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Podziękowania

Przeprowadzenie badań, na podstawie których powstała niniejsza książka, nie
doszłoby do skutku bez wsparcia finansowego. W pierwszych latach wyjazdy do
Jakucji mogłem zorganizować dzięki stypendium Fundacji na rzecz Nauki Pol
skiej, które otrzymywałem w latach 2002 i 2003. W okresie późniejszym badania
dofinansowane były z grantu KBN nr 2 H01H 004 25 pt. „Jakucja sto lat po
Sieroszewskim. Etnograficzne studium kultury Jakutów i innych społeczności
rdzennych w Republice Sacha” oraz grantu promotorskiego nr 1 H01H 009 30
pt. „Tożsamość w społeczności wieloetnicznej. Studium relacji etnicznych w pół
nocno–wschodniej Jakucji”.
Całe przedsięwzięcie — począwszy od pomysłu, poprzez badania terenowe,
aż do publikacji ich efektów — było możliwe do zrealizowania dzięki pomocy
i życzliwości konkretnych osób. Po raz pierwszy znalazłem się w Jakucji u boku
mego serdecznego kolegi Jarosława Derlickiego. To dzięki jego zmysłowi orga
nizacyjnemu i uporowi w dążeniu do wyznaczonych celów możliwe było przepro
wadzenie studenckich badań, których doświadczenia ugruntowały ostatecznie
moje zainteresowania Syberią i legły u podstaw niniejszego projektu. Moja Żona
znosiła cierpliwie zarówno moje wielomiesięczne wyjazdy, jak i duchową nie
obecność podczas pisania pracy i wspierała mnie w najgorszych chwilach, za co
jestem jej niewymownie wdzięczny. Wyrazy wdzięczności należą się także całej
mojej Rodzinie, na której pomoc i wsparcie mogłem liczyć w trakcie wielu lat
zaangażowania w jakuckie badania. Chciałbym podziękować promotorowi mojej
rozprawy doktorskiej, stanowiącej podstawę dla niniejszego tekstu, profesorowi
Lechowi Mrozowi, za okazane mi zaufanie, cierpliwość i wiarę w możliwość na
pisania tej pracy, oraz wszystkim kolegom z Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej UW, którzy wspierali mnie radą w trudnych zmaganiach z podjętym
tematem. Recenzentom mojej rozprawy doktorskiej prof. Zbigniewowi Jasiewi
czowi i dr. hab. prof. UW Jerzemu S. Wasilewskiemu zawdzięczam wiele cennych
uwag, które pomogły w przygotowaniu ostatecznej wersji tekstu.
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Podziękowania

W czasie pobytów w Republice Sacha zetknąłem się z wieloma osobami, bez
których nie byłoby możliwe przeprowadzenie badań. W Jakucku zawsze mo
głem liczyć na pomoc i życzliwość Swietłany Andriejewnej Udygir. Zaangażowa
nie i uśmiech Tatiany Olesowej z Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu
im. M. K. Ammosowa w Jakucku sprawiały, że pokonywanie biurokratycznych
barier związanych z organizacją badań było choć trochę mniej uciążliwe. Wpływ
na to miało również wsparcie ze strony prof. Anatolija Ignatiewicza Gogolewa
z Katedry Historii Powszechnej i Etnografii oraz jego asystenta Aleksieja Pie
trowicza Andriejewa.
Wiele zawdzięczam moim gospodarzom z północnojakuckich miejscowości:
Darii Nikołajewnej Kuryłowej, Ilji Nikołajewiczowi i Christinie Gawriłownej An
tipinym oraz ich córce Tatianie, Borysowi i Elizawiecie Jegorownej Wołoszczuk,
a przede wszystkim Wasilijowi Nikołajewiczowi Trietjakowowi i jego żonie Marii
Siergiejewnej oraz wielu ich znajomym i przyjaciołom z Czerskiego, w tym Pie
lagiei Nikołajewnej Jermołajewej. Wiaczesław Jegorowicz Kemlil dwukrotnie
stworzył mi możliwość uczestniczenia w ważnych dla pasterskiej społeczności
wydarzeniach, a Matwiej Nikołajewicz Ottoch i Nikołaj Nikołajewicz Trietjakow
zgodzili się, bym przebywał w ich brygadach. Nie sposób wymienić wszystkich,
z którymi spotkania pozwalały mi wracać w teren z coraz większą chęcią pozna
nia i spokojem o dach nad głową. Zdaję sobie niestety sprawę z tego, iż nie da
się żadnym gestem, a już na pewno nie tym lakonicznym i bardzo niepełnym wy
liczeniem, wyrównać długu wdzięczności, jaki przez te lata zaciągnąłem u wielu
mieszkańców Jakucji.
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Wprowadzenie

Na północy Jakucji, w tundrowej części międzyrzecza Kołymy i Ałaziei, mieszka
niewielka, zróżnicowana pod względem etnicznym społeczność. Charakteryzujące
ją do niedawna bogactwo języków i kulturowych tradycji, w różny sposób obecnych
współcześnie, bywa dla jej członków źródłem trudnych pytań i tożsamościowych
dylematów. Przed kilkoma laty, podczas pobytu w jednej z tamtejszych miejsco
wości, brałem udział w spotkaniu z pracownikami domu kultury. Jedna z uczestni
czek opowiedziała wówczas o swoim skomplikowanym pochodzeniu i rozterkach,
jakie w związku z tym przeżywa. Jej ojciec, w oficjalnych dokumentach zapisany
jako Rosjanin, był synem Rosjanina i Ewenki. Matka, według dokumentów Jakut
ka, pochodziła z mieszanego małżeństwa Jakuta i Jukagirki. Ją rodzice zapisali
jako Jakutkę, ale sama nie do końca wiedziała, kim jest naprawdę. Mówiła, że
w Jakucku jest ponoć instytut, który robi badania i określa, jakiej narodowości
krew przeważa; zastanawiała się, czy nie powinna tam pojechać i poddać się ba
daniom, by w ten sposób przekonać się w końcu, kim jest. Był to dla niej istotny
problem, bo — jak mówiła — jest już starszą kobietą i gdyby przyszło jej umierać,
to tak naprawdę nie wiedziałaby, kto zechce ją przyjąć na tamtym świecie.
Miałem potem niejednokrotnie okazję przekonać się, że podobne trudności
z samookreśleniem ma wielu innych mieszkańców regionu. Dla tamtejszych Czuk
czów, Jukagirów i Ewenów to, kim się jest, jakiej jest się narodowości i z kulturą
jakiej grupy identyfikuje, nie jest jedynie prostą konsekwencją rodzinnych tradycji,
bo jak pokazuje choćby powyższy przykład, o nieskomplikowane genealogie raczej
tam trudno, ani też nie jest kwestią wyłącznie indywidualnego, niczym nieskrępo
wanego wyboru — zapewne gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami rozkłada
ją się motywy rządzące mechanizmami tożsamościowych afiliacji i wyborów. Tak
czy inaczej mieszkańcy badanego obszaru mają ze swoją etnicznością problem.
Problem wynikający zarówno z wieloetnicznego charakteru samej społeczności,
jak i z szerszych uwarunkowań życia w państwie, które dla potrzeb administra
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Wprowadzenie

