani etnograficznego czy historycznego. Jest
dogmatem mówiącym o „wolnej jedności w miłości” chrześcijańskiej, której jako
ści nie daje się przenieść na życie świeckie i empiryczne. Dziś wielu Rosjan chciało
by z tej kategorii uczynić podstawę szeroko rozumianej myśli rosyjskiej i codzien
nej praktyki społeczno-politycznej (Lazari 1996, s. 153-154). Mimo że twórcy
i propagatorzy „soborności” w teologii prawosławnej, tacy jak wspomniany już
29 Tu Kościół rozumiany jest jako Cerkiew prawosławna.
30 Owa mistyczna głębia jest niczym innym jak wspólnotą z Ciałem Chrystusa, w którym działa Duch
Święty (Bułgakow 1992, s. 76).
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Sergiusz Bułgakow, podkreślali wyłącznie metafizyczny wymiar tego pojęcia, to
w Cerkwi prawosławnej istnieją silne głosy, szczególnie obecnie, łączące je z cha
rakterem państwa narodowego. „Wiara w soborową Cerkiew bywa równoznaczna
z wiarą w Ruś Powszechną. Wielu współczesnych myślicieli uważa również, że
„soborność” jest naczelną kategorią filozofii rosyjskiej i filarem idei rosyjskiej”
(Lazari 1999, s. 154-155).
Teologiczna głębia idei „soborności” , której sens w najogólniejszym uproszcze
niu starałam się przytoczyć, nie jest prosta do zrozumienia dla przeciętnego Rosja
nina. Dla niego w codziennym życiu „soborność” ujawnia się w skłonności Ro
sjan do życia we wspólnocie. W podawanych przykładach takiego rozumienia „so
borności” , rozmówcy opisują np. przedrewolucyjną wieś, której mieszkańcy razem
pracowali, wzajemnie sobie pomagali31. Innym przykładem są stwierdzenia, że do
bro ogółu jest wyżej cenione niż dobro jednostki. Stąd zrozumiałe jest, dlaczego
rozmówcy tak wysoko cenią poświęcenie dla ojczyzny i narodu. Indywidualność
bywa wręcz odbierana jako coś niepożądanego, kojarzonego nawet z egoizmem.
Nie można osiągnąć szczęścia wśród ludzi nieszczęśliwych: „U każdego czeloweka dołżen byt’ zwonoczek. Etot zwonoczek dołżen zwonit’ i napominat’ szto
komu - to radom płocha i ty nie dołżen byt’ sczastliw kogda płocho radom s taboi
komu. Wot eto poniatje sobornosti. Nie każdyj dla siebia, a odin dla wsiech” (24).
W tym kontekście łatwo zrozumieć istotę wspćlodczuwania cierpień i radości bliź
niego32. Zdaniem rozmówców, owa wspólnotowość jest jednym z powodów, dla
których rewolucja proletariacka mogła wydarzyć się właśnie w Rosji. Stało się tak,
ponieważ ludzie wierzyli, że idea komunizmu może przyczynić się do zbudowania
szczęścia dla całego społeczeństwa. Poprzez ideę wspólnotowości bywa tłumaczo
na także łatwość podporządkowania władzy państwowej narodu. Zdaniem roz
mówców, tylko dzięki posłuszeństwu jednostek możliwe było zjednoczenie narodu
i stworzenie państwa, o tak dużym terytorium. „Eto toże posłuszanije własti. Inacze by gosudarstwa nie postroili. Esli wsiemirno by nie objedinilis’, nie ukrepili by
gosudarstwa. Sobornost’ ona wsiegda na Rusi była” (39).
Od „soborności” niedaleko już do mesjanistycznej idei Rosji w świecie i Rosjan
jako narodu wybranego. Idea ta była szczególnie popularna w X IX wieku. Propago
wana była wówczas przez F. Dostojewskiego oraz nurt rosyjskich słowianofilów33.
Współcześnie przeglądając prawosławną prasę lub śledząc wystąpienia niektó
31 Rozmówcy mają tutaj często na myśli tzw. obszczinę — rosyjską wspólnotę gminną istniejącą
w przedrewolucyjnej Rosji. Sam Chomików nie utożsamiał jej z „sobomością” . Uważał on, że nie nale
ży szukać formy idealnej „soborności” w świecie empirycznym (Lazari 1999, s. 154).
’2 Od pracy dla dobra ogółu niedaleko do podstawowej idei w komunizmie — kolektywizmu. Pogląd
łączenia „soborności” z kolektywizmem był krytykowany przez Bierdiajewa, który twierdził, że kolek
tywizm nie zna wartości jednostki. Kolektywizm nie jest „soborowością”, lecz zbiorowością, ma me