cyjnych zwykło różnorodność etniczną sprowadzać do sztywnych ram kategorii
narodowościowych. Wszystko to sprawia, iż pytanie o to, kim jest, stawia prze
ciętnego mieszkańca regionu w niełatwej sytuacji. Cóż ma bowiem począć z pleja
dą różnoplemiennych przodków, którzy w dodatku — w myśl powszechnych tam
przekonań — wciąż powracają po śmierci, także w nim samym. Jak usytuować się
wobec otoczenia, w którym etniczne, lokalne i społeczne identyfikacje przecinają
się na wszelkie możliwe sposoby, i w końcu jak dopasować się z tą niejednorodno
ścią rodzinnych koligacji, kulturowego bagażu i indywidualnych doświadczeń do
zadekretowanych przez państwo kategorii? Tropami powyższych dylematów po
dążać będę w tej pracy, mając nadzieję, że pomimo głębokiego skomplikowania
relacji etnicznych w badanym regionie, uda mi się pokazać, jak jego mieszkańcy,
uwikłani w pogmatwaną sieć związanych z tymi relacjami znaczeń, budują obraz
samych siebie i jakie czynniki mają wpływ na kształt tej konstrukcji.
Problem tożsamości stał się w ostatnich dziesięcioleciach jednym z ważniej
szych tematów akademickich dyskusji, a dzieje się tak przecież nie ze wzglę
du na widzimisię dyskutujących, lecz na wielość przykładów pokazujących, że
wobec rzeczywistości przełomu tysiącleci wielu jej uczestników, stawiając sobie
pytania o własną kondycję, nie znajduje prostych, jednoznacznych odpowiedzi.
Na wiele przyczyn tego stanu rzeczy można by wskazywać, jeśli jednak mówimy
o obszarze byłego Związku Radzieckiego, niewątpliwie czynnikiem wyzwalają
cym proces tożsamościowych poszukiwań był rozpad imperium i całego bloku
komunistycznego. W warunkach ideologicznej swobody i większego otwarcia
na świat zewnętrzny, a jednocześnie ekonomicznego kryzysu i utraty poczucia
bezpieczeństwa mieszkańcy nowych państw stanęli przed trudnym zadaniem
określenia się wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości, otwierającej nowe
możliwości politycznego, społecznego czy religijnego zaangażowania.
Problem narodowościowy w okresie przełomu nabrał szczególnego znacze
nia, bo wiązał się często z niepodległościowymi dążeniami, których efektem
były znaczne zmiany na politycznej mapie regionu. Także w latach późniejszych,
w związku z konfliktami na Kaukazie czy problemami rosyjskiej mniejszości
w niektórych z nowych państw, kwestie narodowościowe wywoływały znacz
ne emocje. Wpłynęło to na odbiór poczynań także tych mniejszych liczebnie
i niegrożących secesją narodów i grup etnicznych, które zapragnęły skorzystać
z jelcynowskiego apelu o branie spraw w swoje ręce. Masowe wyjazdy ludności
słowiańskiej z Jakucji na początku lat 90. były nie tylko wynikiem zmiany sytu
acji gospodarczej, ale też społecznych nastrojów związanych z jakuckim nacjo
nalizmem i utworzeniem Republiki Sacha1. W nowo powstałej Federacji Ro
27 września 1990 roku Rada Najwyższa Jakuckiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej przyjęła deklarację suwerenności. Ze zmianą statusu wiązało się też przyjęcie nowej
nazwy — najpierw Jakucka–Sacha Socjalistyczna Republika Radziecka, a ostatecznie Republika
Sacha (Jakucja). Sacha to nazwa własna Jakutów (Gogolew 2001, s. 140).
1
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syjskiej kwestie narodowościowe stały się ważnym tematem medialnych debat
i istotnym problemem politycznym. Nie dziwi zatem wzmożone zainteresowanie
tymi zjawiskami badaczy, w tym także polskich etnologów i socjologów2. Pojęcia
takie jak nacjonalizm, etniczność, odrodzenie narodowe znalazły się w centrum
antropologicznej debaty dotyczącej obszaru poradzieckiego, w każdym razie na
jej polskim odcinku.
Starając się od początku śledzić jej przebieg, a w końcu sam podążając wy
znaczonymi przez nią tropami w trakcie pierwszych, studenckich jeszcze ba
dań, koncentrowałem się na działalności elit i liderów rdzennych ludów Ja
kucji i ich kreacyjnej roli w procesach odrodzenia narodowego. To podczas
prac związanych z tym projektem po raz pierwszy znalazłem się w północno–
wschodniej Jakucji i to wówczas zrodził się pomysł przeprowadzenia w tym ob
szarze badań, które pozwoliłyby spojrzeć na problem etniczności niejako od
drugiej strony. Chodziło o to, by porzucić megalomańskie wizje etnicznych elit
na rzecz lokalności. O ile bowiem stołeczni działacze chętnie traktowali lanso
wane przez siebie poglądy jako jedyny głos swoich wspólnot, o tyle krótkotrwa
łe nawet wsłuchanie się w lokalny dyskurs tożsamościowy pozwalało stwierdzić,
jak bardzo polifoniczny ma on w istocie charakter. Jeszcze bardziej uwydatnia
tę wielogłosowość sytuacja, w której badana społeczność stanowi konglomerat
wielu grup etnicznych, co w przypadku niewielkich liczebnie i rozproszonych
ludów północnosyberyjskich nie należy do rzadkości. Wcześniejsze migracje
ludności słowiańskiej, a przede wszystkim eksperymenty gospodarcze czasów
radzieckich sprawiły, że wiele lokalnych grup ludów syberyjskich znalazło się
w orbicie wpływów innych, sąsiednich grup autochtonicznych, z czasem zaś,
wraz z modernizacją życia, w tym wraz z dostępem do środków masowego prze
kazu, poddane zostały obróbce ideologicznej i wpływom kultury ogólnorosyj
skiej, a ostatnio też ogólnoświatowej.
Północno–wschodnia Jakucja jest niemal modelowym przykładem powyż
szych procesów. Rosjanie osiedlali się tam już od XVII wieku, tworząc z cza
sem lokalną społeczność, której kultura i język stanowiły wypadkową dawnych
tradycji słowiańskich i wpływów miejscowej ludności. Wśród tej ostatniej na
przestrzeni wieków, a szczególnie po pojawieniu się Rosjan, zachodziły procesy
migracyjne i kulturowe, prowadzące do coraz ściślejszych kontaktów pomiędzy
tamtejszymi Jukagirami, Ewenami i Czukczami oraz stopniowego zwiększania
wpływów przybywających z południa Jakutów. Czasy radzieckie, będące okre
sem znacznych przemian modernizacyjnych i wpływów ideologicznych, dopeł
niły obrazu zróżnicowania regionu poprzez migracje ludności z centralnych ob
szarów ZSRR. Tym ostatnim przybyszom poświęcam w pracy najmniej uwagi.
Odwoływać się będę jedynie do ich sposobu postrzegania ludności miejscowej,

2

Więcej na ten temat w rozdziale pierwszym (por. Wielka Syberia..., 2000).
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który będąc pochodną utrwalanego w kulturze rosyjskiej i radzieckiej stereoty
pu, wpływa też na jej samoocenę. Konieczność określania swego miejsca wobec
innych grup stanowi część skomplikowanego zadania, jakim jest konstruowa
nie tożsamości etnicznej. Proces ten będzie mnie interesował w odniesieniu do
autochtonicznej ludności syberyjskiej zamieszkującej w granicach konkretnej
jednostki administracyjnej — rejonu niżniekołymskiego w Republice Sacha (Ja
kucja). Ta miejscowa ludność składa się z lokalnych grup Czukczów, Ewenów,
Jukagirów oraz Jakutów i potomków dawnych osadników rosyjskich. W pracy
koncentruję się na sytuacji pierwszych trzech, które łączy dominujący wśród
nich sposób życia związany z tundrą.
Autochtoniczne grupy ludności we wschodniej Syberii różnią się pocho
dzeniem, językiem i statusem politycznym. Zamieszkują zazwyczaj bardzo
rozległe terytoria, co warunkuje ich wewnętrzną niejednolitość. Eweni czy
Jukagirzy, wśród których prowadziłem badania, stanowią jedynie niewielkie
i w znacznym stopniu izolowane odłamy swoich grup etnicznych. Należy za
znaczyć, że odrębności, które łatwo przywołać mówiąc o nich jako o cało
ściach, w lokalnych warunkach rozmywają się i stają o wiele mniej wyraźne.
Długotrwały proces kontaktów i znaczna ilość małżeństw mieszanych dopro
wadziły do znacznego ujednolicenia kultury mieszkańców rejonu niżnieko
łymskiego oraz niezwykle głębokiego przemieszania etnicznego ludności. To
o ludziach postawionych wobec takich realiów otaczającego ich świata spo
łecznego i próbujących określić swoje miejsce w tym pomieszanym świecie
jest ta praca. Nie będę zatem mówił o wszystkich Jukagirach i Czukczach czy
o eweńskiej albo jukagirskiej tożsamości w ogóle, ale o Jukagirach, Ewenach
i Czukczach — mieszkańcach konkretnego terytorium, ograniczonego dwo
ma płaskowyżami, oceanem i tajgą nizinnej tundry, która znalazła się w obrę
bie granic administracyjnych jednego rejonu.
Badania prowadzone przeze mnie w tym obszarze od 1999 roku objęły wszyst
kie miejscowości, które zamieszkuje ludność autochtoniczna. Najważniejszymi
były Kołymskoje, zamieszkane głównie przez Czukczów, Jakutów, Ewenów i Ju
kagirów (a także Tundra Chałłarczińska, w której koczują pasterze reniferów
z tej miejscowości), oraz Andriuszkino w Tundrze Olerińskiej, gdzie rozmawia
łem z tamtejszymi Jakutami, Ewenami i Jukagirami. Każde badania zaczynały
się i kończyły w Czerskim, centrum rejonu, które zamieszkują przedstawiciele
wszystkich grup ludności syberyjskiej i przyjezdni Rosjanie. Odwiedziłem także
Pochodsk, osadę potomków pierwszych rosyjskich osadników oraz bazę czukoc
kich pasterzy w Krasnuszce.
Scharakteryzowana powyżej struktura etniczna oraz uwarunkowania poli
tyczne sprawiają, że wybrany na teren badań obszar daje możliwość przyjrze
nia się ważnym determinantom tożsamości, które warunkują jej konstruowa
nie w wielu innych regionach Syberii: wpływ kultury rosyjskiej i radzieckiej,
wewnętrzne niejednorodności i podobieństwa w lokalnej kulturze autochto
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nicznej, wpływy i zależności pomiędzy społecznościami syberyjskimi o różnym
statusie polityczno–prawnym oraz związane z tym uwarunkowania polityki
regionalnej. Nie wszystko to w równym stopniu znajdzie odzwierciedlenie na
kartach niniejszej książki. W przypadku tak zróżnicowanego składu narodowo
ściowego niezbędne jest przede wszystkim bliższe przyjrzenie się stosunkom
etnicznym. Relacje pomiędzy poszczególnymi grupami, procesy asymilacyjne,
stopień przyswojenia elementów kultury grup sąsiedzkich, a w końcu to, jak po
strzegają się nawzajem członkowie poszczególnych grup, warunkuje w sposób
zasadniczy wybory tożsamościowe mieszkańców regionu. Stąd cały ten szeroki
zakres zagadnień stanowi istotną część tekstu. Omawiane są one w odniesieniu
do pytania o tożsamość członków badanej społeczności, przede wszystkim w jej
etnicznym wymiarze. Dla zrozumienia tak zakreślonej problematyki zasadnicze
znaczenie mają pojęcia tożsamości i etniczności. Odwoływać się będę przede
wszystkim do takich teoretycznych ujęć, które podkreślają, że opisywane tymi
terminami zjawiska mają relacyjny i procesualny charakter. W tej perspektywie
tożsamość etniczna (etniczność) członków jakiejś społeczności nie jest czymś
danym — raz na zawsze, jednoznacznie i bezwarunkowo. Jest raczej czymś
za–danym, a zadanie to członkowie społeczności realizują w oparciu o zmienny
zestaw danych, jakich dostarcza społeczna rzeczywistość, w której funkcjonu
ją. Na tych właśnie realiach koncentruję się w książce, starając się wskazać na
kontekstualny charakter podstawowych czynników kształtujących tożsamość.
Pytania, które stanęły przede mną w trakcie badań i na które próbuję odpowie
dzieć na kartach książki, dotyczą tego, jakie elementy owych „realiów świata”
w sposób szczególny wpływają na tożsamość etniczną mieszkańców północno–
wschodniej Jakucji oraz jakie miejsce zajmuje etniczność w ich codziennym
życiu. Inaczej rzecz ujmując, pytania te dotyczą z jednej strony podstaw kształ
towania granic etnicznych, z drugiej zaś ich zasięgu i znaczenia — a więc granic
samej etniczności.
Z przyjęciem takiej perspektywy związana jest struktura książki, na którą
składają się cztery rozdziały. W pierwszym dokonuję przeglądu literatury i po
dejść teoretycznych, związanych z podstawowymi pojęciami — tożsamością i et
nicznością — oraz prezentuję wybrane publikacje poruszające tę problematykę
w odniesieniu do terenów Syberii. Drugi rozdział opisuje przebieg badań oraz za
wiera podstawowe informacje o badanych społecznościach i terenie. W rozdziale
trzecim, opierając się na zgromadzonych materiałach terenowych, materiałach
archiwalnych i literaturze, przedstawiam sytuację etniczną badanego regionu
oraz wskazuję na najważniejsze czynniki wpływające na proces konstruowania
tożsamości etnicznej. Problem znaczenia etniczności oraz różnych sposobów re
alizacji tożsamościowego zadania podejmuję w ostatnim rozdziale pracy. Przy
bliżam tam sylwetki wybranych rozmówców, których losy stają się odzwierciedle
niem działania opisanych w poprzednim rozdziale czynników wpływających na
kształtowanie tożsamości.
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Praca dotyczy obszaru rosyjskojęzycznego, co wymaga wyjaśnienia zasad
zapisu niektórych cytatów i terminów. Większość cytatów z literatury rosyj
skojęzycznej podaję we własnym tłumaczeniu. Wyjątek dotyczy fragmentów
z XVII–wiecznych relacji pierwszych rosyjskich odkrywców, które trudno było
by przetłumaczyć ze względu na specyfikę starej ruszczyzny. Cytaty z tych relacji
zapisane są w transkrypcji. W przypadku kilku ważnych i często pojawiających
się w pracy terminów trudno było o znalezienie takich polskich odpowiedników,
które właściwie oddałyby ich znaczenie. Słowa takie pozostawione są w rosyj
skim brzmieniu, zapisane kursywą i w transkrypcji. W zapisie bibliograficznym
pozycji rosyjskojęzycznych również stosowana jest transkrypcja.
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Teorie, pojęcia, inspiracje

1. Zaplecze teoretyczne i pojęcia stosowane w pracy
Obserwowane w ubiegłym wieku zjawiska, takie jak rozwój środków masowego
przekazu i związane z tym rozpowszechnienie wpływów kultury masowej oraz
jej unifikujący wpływ wraz z innymi przejawami ogólnoświatowych procesów
modernizacji i globalizacji, mogły skłaniać do myślenia o świecie zmierzającym
w stronę unifikacji i zatarcia różnic. Szybko jednak stało się jasne, że „przy
szłość nie jest (jedynie) monokulturą” (Clifford 2000, s. 24). Telewizja i Internet
wraz z innymi środkami masowego komunikowania stały się przekaźnikami idei
i wzorców, których różnorodność okazała się niczym w porównaniu z wielością
możliwości wykorzystania ich przez odbiorców dla własnych symbolicznych ce
lów. W połączeniu z kurczeniem się świata i skracaniem odległości za sprawą
technicznych możliwości przemieszczania się i migracji, stworzyło to warunki,
które zmusiły do intensywnego namysłu nad kwestią tożsamości. Renesans et
niczny w Ameryce, zmiany na mapie politycznej, powrót upiorów etnonacjonali
zmu na Starym Kontynencie oraz nasilające się procesy migracyjne sprawiły, że
jej etniczny wymiar stał się jednym z ważniejszych tematów naukowych dyskusji
(por. Novak 1985, Altermatt 1998, Posern–Zieliński 2005). Pojęcia tożsamo
ści i etniczności weszły na dobre do humanistycznego słownika, co nie znaczy,
że zyskały ustalone definicje. Dzielą los wszystkich ważnych terminów, to nad
używane, to znów odrzucane, są wciąż przedmiotem dyskusji, która zatacza tak
szerokie kręgi, że nie sposób byłoby zrelacjonować wszystkich padających w niej
głosów. Niezbędne wydaje się natomiast przywołanie choćby podstawowych
rozróżnień, by móc na ich tle wskazać te, które najlepiej współbrzmią z badaną
rzeczywistością.
W ostatnich latach ukazało się na polskim rynku wydawniczym wiele opraco
wań, których autorzy zastanawiali się nad pojęciem tożsamości w naukach spo
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łecznych — pojedyncze artykuły (m.in. Bokszański 1988, Melchior 1993), zbiory
tekstów, takie jak Tożsamość w czasach zmiany, Wokół tożsamości pod redakcją
Aldony Jawłowskiej czy Tożsamość bez granic pod redakcją Elżbiety Budakow
skiej oraz autorskie publikacje książkowe (m.in. Bokszański 2006, Mamzer 2002,
Melchior 1990). Jedną z podstawowych kwestii, do których ustosunkowują się
piszący o tożsamości, jest jej indywidualny bądź zbiorowy charakter. Tożsamo
ściom zbiorowym poświęcił swoją książkę Zbigniew Bokszański (2006). Powo
łuje się w niej między innymi na argumenty Richarda Jenkinsa, według którego
tożsamości mogą być „kolektywnie podzielane”, zaś formy takich zbiorowych
tożsamości są zbliżone do indywidualnych. Wynikać ma to z założeń dotyczą
cych charakteru samej zbiorowości, uznawanej za ogół jednostek postrzegają
cych się nawzajem jako podobne w takim stopniu, by określać się jako „my”.
Takie uświadamiane podobieństwo, postrzeżenia i przekonania go dotyczące
miałyby stanowić zbiorową tożsamość (Bokszański 2006, s. 59). Wciąż jednak
owe przekonania i postrzeżenia podzielają poszczególne jednostki, a dopóki
zgadzamy się co do braku istnienia czegoś na kształt zbiorowej świadomości
(podnoszony między innymi przez Antoninę Kłoskowską problem „wspólnego
sensorium”; Kłoskowska 1996, s. 97–99), dopóty uznać musimy, że uświadamiać
sobie podobieństwo mogą jedynie pojedynczy przedstawiciele jakiejś zbiorowo
ści. Jak piszą Peter L. Berger i Thomas Luckman, „społeczeństwa mają swoje
historie, w których powstają określone tożsamości”, ale „historie te są dziełem
ludzi z określonymi tożsamościami” (P. L. Berger, T. Luckman, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, s. 263, cyt. za: Melchior 1993, s. 230).
Zatem tożsamość realizuje się na poziomie jednostkowym, to w odniesieniu
do poszczególnych członków konkretnych zbiorowości czy grup możemy mówić
o jej poczuciu, związanych z nią deklaracjach, postawach czy działaniach — to
do nich przecież uzyskujemy dostęp w trakcie badań. Przy czym kontekst funk
cjonowania jednostki w różnego rodzaju zbiorowościach czy grupach ma oczy
wiście dla niniejszych rozważań podstawowe znaczenie, bo to właśnie aspekty
tożsamości z nim związane były przedmiotem relacjonowanych badań. Jak pod
kreśla wielu autorów, samo słowo tożsamość łączy w sobie znamienną podwój
ność znaczeniową — odnosi się z jednej strony do podobieństwa, z drugiej zaś
do różnicy (Melchior 1993, s. 231). To jednoczesne odniesienie do identyczności
i odrębności można, jak pisze Małgorzata Melchior, „rozpatrywać jako wymiary
odnoszące się do różnych aspektów tożsamości jednostkowej: osobistej i spo
łecznej tożsamości jednostki” (tamże). Ten ostatni termin „bywa szczególnie
przydatny, gdy chce się rozważać jednostkę w szerszym kontekście: jej społecz
nych przynależności, kulturowych odniesień, interpersonalnych relacji” (tam
że, s. 229). W taki właśnie sposób, w tak rozumianym „szerszym kontekście”,
chciałbym w tej pracy spojrzeć na jednostkę i jej tożsamość. Jeśli przyjąć za Zbi
gniewem Bokszańskim ogólne rozumienie tożsamości jako układu autodefinicji
aktora społecznego, w oczywisty sposób jego wyobrażenia, sądy i przekonania
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wynikają z zakorzenienia w konkretnej kulturze, członkostwa w grupie lokalnej,
społecznej, etnicznej czy wpływów politycznych i kulturowych państwa. Wszel
kie tego rodzaju oddziaływania wpływają nie na jakąś wyizolowaną jednostkę
psychospołeczną, ale na człowieka funkcjonującego w społeczeństwie i zdoby
wającego wiedzę o świecie i swoim w nim miejscu poprzez interakcje z inny
mi członkami tego społeczeństwa. Takie rozumowanie zbliża nas do jednego
z czterech modeli teoretycznych koncepcji tożsamości, zaproponowanych przez
Bokszańskiego (1988, s. 7–8). Tożsamość jest w nim traktowana jako zjawisko
interakcyjne, proces, w ramach którego wykorzystywane są intersubiektywne
zasoby symboliczne i który zachodzi w trakcie społecznych interakcji. Trakto
wanie w ramach tego podejścia jednostki jako dynamicznie zmieniającego się
aktora zakłada też dynamiczny i sytuacyjny charakter tożsamości (Bokszański
1988, s. 10–13). Przyjęcie tych ostatnich cech oznacza wyraźne opowiedzenie się
za procesualnym rozumieniem tożsamości.
Tożsamość jednostki to ciągły proces konstruowania obrazu samego siebie,
co z kolei zakłada jego zmienność, możliwość istotnych przewartościowań czy
wręcz sytuacyjne wykorzystywanie. Choć w przypadku tych ostatnich nie można
wykluczyć pełnej dowolności, to zazwyczaj ich zakres związany jest z charakte
rem środowiska społecznego i kulturowego, w jakim funkcjonuje jednostka. Jak
pisze Peter L. Berger: „Tożsamość, wraz z właściwymi sobie związkami z rzeczy
wistością psychologiczną, jest zawsze tożsamością w ramach specyficznego, spo
łecznie konstruowanego świata”, zaś „jednostka identyfikuje siebie samą w taki
sposób, jak jest identyfikowana przez innych, poprzez usytuowanie jej we wspól
nym świecie” (P. L. Berger, Identity as a Problem in the Sociology of Knowledge,
„Archives European de Sociologie”, VII, 1996, s. 111, cyt. za: Melchior 1993,
s. 233). Przywołane cytaty wskazują na dwa powiązane ze sobą aspekty tożsa
mości. Jeden dotyczy znaczenia zewnętrznych przypisań. Funkcjonując w społe
czeństwie, jednostka kształtuje obraz samej siebie między innymi w odniesieniu
do tego, jak widzą ją inni. Edwin W. Ardener, rozważając ten problem, podawał
wręcz w wątpliwość zasadność używania pojęcia tożsamości. „W rzeczywistości
bowiem, rzecz jasna, ja nie mam «tożsamości» — to, co widzimy, są to po prostu
sposoby, w jakie jestem identyfikowany (aspekt bierny) i w jakie ja identyfikuję
(aspekt czynny)” (Ardener 1992, s. 23). Drugi aspekt związany jest z przywoła
nym przez Bergera „wspólnym światem”, którego specyfika określa charakter
tożsamości jego uczestników. Tożsamości jednostek „zmieniać się mogą wraz
ze zmianami zachodzącymi w ich «wspólnym świecie»” (Melchior 1993, s. 233).
Tę wzajemną zwrotną relację oddaje w podobny sposób charakterystyka zapro
ponowana przez Hannę Mamzer. „Tożsamość w proponowanym przeze mnie
ujęciu jest więc rozumiana procesualnie, jako zadanie do zrealizowania stawia
ne przed jednostką przez realia świata, w którym ona funkcjonuje” (Mamzer
2002, s. 115). Nieważne, jak to nazwiemy — „realiami świata” czy „wspólnym
światem” — ludzie zawsze funkcjonują w konkretnym kontekście kulturowym.
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Określa on rodzaj konstrukcji, jakie „nakładają na to, co przeżywają”, i kształtu
je charakter formuł, „którymi się posługują w celu zdefiniowania tego, co się im
przydarza” (Geertz 2005, s. 30). To w odniesieniu do tego kontekstu dokonują
interpretacji swojego miejsca w świecie, interpretacji, która odgrywa zasadniczą
rolę w budowaniu tak rozumianej tożsamości.
Pojęcie tożsamości upowszechniało się w naukach społecznych od wczesnych
lat 60. Jeszcze młodszy jest drugi z ważnych dla tej pracy terminów — etnicz
ność, który zadomowił się na dobre w literaturze antropologicznej dopiero
w kolejnej dekadzie. Wyrazem wzrastającego stale zainteresowania proble
matyką etniczną było pojawienie się wyspecjalizowanych czasopism („Ethnici
ties”, „Ethnic and Racial Studies”) oraz stale do dziś rosnąca liczba publikacji
(m.in. Ethnicity... 1975, Royce 1982, Eriksen 1993, Ethnicity 1996). W ostatnim
czasie także na naszym rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej przekła
dów oraz książek polskich autorów podejmujących tę problematykę (Babiński
1998, Fenton 2007, Mucha 2005, 2006, Posern–Zieliński 2005, Żelazny 2006).
Autorzy wielu takich przeglądowych prac unikają ścisłego definiowania poję
cia etniczności, zwracając uwagę na wielość koncepcji i podejść. Steve Fenton
na przykład ostrożnie charakteryzuje etniczność jako dotyczącą „pochodzenia
i kultury”, a uściślając to stwierdzenie, pisze następnie, że „etniczność odnosi się
do społecznej konstrukcji pochodzenia i kultury oraz ich społecznej stymulacji”
(Fenton 2007, s. 13–14). Na inną bardzo szeroką i ogólną definicję powołuje się
Wojciech J. Burszta. Przywołuje on propozycję Thomasa Hyllanda Eriksena,
który stwierdza, że o zjawisku etniczności możemy mówić wówczas, gdy mamy
do czynienia z dwiema lub więcej grupami pozostającymi we wzajemnym kon
takcie (Burszta 1997, s. 154–155). Celowo przywołałem te akurat propozycje,
bo niezależnie od swej ogólności wskazują na najważniejsze, moim zdaniem,
aspekty pojęcia etniczności — związek z pochodzeniem i kulturą oraz relacyjny
i konstruktywistyczny charakter.
W związku z tą ostatnią cechą odnieść się wypada do jednego z podstawo
wych rozróżnień, które wyszczególnia tzw. pierwotnościowe i instrumentalistycz
ne koncepcje etniczności. W pierwszym przypadku więzi etniczne traktowane są
jako podstawowe i pierwotne, mające pozaracjonalny charakter. Jako głównych
przedstawicieli tego nurtu wymienia się zazwyczaj Edwarda Shilsa i Clifforda
Geertza. Ten ostatni w jednym z tekstów składających się na wybór jego prac
pt. Interpretacja kultur wskazywał, że w dowolnym społeczeństwie odnaleźć mo
żemy takie przywiązania, które w większym stopniu niż z interakcji społecznych
wynikają z poczucia naturalnego czy też duchowego podobieństwa. Szczególnie
widoczne miałyby być te więzi w nowo powstających państwach postkolonial
nych (pierwotna wersja tekstu powstała w latach 60.), gdzie często stanowią swe
go rodzaju „punkty skupienia”, wokół których krystalizuje się niezadowolenie
społeczne związane z przemianami towarzyszącymi tworzeniu takich państw. Za
owe punkty Geertz uznaje rzekome więzy krwi, rasę, język, region, religię i oby
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czaj (Geertz 2005, s. 295–299). W sytuacji kontaktu różnych grup etnicznych od
mienne, właściwe dla każdej z nich więzi pierwotne mogą generować konflikty
(tamże, s. 303–305).
Badacze opowiadający się za drugim sposobem postrzegania etniczności wi
dzą w niej przede wszystkim środek osiągania pewnych konkretnych, zazwyczaj
politycznych lub ekonomicznych celów. Takie podejście charakterystyczne jest
między innymi dla Abnera Cohena, który traktuje etniczność jako fenomen po
lityczny, w ramach którego zwyczaje czy tradycje — a więc zjawiska z rzędu tych
uznawanych przez Geertza za „pierwotne” — są jedynie mechanizmami używa
nymi dla osiągania politycznych korzyści (Cohen 1996, s. 84). Podobnie zapatry
wali się na te kwestie Nathan Glazer i Daniel P. Moynihan, traktujący grupy et
niczne jako grupy interesu (Glazer, Moynihan 1975, s. 7). Dla zwolenników tej
opcji etniczność to coś, czym można manipulować i sytuacyjnie zmieniać. Nieza
leżnie od wskazanych różnic stanowiska pierwotnościowe i instrumentalistyczne
da się pogodzić, co więcej, takie komplementarne ich potraktowanie zdaje się
dawać największe szanse na wniknięcie w istotę wielu zjawisk etnicznych.
Pierwsze zwraca uwagę na potrzebę świadomościowego utożsamienia się z wła
sną grupą, na konieczność przynależności i możliwości uczestnictwa we wspólnym
systemie znaczeń kulturowych. Drugie uwypukla fakt, że etniczność jest zawsze
‘po coś’, potrzebuje jakichś form zorganizowania z tego powodu, aby być skutecz
ną w spełnianiu grupowych aspiracji (Burszta 1997, s. 157).