chaniczny i racjonalny charakter (Lazari 1999, s. 154).
33 Jeden z nurtów w filozofii rosyjskiej (jego przeciwieństwo to okcydentalizm). Słowianofile „nie
zwykle idealizowali polityczną przeszłość Rosji i narodowy charakter rosyjski. Wysoko oceniali oso
bliwości kultury rosyjskiej i twierdzili, że rosyjskie życie polityczne i społeczne rozwijało się i będzie
się rozwijać własną drogą, różną od narodów Europy Zachodniej. Według nich Rosja jest wezwana do
uzdrawiania Europy Zachodniej duchem prawosławia i rosyjskich ideałów społecznych. Głównymi
przedstawicielami tego nurtu byli m.in. Iwan Kirijewski i Aleksy Chomików (Losski 2000, s. 50).
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rych hierarchów Cerkwi, można zauważyć powrót tej idei na tono Kościoła prawo
sławnego34. Opiera się ona na podstawowych twierdzeniach mistyki nacjonali
stycznej, do których należy zaliczyć: nieśmiertelność narodu i pojmowanie go jako
świętości. Tego rodzaju mesjanistyczne idee wyróżnia „mówienie z czcią na temat
państwa i narodu, jako wybranych przez Boga, przez co uzyskują mistyczną oso
bowość o wytkniętych celach i drogach” . J. S. Bystroń zauważył, że taka tendencja
zauważalna jest u „narodów próbujących syntetycznie ująć swoje dzieje i wytyczyć
drogi na przyszłość” (Bystroń 1980, s. 303-304). Bez wątpienia można powie
dzieć, że Rosja znajduje się właśnie w takiej sytuacji zastanawiania się nad
kształtem tego, co ma powstać na gruzach dawnych systemów, zarówno imperiali
zmu rosyjskiego, jak i sowieckiego komunizmu. Z kolei sami rozmówcy patrzą do
syć sceptycznie na idee „rosyjskiego mesjanizmu” . Dostrzegają w nich raczej nie
pożądany nacjonalizm, niebezpieczeństwo stawiania własnego narodu ponad in
ne, co kłóci się z propagowanymi przez prawosławie postawami pokory i miłosier
dzia wobec innych: „Chotia tut nado oczen’ ostorożno prowadit’ granicu, potomu
szto messianstwo możet preobrazit’sia w nie jaki nacyonalizm, szowinizm. Niet
wielikich narodow, luboj naród wielkij. Wot eto gławnaja czerta w prawosławie
miłosiedije i łubów’ к bliźniemu” (18). Mesjanistyczna rola Rosji wymaga nie tylko
siły duchowej, ale także wsparcia ekonomicznego. Rozmówcy oceniają sytuację
kraju nie najlepiej, często mówiąc o zastoju gospodarczym, czy nawet upadku Ro
sji. Dlatego też dla większości z nich propozycje nurtu głoszącego hasła misji pra
wosławnej w świecie wydają się obecnie nieadekwatne do rzeczywistości. „Nam
nado zasłużyt’ szto by tak goworit’ (mowa o szczególnej pozycji Rosjan wśród in
nych narodów)” (18). Wśród rozmówców przeważało przekonanie, że Cerkiew ma
misję przede wszystkim odnowy życia duchowego kraju i odbudowy swoich włas
nych struktur, a nie ekspansji swoich idei na inne państwa. Co prawda, nie wyklu
czali oni i takiej możliwości, ale dopiero wtedy, kiedy prawosławie odbuduje swoją
strukturę w Rosji, wtedy może odegrać ważną rolę w skali światowej. Obecnie jed
nakże najważniejszym zadaniem dla Cerkwi jest budowanie moralnego życia,
wspieranie Rosjan w tworzeniu wizji nowego państwa oraz zachowanie tego, co
przetrwało.
Zagadka rosyjskiej duszy nie jest trudna do rozwiązania, jeśli spojrzy się na nią
przez pryzmat prawosławia. Słynna rosyjska irracjonalność obecna jest także
w prawosławiu. Szczególnie zauważana jest w zestawieniu z innymi chrześcijań
skimi wyznaniami, np. katolicyzmem czy protestantyzmem. Rozmówcy tłumaczą
ją przede wszystkim innym sposobem myślenia, czerpiącym z tradycji filozofii
wschodniej35, w której do prawdziwego poznania dochodzi się nie przez logiczne
i racjonalne rozumienie, ale przez mistyczne widzenie, otrzymywane z zewnątrz,
od siły wyższej (Bulgakow 1992, s. 81). Źródeł rosyjskiej intuicji, irracjonalności
i uczuciowości należy szukać właśnie w takim myśleniu.

34 Jednym z bardziej znanych propagatorów tej idei w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, byl
czołowy hierarcha Cerkwi, metropolita Leningradu i Ładogi — Joann (Smaga 1999, s. 221).
35 Tu filozofia wschodnia kojarzona jest z cywilizacją bizantyjską, a rozumiana jako opozycja do filo
zofii zachodnioeuropejskiej, z korzeniami w chrześcijaństwie, gdzie centralnym ośrodkiem byl Rzym.
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Prawosławie jako pamięć narodu
Moje rozważania zakończę kilkoma ogólnymi refleksjami na temat roli prawosła
wia w kształtowaniu świadomości narodowej współczesnego Rosjanina. Ukazują
one wielowątkowość poruszanych zagadnień, będących podsumowaniem badań
terenowych przeprowadzonych w 2001 roku w Kałudze. Należy jednak podkreślić,
że opisują przede wszystkim określony fragment rosyjskiej rzeczywistości, doty
czą środowiska miejskiej inteligencji w Kałudze. W tej sytuacji błędem byłoby uo
gólnienie wyników do obszaru tak dużego i różnorodnego, jakim jest cała Rosja.
W tej dziedzinie brakuje rzetelnych badań dotyczących religijności w innych czę
ściach kraju i przede wszystkim w innych środowiskach, np. na rosyjskiej wsi36. Co
więcej, obserwując działania i konserwatywną postawę Cerkwi rosyjskiej oraz sto
sunek do niej elit politycznych i społeczeństwa rosyjskiego, nietrudno oprzeć się
wrażeniu, że nie są dostrzegane potrzeby przeprowadzenia tego typu badań w naj
bliższym czasie. A to właśnie one pozwoliłyby pełniej zrozumieć przemiany, jakie
zaszły i wciąż zachodzą w szeroko rozumianej kulturze i życiu publicznym po
upadku Związku Radzieckiego.
Porównując literaturę na ten temat z wynikami moich badań z Kaługi, mogę
stwierdzić, że są one dobrym punktem wyjścia do szerszych rozważań nad złożoną
problematyką religijną-narodowościową współczesnej Rosji. W znacznej mierze
obrazują procesy związane z religią, zachodzące w Rosji. Dlatego też na zakończe
nie niniejszego tekstu spróbuję przyjrzeć się wynikom moim badań w szerszej per
spektywie, opierając się na spostrzeżeniach autorów zajmujących się podobną
problematyką. I tak na przykład opisywany przez mnie różny stopień identyfikacji
z prawosławiem, jak i jego akceptacji w życiu osobistym rozmówców37 stanowi
część ogólnego obrazu religijności w Rosji, gdzie tylko 2-3% członków Cerkwi sta
nowią autentyczni wierzący (Smaga 1999, s. 224). Mimo to można mówić o wi
docznej konkretnej potrzebie istnienia pierwiastka duchowego w życiu Rosjan,
niekoniecznie związanego z instytucjonalnie rozumianym prawosławiem. Nieza
leżnie jednak od stopnia wiary prawosławie, według rozmówców, lokowane jest
na pozycji uprzywilejowanej wśród innych religii i wierzeń.
Bez wątpienia prawosławie jako rdzenna wartość kultury rosyjskiej ma zna
czący wpływ na kształtowanie poczucia rosyjskości moich rozmówców. W historii
Rosji i prawosławia poszukują oni wzorców moralnych oraz tradycyjnych warto