Odwołując się do rozważań Steve’a Fentona, moglibyśmy powiedzieć, że et
niczność to określenie zespołu zjawisk, które mogą zarówno istnieć faktycznie,
jak i być konstruowane (Fenton 2007, s. 16).
Wskazanie na obecność tego rozróżnienia w debacie o etniczności ma istot
ne znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że sytuacja w opisywanej
na dalszych stronach tej pracy społeczności jest przykładem współwystępowania
zarówno „pierwotnych”, jak i „konstruowanych” czynników kształtowania tożsa
mości. Tym samym, prezentowany w kolejnych częściach materiał będzie głosem
za koniecznością komplementarnego traktowania obydwu podejść, co będę się
starał podkreślić w końcowych partiach pracy. Po drugie, ważne wydaje się tutaj
odniesienie do rozważań nad problematyką etniczną, obecnych w etnografii ro
syjskiej. W czasach radzieckich koncentrowały się one przede wszystkim wokół
terminu etnos. Wprowadził go jeszcze w latach 20. XX wieku S. Szirokogorow,
który rozumiał etnos jako grupę ludzi połączonych wspólnotą języka, obyczajów
i sposobu życia, jednocześnie wskazując na jej biologiczny charakter (Mróz 2004,
s. 14; Bromlej 1983, s. 20). W tych ramach mieściły się późniejsze podejścia — za
równo dominująca teoria Jurija Bromleja, koncentrującego się na historycznych
uwarunkowaniach rozwoju etnosu, jak i oficjalnie pomijana koncepcja Lwa Gu
milowa, traktująca etnosy jako jednostki biologiczne (Bromlej 1983). W okresie
poradzieckim to obiektywne i naturalistyczne traktowanie etnosu, choć nadal
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obecne w pracach niektórych autorów, zaczęło ustępować konstruktywistycznym
analizom, odwołującym się do pojęcia etniczności i tradycji jego użycia w zachod
niej antropologii. Głównym orędownikiem tego podejścia jest Walerij Tiszkow
(Tiszkow 1997, 2003).
Podkreślany wcześniej relacyjny charakter etniczności zwraca naszą uwagę na
pojęcie grupy etnicznej. O ile samo pojęcie etniczności (w dzisiejszym rozumieniu)
ma zaskakująco nieodległą przeszłość, o tyle wiele zjawisk i terminów wchodzą
cych w jego zakres budziło zainteresowanie badaczy od dawna, w tym także w Pol
sce. Spośród licznych koncepcji grup etnicznych będą nas tu interesowały przede
wszystkim te należące do nurtu subiektywistycznego, podkreślające rolę świado
mości oraz przypisania. Jednym z pierwszych badaczy próbujących określić znacze
nie pojęcia grupy etnicznej był Max Weber. Według niego grupa etniczna opiera
się na podzielanej przez jej członków wierze we wspólne pochodzenie. Nie ma przy
tym znaczenia istnienie rzeczywistego pokrewieństwa czy wspólnego początku —
fundamentem jest tu samo przekonanie o ich istnieniu. Za punkt odniesienia dla
wynikających z tego odrębności służą kulturowe i fizyczne różnice. Tym, co jest
istotne w rozważaniach Webera, szczególnie z perspektywy późniejszych podejść,
jest także traktowanie grupy etnicznej jako podstawy działań politycznych (Weber
2002, s. 305–317; Fenton 2007, s. 77–78). Problematyka grup etnicznych ma swego
prekursora także wśród polskich badaczy w osobie Józefa Obrębskiego. W artyku
le opublikowanym w 1936 roku Obrębski pisze między innymi:
Jak każda formacja społeczna, a taką jest właśnie grupa etniczna, grupa etniczna
istnieje tylko o tyle, o ile istnieje ona w świadomości tych, co do niej należą, i tych,
co należąc do innych grup podobnych, sami siebie z niej wyłączają. Jak każda
grupa społeczna, grupa etniczna jest bowiem tworem wyobrażeniowym, nie kon
kretnym (Obrębski 1936, s. 180–181).

Powyższa charakterystyka oprócz jednoznacznie świadomościowego podej
ścia wskazuje także na relacyjny charakter grupy etnicznej. Podkreśla go Ob
rębski wyraźnie w dalszej części tekstu. Pisze, że nie da się rozpatrywać grupy
etnicznej w oderwaniu od innych grup etnicznych.
Jest to ugrupowanie tego typu, którego zjawiska uzewnętrzniają się tylko wów
czas, gdy dochodzi do kontaktu dwu różnych grup etnicznych, to znaczy tylko
w płaszczyźnie zróżnicowań etnicznych (tamże, s. 185).

Takie subiektywistyczne i relacyjne podejście wyprzedza o kilka dekad naj
ważniejsze rozstrzygnięcia współczesnych badań nad etnicznością, w których
te cechy grup etnicznych stanowią najczęstszy — obok cech obiektywnych wy
nikających ze zróżnicowań kulturowych — punkt definicyjnych rozstrzygnięć
(Burszta 1997, Royce 1982).
W związku z relacyjnym charakterem etniczności i grup etnicznych warto
przywołać pojęcie granic etnicznych. Zastosował je Fredrik Barth w tekście
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wprowadzenia do wydanego w 1969 roku zbioru pt. Ethnic Groups and Boundaries. Barth proponuje, by przenieść środek ciężkości w badaniach etnicznych
z zawartości grup etnicznych na ich granice. Nie chodzi o bariery terytorialne,
lecz granice społeczne pozwalające trwać odrębnym grupom etnicznym nieza
leżnie od nasilenia kontaktów pomiędzy nimi. Cechy brane pod uwagę w two
rzeniu takich granic w bardzo różny sposób mogą się odnosić do obiektywnych
różnic kulturowych. To, co z kulturowej zawartości grupy zostanie użyte jako
„znaki i emblematy różnic”, zależne jest od kontekstu, sytuacji, potrzeb i celów
uczestników społecznych interakcji (Barth 2004, s. 352–355). W związku z tym
wybiórczym traktowaniem cech kulturowych Barth proponuje postrzeganie
grupy etnicznej jako kategorii, w której członkostwo opiera się na samoprzy
pisaniu i przypisaniu dokonanym z zewnątrz, przez innych. Proces włączania
i wykluczania, to, że ludzie „odznaczają się sami od innych” i „z różnych powo
dów są odznaczani”, konstytuuje grupy etniczne (Donnan, Wilson 2007, s. 42).
Apel Bartha, by głównym przedmiotem zainteresowania uczynić granice et
niczne, znalazł swój oddźwięk zarówno w postaci badań odwołujących się do
jego propozycji, jak i rozwoju namysłu nad samym pojęciem granicy. Zyskało
ono centralny status w szeregu prac A. P. Cohena. Zainteresowany sposoba
mi symbolicznego konstruowania wspólnot uznawał, że to właśnie ich granice
są najlepszymi miejscami prowadzenia tego rodzaju badań. Wspólnoty według
niego nie powinny być opisywane w kategoriach ich instytucji i komponentów,
lecz traktowane jako symbole, którym różni ich uczestnicy przypisują własne
znaczenia. Granica wspólnoty to publiczny wizerunek, swego rodzaju maska
przedstawiana przez nią światu zewnętrznemu. Od drugiej strony, od wewnątrz
podlega ona zróżnicowanym konceptualizacjom, jako przedmiot wewnątrz
wspólnotowego dyskursu jest symbolicznie złożona (Cohen 2003, s. 195).
Ten publiczny wizerunek wspólnoty, o którym pisał Cohen, wizerunek, w któ
rym cała jej różnorodność zlewa się w jedno proste stwierdzenie, przywodzi na
myśl pojęcie stereotypu. Źródła jego stosowania w naukach społecznych sięgają
początku drugiej dekady ubiegłego wieku i analiz Waltera Lippmanna dotyczą
cych tego, jak członkowie społeczeństwa amerykańskiego postrzegają otaczający
ich świat. Jego różnorodność i gorączkowa zmienność sprawiają, że niemożliwe
jest bliższe poznanie. „Zamiast tego chwytamy jakiś rys, który sygnalizuje nam
dobrze znany typ i resztę obrazu wypełniamy za pomocą stereotypów, które
nosimy w swych głowach” (W. Lippmann, Public Opinion, cyt. za: Bokszański
2001, s. 12). Stereotypy jako „obrazy, które ludzie noszą w głowach” odwoływać
się mogą do postrzegania wszelkich sfer otaczającego świata, także „innych et
nicznie”. Stereotypy etniczne są ważnym elementem definiowania własnej gru
py w relacji do innych, dostarczają uporządkowanej mapy świata społecznego,
a często też usprawiedliwiają różnice w statusie poszczególnych grup (Eriksen
1993, s. 24–25). Oryginalny wkład do nurtu rozważań nad stereotypem wnosi
praca Zbigniewa Benedyktowicza. Traktuje on stereotypy jako odwrócone sym
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bole. Odwołuje się przy tym do pierwotnych znaczeń słów symbol i stereotyp,
które wyraźnie je do siebie zbliżają. Stereotyp jest obrazem płaskim i powierz
chownym, pozbawionym głębi i przestrzenności symbolu, i bardzo często służy,
podtrzymywaniu wrogości między grupami (Benedyktowicz 2000, s. 104–114).
Benedyktowicz analizował w swojej pracy obraz obcego, wpisując się tym samym
w nurt rozważań nad kategorią swój–obcy, mający w polskich naukach społecz
nych bogatą tradycję. Sięga ona pierwszej połowy ubiegłego wieku i rozważań
takich autorów jak Jan Stanisław Bystroń, Florian Znaniecki czy wspominany już
Józef Obrębski. Badania odwołujące się do tej dychotomii, którą długo uznawano
za podstawową w refleksji nad relacjami grup etnicznych, kontynuowano także
w powojennej socjologii (E. Nowicka). Na gruncie etnologii podejmowano próby
jej korygowania, Lech Mróz skupiający się na badaniach dystansu etnicznego
zaproponował jej rozszerzenie na trzy relacyjne kategorie swój–inny–obcy, które
miałyby w pełniejszy sposób opisywać wiele przypadków postaw obserwowanych
w interetnicznych relacjach (Mróz 1979). Niezależnie od tych modyfikacji ka
tegoria swój–obcy pozostawała statycznym terminem klasyfikacyjnym. Takiemu
podejściu przeciwstawia się Benedyktowicz, uznający ją za dynamiczną kategorię
o charakterze symbolicznym, sakralnym i numinotycznym. Tak jak w fenomeno
logicznie pojmowanym doświadczeniu sacrum, to co obce ma charakter ambiwa
lentny, łączy w sobie elementy grozy, niechęci i fascynacji (Benedyktowicz 2000,
s. 192). To bardziej elastyczne potraktowanie kategorii swój–obcy można by od
nieść do rozważań o etniczności w zachodniej tradycji antropologicznej, gdzie
przywołuje się podobne rozróżnienia („us” — „them” u Eriksena). Związany
z kontaktami interetnicznymi proces komunikacji kulturowych różnic może pro
wadzić do dwóch typów relacji. Gdy podtrzymywana jest wyraźna linia demarka
cyjna, stwarzana jest konieczność wzmacniania i stałego potwierdzania lojalności
i członkostwa w grupie — choćby przez odwołanie do stereotypów — mówimy
o dychotomizacji. Odwrotny typ relacji, taki, który zakłada wzajemne uznanie
różnic, określamy mianem komplementaryzacji (Eriksen 1993, s. 26–28).
Powracamy tym samym do podstaw etniczności leżących w relacjach pomię
dzy grupami. Tworzone przez ich członków i stosowane na co dzień zestanda
ryzowane zbitki pojęć dotyczące kulturowej odmienności poszczególnych grup,
składające się na proces stereotypizacji, są tylko jednym z elementów szerokiej
gamy zjawisk wynikających z relacji (stosunków) etnicznych. Zagadnienie tychże
stosunków mieści się w samym centrum rozważań nad etnicznością. Wystarczy
przypomnieć klasyczną koncepcję Bartha, w której granice etniczne są elemen
tem podtrzymującym odrębność grupy w warunkach nasilenia międzyetnicz
nych kontaktów i przepływu przez nie ludzi. Znaczenie etniczności w relacjach
międzygrupowych zależne jest od kontekstu, sytuacji poszczególnych grup, ich
statusu, dostępu do zasobów itp. Szczególnym a jednocześnie często spotka
nym przypadkiem układu, w którym podtrzymywana jest etniczność, jest relacja
mniejszość — większość. Sytuacja mniejszości związana jest z niesymetryczno
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ścią relacji pomiędzy dwiema grupami — mniejszość zajmuje pozycję podrzęd
ną i upośledzoną względem dominującej większości. Wynika to z konkretnego
układu politycznego i gospodarczego. Istotna jest tutaj rola państwa i władzy.
Dominująca w państwie grupa etniczna (naród) dysponuje środkami nacisku,
wobec których konieczne jest przyjęcie przez grupę mniejszościową określonych
strategii zachowania własnej odrębności.
W tych i innych układach relacji między grupami w różny sposób i z różnym
nasileniem mogą być komunikowane różnice kulturowe. Zarówno w sytuacji
niesymetrycznej relacji większość — mniejszość, jak i w przypadku wieloetnicz
nych społeczeństw złożonych z grup o równym statusie może dochodzić do ich
podkreślania, świadomego wystawiana etniczności na pokaz. W sytuacji takiego
intencjonalnego uwydatniania możemy mówić o nadkomunikowaniu etniczno
ści. Może być to częścią strategii ochrony własnej odrębności przez grupę mniej
szościową. W odwrotnym przypadku, gdy uczestnicy życia społecznego starają
się raczej obniżać rangę etniczności i czynią z niej nieistotny aspekt konkretnej
sytuacji, mówimy o niedokomunikowaniu etniczności (Eriksen 1993, s. 20–21).
Może to mieć związek z sytuacją marginalizacji jakiejś grupy. Podobny stan
traktowany jest często jako naznaczenie (stygmat). Właśnie stygmatyzacja ja
kiejś grupy etnicznej w społeczeństwie może prowadzić do sytuacji niedokomu
nikowania etniczności (tamże, s. 29).
Mówiąc o relacji mniejszość — większość, wielu autorów odwołuje się do
terminu asymilacja. Jest ona zazwyczaj rozumiana jako wielostopniowy proces,
efektem którego jest całkowite zatarcie się granic etnicznych między przed
stawicielami obydwu grup. Według Hieronima Kubiaka proces ten zachodzi
w trzech powiązanych sferach — struktury społecznej, kultury i osobowości
(Kubiak 1980, s. 16–17). Asymilacja w sferze kultury oznacza postępującą in
tegrację i adaptację, wzajemne przenikanie się i zlewanie treści kulturowych.
Proces ten określany jest często mianem akulturacji. Choć zazwyczaj bywa ona
traktowana jako jeden z etapów asymilacji, wydaje się, że procesy akulturacji nie
zawsze prowadzić muszą do asymilacji. Uznanie za powszechny takiego ciągu
procesów wynikać może z tego, że rozważania nad asymilacją zazwyczaj doty
czyły sytuacji migracyjnych (choćby teksty ze zbioru Założenia teorii asymilacji). W innych kontekstach możemy zauważyć, że zjawiska określane mianem
akulturacji zachodzą, choć trudno mówić o całkowitym asymilowaniu się jakiejś
grupy. Pozwala to na traktowanie akulturacji nie tylko jako jednego z etapów
asymilacji, ale jako procesu odrębnego (por. Posern–Zieliński 1987).
Tym, co sprawia, że kontakt grup, nawet związany z akulturacją, nie musi
prowadzić do zatarcia odrębności, może być mobilizacja grupy do działania
w swoim interesie, często przeciwko grupom sąsiednim. Takie powtarzalne akty
mobilizacji pozwalają grupom trwać. Są one zazwyczaj związane z aktywnością
różnego rodzaju liderów i intelektualistów. Zabiegi przez nich podejmowane
mogą mieć zarówno charakter konfliktowy, jak i współdziałający (mobilizacja
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negatywna i pozytywna). Obejmująca obydwa te zakresy działań definicja mo
bilizacji etnicznej (mobilizacji tożsamości) określa ją jako proces aktywizacji
grupy etnicznej dla realizowania jej rzeczywistych lub wyobrażonych interesów
(Szynkiewicz 1996, s. 19–21).
Omówione dotychczas zagadnienia składają się na pojęcie etniczności w jego
szerokim znaczeniu. W najwęższym rozumieniu termin etniczność odnosi się do
tożsamości etnicznej. Przywołując wcześniejsze ustalenia dotyczące tożsamości
jednostki i etniczności, moglibyśmy powiedzieć, że tożsamość etniczna jest kon
stytuowana przez te autodefinicje, które odnoszą się do członkostwa w grupie
określonej przez postulowane wspólne pochodzenie i kulturę. Tożsamość etnicz
na jest sztuką rozpoznawania swojego miejsca w świecie takich grup, nie musi być
czymś stałym i statycznym, czymś danym, lecz jest procesem, tą częścią stojące
go przed jednostką zadania, która wynika z jej funkcjonowania w świecie granic
określonych pochodzeniem i kulturą. Odnosi się do niej także relacyjny charakter
właściwy dla wszelkich zjawisk etnicznych. Konstytuujące tożsamość etniczną po
czucie przynależności jest związane z samoprzypisaniem do grupy, jak i przypisa
niem z zewnątrz. Zewnętrzne charakterystyki mające wpływ na samookreślenie
jednostki mogą pochodzić od innych członków tej samej grupy bądź od przedsta
wicieli grup odrębnych, będąc wówczas często przejawem etnicznych stereotypów
(Obrębski 1936). Ten relacyjny, intersubiektywny charakter tożsamości etnicznej
jest wyrażany w wielu definicjach (Royce 1982). Rzadziej natomiast zwraca się
uwagę na to, że zewnętrzne przypisania mogą pochodzić zarówno od osób, jak
i instytucji. Nawiązując do sygnalizowanych powyżej przemian w podejściu do
problematyki etnicznej w Rosji, można w tym kontekście przywołać prace Tiszko
wa, który podkreśla kluczowe znaczenie państwa i nauki w konstruowaniu etnicz
nych tożsamości (Tiszkow 2003, s. 120–126). W odniesieniu do sytuacji badanego
obszaru wpływy państwa nasiliły się szczególnie w okresie radzieckim. Dążenie do
totalnego kontrolowania życia obywateli w połączeniu z koniecznością pewnych
ustępstw wynikających ze zróżnicowania etnicznego przyniosło efekt w postaci
procesu instytucjonalizacji struktury narodowej i narodowości (Brubaker 1998).
Nadało to jeszcze większego znaczenia wpływom państwa i zewnętrznych, instytu
cjonalnych czynników na kształtowanie tożsamości etnicznej. Te zewnętrzne cha
rakterystyki i przypisania, wpływające na subiektywne poczucie jednostki, należą
— obok innych czynników — do realiów otaczającego ją świata, w ramach których
odbywa się proces społecznego konstruowania tożsamości etnicznej.