ści, które na nowo uporządkowałyby współczesną rzeczywistość. Prawosławie
odgrywa rolę swoistego spoiwa, dzięki któremu moi rozmówcy kształtują w sobie
wyobrażenie wspólnoty i więzi z innymi ludźmi tej samej narodowości. I to zarów
no z tymi, których znają, jak i z tymi, których nigdy nie będą mieli sposobności po
znać osobiście. Co więcej, pozwala także odbudowywać poczucie więzi z przodka
36 Badania religijności ludności wiejskiej wydają się szczególnie ciekawe w świetle tego, co mówili
moi rozmówcy na temat prawosławia na wsi, jego symbolicznej roli przed rewolucją, a także znacze
nia dla zachowania wiary w okresie ZSRR.
37 Por. z opisem rozmówców na początku artykułu.
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mi, które często zostało „przerwane” w czasach ZSRR. Jednym słowem prawosła
wie w znaczący sposób wyznacza granice tego, co dla moich rozmówców jest swoj
skie, bliskie i rosyjskie, i tego, co już nie wchodzi w zakres tych pojęć.
Tradycja i przeszłość miały zawsze istotne znaczenie dla rosyjskiego prawosła
wia. Obecnie można powiedzieć o silnym konserwatywnym nurcie w Rosyjskiej
Cerkwi i „przyjęciu swoistej strategii zwrotu ku przeszłości, w której to prawosła
wie „idzie w przyszłość z głową zwróconą w przeszłość” (Borowik 2000, s. 152).
Podobieństwo znaczenia przeszłości dla tożsamości narodowej i konserwatyzmu
dla prawosławia czynią z tej religii znaczący element do budowania poczucia naro
dowego. Prawosławie przestaje pełnić funkcje religijne, a staje się swoistą pamię
cią narodu rosyjskiego. Jest to pamięć selektywna i wartościująca, ponieważ do
zapamiętania wybiera tylko te fakty, które są zgodne z prawosławiem i które nie
zbędne są dla budowania poczucia narodowego moich rozmówców jako Rosjan.
W tym przypadku „religia przekształca się w zbiór znaków i wartości, które nie
wpisują się już w przynależności dokładnie określone czy zachowania unormowa
ne przez instytucje religijne, religia staje się symbolicznym, niezwykle łatwo da
jącym się budować surowcem, który może być przerabiany na różne sposoby, za
leżnie od zainteresowań wykształcających go grup” (Hervieu-Le’ger 1999, s. 214).
W ten oto sposób prawosławie jest wcielone do wytworów symbolicznych zaanga
żowanych w ustalanie tożsamości narodowej. Mówiąc językiem rozmówców, reli
gia prawosławna jest częścią tzw. genetycznej pamięci narodu rosyjskiego, prze
kazywana z pokolenia na pokolenie wręcz „fizycznie” , wpływa na charakter naro
dowy Rosjan. Cerkiew, która dotrwała do czasów współczesnych, niezależnie od
panujących w różnych okresach ideologii, jawi się jako jedyna instytucja, potra
fiąca obecnie połączyć różne, wydawałoby się sprzeczne koncepcje Rosji. W tym
kontekście moi rozmówcy częściej postrzegają prawosławie jako synonim tradycji
i dziedzictwa narodowego, rzadziej widzą w nim prawdziwą wiarę w Boga.
Poczucie kształtowania się czegoś, a zarazem uczucia zmienności, tymczaso
wości, które towarzyszyły mi w trakcie badań, okazały się naturalne i zbliżone do
tych obecnie przeżywanych przez wszystkich Rosjan. Ukształtowana świadomość
narodowa, niezależnie od tego, jak się przejawia, nie jest czymś niezmiennym
i stałym. Musi ona być tworzona nieustannie, musi być przekazywana następnym
pokoleniom, które reinterpretują jej wartości i normy w odniesieniu do warunków,
w jakich żyją. „Naród to tożsamość, która znajduje się w ruchu — przyjmuje ona
różne postacie, różnice te jednak mogą się uzupełniać” (Böckenförde 1995,
s. 135-136). „Ruch tożsamości” u moich rozmówców wydaje się szczególnie wi
doczny. Starają się oni bowiem pogodzić różnice, wynikające z burzliwej historii,
ze współczesną rzeczywistością. W zasadzie każdy z nich miał problemy ze scha
rakteryzowaniem swojego poczucia rosyjskości. Wynikały one częstokroć z faktu,
że w nowo kształtującym się państwie rosyjskim i Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej
ludzie, instytucje cerkiewne i państwowe wciąż jeszcze mają do czynienia z dwie
ma przeszłościami: bolszewicką i przedbolszewicką. „Hasło powrotu do przeszło
ści przedrewolucyjnej w dzisiejszej Rosji oznacza często poszukiwanie autenty
zmu znieprawionego przez totalitaryzm, choć okres ten, jak i etap komunistyczny
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spotykają się z różnymi interpretacjami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywny
mi” (Smaga 1999, s. 213).
Kryzys narodowej tożsamości (co objawia się u moich rozmówców ambiwalen
tnym stosunkiem do terminu „patriotyzm” , niejednokrotnym poczuciem goryczy
i utratą wartości) wymaga użycia pewnych mocnych narodowych symboli w proce
sie kształtowania się państwa rosyjskiego, „szczególnie gdy nowe państwo po
strzegane jest całkowicie jako narodowe w opozycji do komunistycznego interna
cjonalizmu, który w ostatnich dziesięcioleciach pozbawił Rosję jej własnego etnocentrycznego państwa” (Agadżanian 1994, s. 91). Obecnie Cerkiew bez wątpienia
dąży do tego, aby funkcjonować jako narodowy symbol i w znacznej mierze odpo
wiada to moim rozmówcom, ponieważ utożsamiają oni prawosławie z pewnymi
jasno określonymi wartościami moralnymi, których brak odczuwają w życiu spo
łecznym. Prawosławie zdaje się być, jak na razie, jedyną najpoważniejszą propo
zycją, powszechnie znaną i zrozumiałą, dla zapełnienia „pustki ideologicznej” po
wstałej po upadku komunizmu. Jego obecność możemy zobaczyć na wszystkich
płaszczyznach związanych z odczuwaniem tożsamości narodowej. Jest zatem
istotnym elementem tzw. ducha narodowego, czyli mentalności moich rozmów
ców, ich stosunku do zamieszkiwanego terytorium (czyli ojczyzny i patriotyzmu)
i przede wszystkim pamięci historycznej, w której nie ma znaczenia, co jest praw
dą, co półprawdą, a co legendą (Kołakowski 1996, s. 48-50).