2. Problematyka etniczna w badaniach syberyjskich
Popularność problematyki etnicznej i narodowościowej oraz odwoływania się
w jej kontekście do pojęcia tożsamości dotyczy przede wszystkim ostatniego
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półwiecza. W odniesieniu do polskich badań na Syberii tematykę tę podej
mowano częściej dopiero od lat 90. XX wieku. Tradycja polskich badań sybe
riologicznych jest o wiele starsza niż te ostatnie osiągnięcia i wiąże się ściśle
z niełatwą historią stosunków polsko–rosyjskich. Najwięcej informacji o Sy
berii i jej ludach zawdzięczamy badaczom–zesłańcom, więźniom politycznym,
począwszy od XVIII wieku zsyłanym za swoją działalność w odległe rejony
rosyjskiego imperium1. Ich pamiętnikarskie relacje i wspomnienia dostarczały
pierwszych informacji o etnografii Syberii, choć początkowo nie były efektem
systematycznych badań. Te zaczęto prowadzić przede wszystkim w drugiej
połowie XIX wieku, a krajem, który szczególnie dużo zawdzięcza naukowej
działalności Polaków, była Jakucja. Wkład w poznanie języka i kultury Ja
kutów takich badaczy jak Wacław Sieroszewski, Edward Piekarski, Mikołaj
Witaszewski czy Sergiusz Jastrzębski jest nie do przecenienia, zresztą także
we współczesnej Republice Sacha pamięta się o ich osiągnięciach2. Większość
prac tych autorów nie jest związana bezpośrednio ani z obszarem nadkołym
skim, ani tym bardziej z problematyką tożsamościową, dlatego poprzestanę
jedynie na tym krótkim przypomnieniu o długiej i bogatej tradycji polskich
zainteresowań Syberią.
Od pierwszej wojny światowej aż do ostatniej dekady XX wieku — poza eks
pedycją Marii Czaplickiej w latach 1914–1915 i pobytem Stanisława Poniatow
skiego nad Amurem — polscy etnografowie nie prowadzili badań terenowych za
Uralem. Ta długotrwała absencja nie oznaczała jednak braku zainteresowania
tym regionem, lecz wynikała z sytuacji politycznej. Rozwijały się w tym czasie
badania z zakresu historii etnografii, pokazujące wkład Polaków w poznanie Sy
berii i zamieszkujących ją ludów (Armon 1977, Kuczyński 1989, 1993). Ukazy
wały się też naukowe i popularnonaukowe pozycje dotyczące Syberii. Wymienić
można choćby dotyczącą bezpośrednio Jakucji pracę Sławoja Szynkiewicza Herosi tajgi. Mity, legendy, obyczaje Jakutów czy książkę Jerzego S. Wasilewskiego
Podróże do piekieł. Rzecz o szamańskich misteriach, opartą w znacznym stopniu
na literaturze poświęconej szamanizmowi syberyjskiemu, a w końcu Mitologię
ludów Syberii autorstwa Marii M. Kośko. Dwójka ostatnich autorów prowadziła
zresztą w ostatnich latach, niezależnie od siebie, badania terenowe w Jakucji,

Na temat dokonań polskich badaczy–zesłańców istnieje obszerna literatura. W odniesie
niu do całej Syberii problematyką tą od lat zajmuje się Antoni Kuczyński (m.in. 1989, 1993).
Najważniejszą pracą dotyczącą badaczy kultury jakuckiej jest książka Witolda Armona Polscy badacze kultury Jakutów.
2
W ciągu ostatnich kilkunastu lat odbyło się w Jakucku kilka konferencji poświęconych polskim
badaczom, ukazuje się na ten temat wiele publikacji. Wznowiono także prace Sieroszewskiego
„Jakuty” oraz zbiór jego wspomnień i opowiadań z Jakucji Jakutskie rasskazy. Słynną monogra
fię Sieroszewskiego o Jakutach wydano ostatnio także po jakucku (por. Kuczyński (red.) 2001,
Lipiński 2004b).
1
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skupiające się przede wszystkim na jakuckiej kulturze duchowej (por. Kośko
1999, 2001, Wasilewski 2005, 2006)3.
Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego i pojawieniem się możliwości pro
wadzenia badań terenowych na Syberii zaczęły się ukazywać prace poświęcone
aktualnym problemom zamieszkujących ten region społeczności. Kwestie naro
dowościowe i etniczne stały się najważniejszymi tematami poruszanymi w latach
90. w badaniach syberyjskich prowadzonych przez polskich etnologów. W tym
czasie Syberia przyciągała przede wszystkim młodych etnografów — większość
projektów badawczych związanych z tym regionem realizowana była już w cza
sie studiów, a potem, zazwyczaj, znajdowała swoją kontynuację. Cykl prac magi
sterskich i doktorskich oraz późniejszych publikacji autorstwa tej grupy badaczy
otwierają dokonania Agnieszki Halemby i Łukasza Smyrskiego. Halemba od
początku lat 90. prowadzi badania na terenie Ałtaju. Początkowo jej zainte
resowania skupiały się wokół problematyki narodowościowej. W pracy magi
sterskiej zatytułowanej Procesy etniczne i świadomość narodowa współczesnych
Ałtajczyków oraz w późniejszych artykułach koncentruje się na problematyce
świadomości narodowej dwóch grup współczesnego społeczeństwa ałtajskiego
— miejskiej inteligencji i Telengitów. Przedmiotem analizy są postawy przedsta
wicieli tych grup wobec własnej przynależności narodowej, historii, religii i zaj
mowanego terytorium (Halemba 1995, 1996 i 2000). Prace te pokazują także
różnorodność etniczną współczesnego Ałtaju i problemy, jakie z tego wynikają
dla prób tworzenia przez inteligencję ałtajską unifikującej idei narodowej. Małe
grupy etniczne, takie jak Szorcy czy Kumandyńczycy, w poszukiwaniu własnych
strategii tożsamościowych raczej odżegnują się od idei ałtajskości, starając się
o uznanie własnych społeczności za odrębne grupy etniczne (tamże).
Z Ałtajem związane są również prace Łukasza Smyrskiego, który poszerzył
obszar swoich badań także o tereny sąsiednich republik — Tuwy i Chakasji.
Podobnie jak Halemba, Smyrski koncentruje się na procesach narodowościo
wych zachodzących w tych republikach. W swojej pracy doktorskiej poszukuje
odpowiedzi na pytania dotyczące elementów kultury i wartości, do jakich od
wołują się liderzy etniczni w południowosyberyjskich republikach, konstruując
symboliczne granice własnych etnosów. Zastanawia się też nad fenomenem od
rodzenia narodowego, w ramach którego działają owi etniczni liderzy (Smyrski
2001, s. 10; 2008, s. 39–40). Pojęciem, do którego odwołuje się przede wszystkim
w swoich analizach, jest etniczność. Smyrski proponuje własne rozumienie tego
pojęcia. Jego definicja w pierwszej warstwie nie odbiega zasadniczo od dotych
czasowych podejść, określa on bowiem etniczność jako „identyfikację z tradycją
i kulturą danych społeczności”, jednak następujące po tym rozwinięcie osadza

Teksty J. S. Wasilewskiego powstały na podstawie badań prowadzonych w ramach grantu KBN
„Jakucja sto lat po Sieroszewskim”, kierowanego przez Lecha Mroza.
3

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

Problematyka etniczna w badaniach syberyjskich

29

wyraźnie pojęcie etniczności w bardzo konkretnych ramach kontekstu badań
autora (tamże, s. 33). Smyrski podkreśla rolę takich wartości, wokół których
koncentruje się jego zdaniem etniczność, jak zmityzowana wizja historii, jedyna
w swoim rodzaju „czysta” religia, ludowa wizja świata i filozofia. Akcentuje przy
tym znaczenie etniczności wynalezionej, opartej na interpretowaniu kultury,
a nie jej „obiektywnym” wizerunku. Etniczność w jego rozumieniu nie ogranicza
się do identyfikacji, ale jest nią także potrzeba działania na rzecz własnej wspól
noty etnicznej (tamże, s. 34). Te działania to wszelkiego rodzaju zaangażowanie
w procesy narodowościowe. Jednym z najbardziej wyraźnych rodzajów tego typu
aktywności jest organizacja i udział w świętach narodowych i uroczystościach
rodowych. Opis przebiegu takich świąt stanowi główną część pracy, zaś wnioski
z analizy ich przebiegu stają się obok rozważań o „kosmicznej etniczności” pod
stawą dla własnej interpretacji zjawiska odrodzenia narodowego. Smyrski okre
śla je jako „system wyobrażeń o rzeczywistości etnicznej, któremu towarzyszą
konkretne działania na rzecz rozwoju narodowego” (tamże, s. 269). Podkreśla
jednocześnie, że odrodzenie narodowe nie jest systemem zamkniętym, ale „dy
namicznym układem, na który składają się idee animatorów odrodzenia oraz
odbiór tych koncepcji w poszczególnych społeczeństwach”, a procesowi temu
towarzyszy „ciągła debata” (tamże).
Obok republik południowosyberyjskich drugim obszarem szczególnego za
interesowania etnologów w ciągu ostatnich lat jest Jakucja. Początki współcze
snych badań w tej części Syberii związane są z nazwiskiem Pawła Trzcińskiego,
który w 1997 roku obronił pracę magisterską Kto, co i komu zawdzięcza w Republice Sacha. Procesy dekolonizacyjne we współczesnej Jakucji. Analizując ze
brany w kilku rejonach republiki materiał terenowy, na który złożyły się przede
wszystkim rozmowy z lokalną inteligencją jakucką, Trzciński odwołuje się do
zaproponowanej przez Jamesa C. Scotta dychotomii: public/hidden transcript,
opisującej dwoistość postaw w relacji grupy dominującej i podporządkowanej.
Terminy te pomogły mu zinterpretować stan swoistej „podwójnej świadomości”
rozmówców, jako swego rodzaju grę pozorów trwającą przez lata komunizmu
i prześladowań jakuckiej kultury narodowej. Współczesne współwystępowanie
obok siebie światopoglądu radzieckiego i nowych treści, związanych z trwają
cymi w Jakucji procesami dekolonizacyjnymi, interpretuje z kolei, odwołując
się do teorii walencji kulturowej Antoniny Kłoskowskiej. Analizę swoich roz
mów z Jakutami przedstawił Trzciński w kontekście współczesnych przemian
zachodzących w republice. Podobnie jak w poprzednio omówionych pracach
znajdziemy tu charakterystykę procesów odrodzenia narodowego, w ramach
których rozgrywają się zaobserwowane w terenie przemiany światopoglądowe.
Tym, na co należałoby przede wszystkim zwrócić uwagę, jest zaakcentowanie
kolonialnego dziedzictwa w relacji Jakucja — Rosja i interpretacja odrodzenia
narodowego w sytuacji poradzieckiej Republiki Sacha jako procesu dekoloniza
cji (Trzciński 1997, 2000).
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

30

Teorie, pojęcia, inspiracje

W wyczerpującej i w wielowątkowy sposób ukazującej sytuację Jakucji w la
tach 90. XX wieku pracy Pawła Trzcińskiego nie zabrakło też miejsca na wska
zanie na wieloetniczny charakter Republiki Sacha. Ponieważ autora interesują
przede wszystkim Jakuci, poświęca innym ludom miejscowym niewiele uwagi,
jednak wystarczająco dużo, by wspomnieć o istotnym problemie dominacji
(zdominowanych przez Rosjan) Jakutów nad mniejszymi grupami etnicznymi
w republice i wzajemnej niechęci pomiędzy nimi. Badania nad sytuacją tych
mniejszościowych grup etnicznych w Jakucji podjęli kolejni studenci Instytu
tu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego: Jarosław
Derlicki i autor niniejszej pracy. Ich efektem były wspólne artykuły dotyczące
współczesnej sytuacji zamieszkujących Jakucję Jukagirów (Derlicki, Lipiński
1997, 1998). Jarosław Derlicki skupił się na problematyce jukagirskiej także
w pracy magisterskiej. Analizuje w niej procesy odrodzenia narodowego wśród
Jukagirów, opisując wiele podejmowanych przez tę nieliczną społeczność inicja
tyw, zmierzających do zachowania i rozwoju własnej kultury. Pokazując wielość
działań wynikających z trendów odrodzeniowych, wskazuje jednocześnie na ich
ograniczenia wynikające z polityki jakuckiej większości (Derlicki 2001). Także
w mojej pracy magisterskiej skupiłem się na małych ludach Północy4 w Jakucji,
analizując wizerunek tych społeczności kreowany przez miejską inteligencję (Li
piński 2001, 2002 i 2004a). W ostatnim okresie badania w Jakucji kontynuowane
były przez zespół pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego kierowany przez L. Mroza, w ramach grantu KBN
„Jakucja sto lat po Sieroszewskim. Etnograficzne studium kultury Jakutów i in
nych społeczności rdzennych w Republice Sacha”.
W ciągu ostatnich lat powstała w warszawskim Instytucie Etnologii i Antro
pologii Kulturowej jeszcze jedna praca poświęcona Syberii. Tym razem autor
skierował swoją uwagę w stronę nieeksplorowanego w ostatnich latach regionu
Syberii Zachodniej. Odmienna jest także problematyka i perspektywa, w jakiej
została ukazana. Paweł Krzyworzeka wyruszył do obwodu tomskiego, by badać
Selkupów, jednak na miejscu okazało się, że w wybranych na miejsce badań sel