Bibiliografia
A g a d ż a n ia n A .
1994

R e l i g i j n y p lu r a liz m w R o s ji p r a w o s ł a w n e j: p o lit y c z n e k o n t r o w e r s je i ic h s p o łe c z n e
p o d ło ż e , „ K w a r t a l n i k R e l i g o z n a w c z y N o m o s ” , z. 9 , s. 8 8 - 9 5 .

A lm a n a c h ...
1994

A lm a n a c h Ś w ia t a 9 4 . F a k ty , lic z b y , lu d z ie , W a r s z a w a - K r a k ó w .

A n d e r s o n B.
1998

W s p ó ln o ty w y o b r a ż o n e , K ra k ó w .

B a b iń s k i G.
1997

P o g r a n ic z e p o ls k o - u k r a iń s k ie , K r a k ó w .

1998

M e t o d o l o g i c z n e p r o b le m y b a d a ń e t n ic z n y c h , K r a k ó w .

2003

E t n ic z n o ś ć i r e l i g i a — f o r m y , p ł a s z c z y z n y i p o z i o m y p o w ią z a ń , w : E t n ic z n o ś ć a reli g i a , re d . P o s e r n - Z i e l i ń s k i A . P o z n a ń , s. 9 - 1 8 .

B a z y lo w L.
1987

H is t o r ia R o s ji, t . l , W a r s z a w a .

B o r o w i k I.
2000

O d b u d o w y w a n ie p a m ię c i. P r z e m ia n y w Ś r o d k o w o - W s c h o d n ie j E u r o p ie p o u p a d k u
k o m u n iz m u , K r a k ó w .

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Religia

—

pamięć narodu. O roli prawosławia w kształtowaniu tożsamości narodowej... 239

B ö c k e n fö r d e E. W .
1995

N a r ó d — t o ż s a m o ś ć l 9 9 6 w s w y c h r ó ż n y c h p o s t a c ia c h , w : T o ż s a m o ś ć l 9 9 7 w c z a 
s a c h z m ia n y , K r a k ó w .

B u lg a k o w S.
1992

P r a w o s ł a w ie , z a r y s n a u k i K o ś c io ł a p r a w o s ł a w n e g o , B ia ł y s t o k - W a r s z a w a .

B y s t r o ń J. S.
1980

M e g a lo m a n ia n a ro d o w a , w : T e m a ty , k tó re m i o d ra d z a n o , W a r s z a w a .

E n c y k lo p e d ia ...
1985

E n c y k lo p e d ia P W N , W a r s z a w a .

E v d o k i m o v P.
1999

S z tu k a ik o n y . T e o l o g i a p ię k n a , W a r s z a w a .

F u r m a n D.
1994

R e l i g i a i p o l i t y k a w p o s t k o m u n is t y c z n e j R o s ji, „ K w a r t a ln ik R e l i g i o z n a w c z y N o 
m o s ” , z . 9 s. 7 7 - 8 7 .

H e r v i e u - L e ’ g e r D.
1999

R e l i g i a j a k o p a m ię ć , K r a k ó w .

K a łu ż k o i...
1998

K a ł u ż k o i g o s u d a r s t w ie n n y j P ie d a g o g ic z e s k ij U n iw ie r s it e t , K a łu g a .

K ło s k o w s k a A .
1992

T o ż s a m o ś ć i id e n t y f ik a c ja n a r o d o w a w p e r s p e k t y w ie h is t o r y c z n e j i p s y c h o lo g ic z 

1996

K u lt u r y n a r o d o w e u k o r z e n i, W a r s z a w a .

n e j, „ K u lt u r a i S p o łe c z e ń s t w o ” , z . 1.

K o ła k o w s k i L.
1996

O t o ż s a m o ś c i z b io r o w e j, w : T o ż s a m o ś ć w c z a s a c h z m ia n y , K r a k ó w , s. 4 8 - 5 0 .

K o n s t y tu c ja ...
1978

K o n s t y t u c ja Z w i ą z k u S o c ja lis t y c z n y c h R e p u b lik R a d z ie c k ic h , W a r s z a w a .

L a za ri A.
1999

P r a w o s ł a w i e i n a c jo n a liz m , w : „ S t u d ia R e l i g i o l o g i c a ” , z. 2 9 , s . 1 4 9 - 1 5 7 .

L e w a n d o w s k i E.
1999

R o s y js k i S fin k s . R o s ja n ie w ś r ó d in n y c h n a r o d ó w , W a r s z a w a .

L e w i c k i R.
1993

S e m a n t y k a p o ję c ia o j c z y z n y i je g o fu n k c jo n o w a n ie w e w s p ó ł c z e s n y m j ę z y k u r o s y j
s k im , w : P o ję c ie o j c z y z n y w e w s p ó ł c z e s n y c h ję z y k a c h e u r o p e js k ic h , L u b lin , red .
J. B a r t m iń s k i, s. 8 3 - 9 1 .

Łosski M.
2000

H is t o r ia f i l o z o f i i r o s y js k ie j, K ę ty .

M e lc h io r M .
1990

S p o łe c z n a t o ż s a m o ś ć je d n o s t k i, W a r s z a w a .

M o y n a h a n B.
1995

R o s ja X X w ie k u , W a r s z a w a .

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Agata Dubas

240

N a r o d y ...
1995

N a r o d y i s t e r e o t y p y , r e d . T . W a la s , K r a k ó w .

N o w a .....
1997

N o w a e n c y k lo p e d ia p o w s z e c h n a P W N , t. 6 , W a r s z a w a .

O s s o w s k i S.
1967

Z z a g a d n i e ń p s y c h o l o g i i s p o łe c z n e j, t. 3 , W a r s z a w a .

P r a w o s ł a w je
1999

P r a w o s ł a w j e n a k a łu ż s k o j z ie m ie , K a łu g a .

Puchów W .
1998

I s t o r ija K a łu g i, K a łu g a .

Sadow ski A.
1995

P o g r a n ic z e p o ls k o - b i a ł o r u s k ie , t o ż s a m o ś ć m ie s z k a ń c ó w , B ia ły s t o k .

S a rk a ń sk a L.
1995

R o s ja n ie w z w i e r c i a d l e w ł a s n y m , w : N a r o d y i s t e r e o t y p y , red . T . W a la s , K r a k ó w ,
s. 1 4 6 - 1 5 3 .

S m a g a J.
1999

W p o s z u k iw a n iu w ła s n e j d r o g i. C e r k ie w p r a w o s ł a w n a P a t r ia r c h a t u M o s k ie w s k ie 

2001

R o s ja w 2 0 s tu le c iu , K r a k ó w .

g o k o ń c a s t u le c ia , „ S t u d ia R e l i g i o l o g i c a ” , z. 3 2 , s. 2 1 3 - 2 2 7 .

S m o lic z J.
1987

W a rto ś c i rd zen n e

a

to żs a m o ś ć

k u lt u r o w a ,

„ K u lt u r a

i S p o łe c z e ń s t w o ” , z .

s. 6 0 - 7 4 .
S p aem an R.
1995

T o ż s a m o ś ć r e lig ijn a , w : T o ż s a m o ś ć w c z a s a c h z m ia n y , K r a k ó w .

W ie lk i. ..
2001

W i e l k i s ł o w n i k r o s y j s k o - p o ls k i P W N , W a r s z a w a .

Strony internetowe :
w w w .r u s s ia n - o r t h o d o x - c h u r c h .o r g .r u \ d io c e s e s \ k a lu g a \ p r a v o s l.h t m
w w w .k a l u g a . r u
h ttp :/ / w ie m .o n e t.p l

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

1,

Noty o autorach

Jarosław Derlicki — asystent w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w War
szawie. Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
Warszawskiego. Od 1996 roku prowadzi badania w Republice Sacha (Jakucja)
oraz na Ukrainie, a obecnie też w Mołdawii. Zajmuje się problematyką etniczną.
Ju styn a Doboszyńska — absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kultu
rowej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1997-1998 prowadziła badania
w Gruzji. Obecnie pracownik Departamentu Współpracy Międzynarodowej Mini
sterstwa Kultury. Prezes Koła Gruzińskiego przy warszawskim oddziale Pol
skiego Towarzystwa Ludoznawczego.
K atarzyna C al-B u czyń sk a — absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Euro
pejskich w Centrum Europejskim UW. W latach 1994-1995 prowadziła badania
w Primorskim Kraju (Federacja Rosyjska); jej praca magisterska otrzymała
w 1997 roku pierwszą nagrodę Stowarzyszenia Wspólnota Polska za najlepsze
opracowanie naukowe dotyczące Polonii. Zainteresowania: współczesna histo
ria Polonii na Dalekim Wschodzie i Syberii oraz konflikty etniczne w Europie.
A g a ta Dubas — absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej U ni
wersytetu Warszawskiego. W latach 1999-2000 uczestniczyła w badaniach na
Białorusi, dotyczących identyfikacji narodowej, etnicznej, religijnej i społecznej
mieszkańców terenów Puszczy Białowieskiej. Od 2001 roku zajmuje się proble
matyką ożywienia religijnego w Rosji po upadku Związku Radzieckiego. Zaowo
cowało to badaniami przeprowadzonymi w Kałudze, podejmującymi problema
tykę związków prawosławia ze współczesnym rozumieniem rosyjskości.
W ojciech Lipiński — absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorant w tymże instytucie. Od 1996
roku prowadzi badania w Republice Sacha (Jakucja) oraz na Ukrainie. Zajmuje
się problematyką etniczną.
Lech Mróz — profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwer
sytetu Warszawskiego (obecnie także dyrektor). Prowadził badania w krajach
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bałkańskich, Indiach, Mongolii, na Litwie, obecnie na Ukrainie i w Republice Sacha (Jakucja). Zajmuje się kwestiami etnicznymi, problematyką grup mniejszo
ściowych (a szczególnie tematyką cygańską/romską).
Patrycja Prześlakiew icz — absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kul
turowej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1997-1998 prowadziła bada
nia w Gruzji; obecnie we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kultu
rowej Uniwersytetu Warszawskiego pracuje nad nowym projektem badań na
Kaukazie. Pracownik Departamentu Postępowań Uchodźczych i Azylowych
Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców.
A g a ta W iśniew ska — absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturo
wej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996-1998 prowadziła badania we
wsi Wierszyna, w Obwodzie Irkuckim (Federacja Rosyjska). Obecnie we współpra
cy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszaw
skiego podjęła badania w euroregionie Karpaty. Pracownik Departamentu Po
rządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zainte
resowania: zagadnienia tożsamości regionalnej i stosunków interetnicznych.
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Etnos przebudzony

„Od początku lat 90. prowadzone są przez pracowników i stu
dentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwer
sytetu Warszawskiego prace badawcze na obszarze byłego ZSRR.
Rozpoczęły je badania w byłych republikach bałtyckich, podjęte
wkrótce po ogłoszeniu przez nie wystąpienia z ZSRR. Potem
obszar penetracji został rozszerzony na Białoruś, a w drugiej po
łowie lat 90. na Ukrainę i Mołdawię. Te kraje są głównym ob
szarem zainteresowań i prac badawczych realizowanych w ra
mach programu dydaktycznego. Rezultatem jest kilkadziesiąt
rozpraw i artykułów i kilka publikacji książkowych, a także prócz
wielu prac magisterskich rozprawy doktorskie i habilitacyjne.
Specyfika badawcza naszego instytutu wiąże się z krajami leżą
cymi na wschód od Polski, ale nie ogranicza do części europejskiej.
Jeszcze pod koniec lat 60. zostały rozpoczęte badania w Mongolii;
trwały one aż do końca lat 70. W latach 90. powróciliśmy do
badań w Mongolii; podjęte też zostały prace w południowej Sybe
rii, a potem na Kaukazie, w Jakucji, na Dalekim Wschodzie i w kil
ku innych miejscach Federacji Rosyjskiej. Zasadnicza część po
dejmowanych tematów dotyczy stosunków interetnicznych, sta
nu zachowania kultury tradycyjnej i badania nowej świadomości
etnicznej — rezultatu zmian politycznych, jakie dokonały się na
przełomie lat 80. i 90. Miejsce szczególne zajmowały badania
środowisk Polaków lub osób, które próbują odnaleźć swoje pol
skie korzenie i aktywnie uczestniczą w rewitalizacji tradycji,
wyniesionej z domu dziadków i rodziców, a zagubionej w ciągu
dziesięcioleci asymilowania się do społeczeństwa i kultury grupy
większościowej, najczęściej rosyjskiej. Ale i one mieściły się w po
lu badań nad procesami etnicznymi.
Zawarte w tym tomie rozprawy są ilustracją tych badań, są omó
wieniem konkretnych przypadków”.