Pełna nazwa rosyjska: korennyje maloczisliennyje narody Siewiera, Sibirii i Dal’niewo Wostoka
Rossijskoj Federacii, dawniej malyje narodnosti Siewiera. Kategoria ta powstała w latach 20. po
przedniego wieku. Zaliczano do niej wówczas 26 niewielkich liczebnie grup etnicznych zamiesz
kujących północną Rosję, Syberię i rosyjski Daleki Wschód. Obecnie jest ich 40 — taką licz
bę zawiera zatwierdzana oficjalnie przez rząd FR lista. Członkom należących do tej kategorii
grup etnicznych przysługują określone prawa (więcej na ten temat m.in. w: Donahoe et al. 2008,
Sokołowskij 2000a i 2000b). W Jakucji do tej kategorii należą Ewenkowie, Eweni, Dołganie,
Czukcze i Jukagirzy. Ze względu na bardzo rozbudowaną nazwę, w pracy będę stosował jej skró
coną formę, powszechnie używaną także w Jakucji. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że maloczisliennyje oznacza „małe liczebnie”, jednak wydaje się, że termin „małe liczebnie ludy Północy”
byłby niezbyt poręczny. Stąd decyzja, by pozostać przy krótszym, choć nie do końca ściśle oddają
cym rosyjski pierwowzór, określeniu „małe ludy Północy”.
4
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kupskich miejscowościach spotykał nie tylko osoby innej narodowości, np. Chan
tów, ale też takie, które określały się terminami, jakie dawno zniknęły z rosyj
skich statystyk. Niefigurująca w oficjalnej terminologii nazwa Ostiak stanowi
kategorię silniej integrującą wielu mieszkańców obwodu tomskiego niż oficjalnie
przyjęte nazewnictwo (Krzyworzeka 2004, s. 94). Praca Krzyworzeki zwraca tym
samym uwagę na pojawiający się także w niniejszej pracy problem relacji po
między sztywnymi ze swej natury klasyfikacjami narodowościowymi tworzonymi
w celach administracyjnych przez państwo a rzeczywistą różnorodnością identy
fikacji, pojawiającą się w lokalnych kontekstach (por. Anderson 2000).
Badania dotyczące problematyki etnicznej w kontekście procesów odro
dzeniowych podejmowali za Uralem także socjologowie. Ich uwaga skupiła
się początkowo na kolejnej, po Ałtaju, Tuwie, Chakasji i Jakucji, republice
syberyjskiej — Buriacji. Prowadzone tam przez Ewę Nowicką i Roberta Wy
szyńskiego badania stały się początkiem licznych projektów związanych tak
że z innymi regionami Syberii. Efekty badań buriackich zawarte zostały we
wspólnej książce Lamowie i sekretarze (1996), a także artykułach autorstwa
poszczególnych uczestników projektu (Nowicka 2000, Wyszyński 2000, 2002).
Publikacje te wskazują na wiele analogii pomiędzy sytuacją Buriacji a proce
sami zachodzącymi w tym czasie w innych republikach syberyjskich. Autorzy
pokazują różne poziomy więzi społecznych funkcjonujących bądź tworzących
się w społeczeństwie buriackim, od rodzinnych i rodowych, po regionalne i na
rodowe. Te ostatnie podlegają rekonstrukcji w ramach procesów odrodzenia
narodowego. Najszerszym poziomem obserwowanych przez socjologów więzi
jest panmongolizm. Wspomniane publikacje zwracają też uwagę na centralną
rolę inteligencji etnicznej w procesach odrodzeniowych. Dodać wypada, że
buriackim odrodzeniem narodowym zajmowali się, również prowadzący w tej
republice badania, Zoja Morochojewa i Stanisław Zapaśnik (2000). Zespół
Ewy Nowickiej nie poprzestał na Buriacji, poszerzając z czasem obszar swoich
zainteresowań o nowe regiony Syberii. Warszawscy socjologowie prowadzili
w następnych latach badania w Jakucji. Ich efekty nie doczekały się jednak
całościowego opracowania, ukazały się jedynie pojedyncze artykuły dotyczą
ce poszczególnych aspektów obserwowanej w republice sytuacji (Nowicka,
Trzciński 1999, Wyszyński 2001). Kolejnym projektem realizowanym przez
Ewę Nowicką wraz z Pawłem Trzcińskim były badania prowadzone na Kam
czatce wśród tamtejszych Koriaków (Nowicka 2002).
Od ostatniej dekady ubiegłego wieku Syberia stała się ważnym terenem ba
dań przedstawicieli nauk społecznych w Polsce. Przywołane powyżej projekty
i publikacje wskazują na dominację pewnego określonego kierunku tych poszu
kiwań. Pomijając badania najnowsze, wspólnym obszarem zainteresowań były
zjawiska związane z odrodzeniem narodowym. Badania tego fenomenu prowa
dzono we wszystkich syberyjskich republikach Federacji Rosyjskiej. Niezależnie
od ich rodzaju czy różnic w podejściu do szczegółowo formułowanych tematów,
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realizowano je w odniesieniu do tego podstawowego nurtu kulturalnego i poli
tycznego, jaki dominował na tym obszarze w latach 90. ubiegłego wieku. Skupie
nie uwagi na tej problematyce nadało omawianym pracom pewien wspólny rys,
wynikający z podobieństw charakteru procesów odrodzeniowych w poszczegól
nych republikach. Takie kwestie jak tworzenie symboliki narodowej, wprowadza
nie narodowych świąt, dyskusje o konieczności zachowania jeszcze istniejących
i odtwarzania zapomnianych obrzędów i tradycji czy przewartościowywanie hi
storii poszczególnych etnosów pojawiają się w większości opracowań. Wiąże się
z tym również skupienie uwagi na grupie społecznej, która odgrywa szczególną
rolę we wdrażaniu wszystkich tych inicjatyw, czyli na inteligencji.
Otrzymaliśmy w efekcie zbiór prac, które w większości pokazują obraz pro
cesów narodowościowych na Syberii z perspektywy przede wszystkim twórców
idei i programów odrodzeniowych. Czasem przyjęcie takiej perspektywy jest
w sposób jasny deklarowane. Częściej natomiast spotykamy się z sytuacją, kiedy
trudno jest ocenić, w jakim stopniu opisywane zjawiska angażują poszczególne
grupy społeczne, bądź z przeakcentowaniem perspektywy ideologów odrodze
niowych.
Nie zamierzam krytykować tego nurtu poszukiwań, nie tylko dlatego, że sam
także czuję się z nim związany, ale przede wszystkim ze względu na głębokie
przekonanie, iż badania działań i idei organizujących aktywność liderów ruchów
odrodzeniowych mają ogromne znaczenie dla zrozumienia współczesnej sytu
acji ludów Syberii. Istotne jest natomiast pytanie, na ile dorobek prowadzonych
z takiej perspektywy badań okazać się może pomocny w analizie problematyki
podjętej w niniejszej pracy. Wiąże się z tym konieczność bliższego przyjrzenia
się aparatowi pojęciowemu stosowanemu w omówionych pracach. W większo
ści z przywoływanych opracowań etnologicznych pojęcie tożsamości nie jest uży
wane jako termin służący analizie zgromadzonego materiału. Pojęcie to pojawia
się w większości tekstów w różnych sytuacjach, jednak raczej rzadko i nigdy nie
jest specjalnie definiowane. Częściej stosowane jest pojęcie świadomości, przede
wszystkim w zestawieniu z określnikiem — świadomość narodowa (Halemba
1995, 1996, 2000, Trzciński 1997). Przy czym również brak w tych pracach po
głębionych rozważań teoretycznych dotyczących tego terminu czy zwykłej próby
zdefiniowania go. Nieco inaczej wygląda sytuacja z pojęciem etniczności, które
choć w większości prac prawie w ogóle się nie pojawia, zyskało status centralne
go w rozważaniach autorstwa Łukasza Smyrskiego. Przywołana już tu wcześniej,
stosowana przez niego definicja etniczności, może być przykładem tego, w jak
ogromnym stopniu perspektywa odrodzenia narodowego określiła zakres za
interesowań badawczych i kierunków interpretacji obserwowanych na Syberii
zjawisk. Definicja Smyrskiego w wyraźny sposób ukierunkowuje zakres pojęcia
etniczności na wartości i działania będące częścią procesów odrodzeniowych,
tak samo jak elementy świadomości narodowej, na jakich skupiła się Halemba,
związane są z kreacyjnymi działaniami liderów tych ruchów. Wyjście poza per
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spektywę odrodzenia narodowego w etnograficznych zainteresowaniach Sybe
rią, a próby takie podjęli wkrótce omawiani badacze, ułatwiła przede wszystkim
postępująca zmiana mechanizmów napędzających dotychczasowe przemiany.
Ruch odrodzeniowy wytracał stopniowo swoją energię, a przekazanie władzy
w Rosji w pamiętnego sylwestra 1999–2000 stało się symbolem przemian, jakie
ostatecznie zahamowały jego rozwój w nowym tysiącleciu. Postępująca centra
lizacja władzy przypomniała tym samym o roli państwa, zachęcając do przesu
nięcia naszej uwagi ze szczebla republikańskich działań w zakresie kultury na
nadrzędny mechanizm administracyjnego systemu kontroli, z jego kreującymi
rzeczywistość statystykami i klasyfikacjami.
Autorzy omawianych prac zwracali co prawda na to uwagę, skupiając się na
roli, jaką odgrywa tu autorytet nauki, w tym przypadku ustalenia rosyjskiej i ra
dzieckiej etnografii (por. Halemba 2000, Krzyworzeka 2004), jednak wydaje się,
że nie w pełni doceniali znaczenie i wpływ państwa na kreowanie ram, w jakich
rozgrywają się procesy tożsamościowe. Wyniesione z terenu doświadczenia, po
kazujące, jak narzucane przez autorytet państwa i nauki klasyfikacje oraz mani
pulacje nimi wpływają na lokalnie konstruowane granice etniczne, zmusiły mnie
do poważniejszego zainteresowania się tym problemem. Inspirujące okazały się
tu opracowania zachodnich antropologów, którzy zdają się przykładać znaczną
wagę do tych zjawisk. Yuri Slezkin w książce Arctic Mirrors: Russia and the Small
Peoples of the North pokazuje relację pomiędzy państwem rosyjskim — od cza
sów carskich, poprzez okres radziecki, aż do współczesności — a tytułowymi
małymi ludami Północy. Slezkin, pisząc o całej Syberii, zwraca uwagę zarówno
na politykę państwa wobec tych społeczności, jak i sposób, w jaki te niewielkie
liczebnie grupy funkcjonowały w rosyjskiej świadomości społecznej, dając nam
wyobrażenie o miejscu, jakie zajmowały zarówno „w rosyjskim imperium, jak
i w rosyjskich umysłach” (Slezkin 1994a, s. X). Pracą uszczegóławiającą te kwe
stie w odniesieniu do konkretnej grupy jest książka Bruce’a Granta o sachaliń
skich Niwchach — In the Soviet House of Culture. Na poły etnograficzne, na poły
historyczne opracowanie Granta stanowi dogłębne studium wpływu radzieckich
przeobrażeń i ideologii na sytuację Niwchów u schyłku XX wieku. Ten „wiek
pierestrojek”, wikłający mieszkańców Sachalinu w pułapki kolejnych kulturo
wych i gospodarczych reform, wtrącił ich jednocześnie w pułapkę stereotypów
i mitów dotyczących ludów Północy, pułapkę, z której szczególnie trudno wy
zwolić się Niwchom — małej, zamieszkującej krańce imperium społeczności,
sponiewieranej przez gospodarczy krach i osieroconej przez upadek radziec
kiego systemu (Grant 1995). Wpływ minionej epoki na tożsamość mieszkań
ców odległej syberyjskiej prowincji, na który zwracał uwagę Grant, był także dla
mnie jednym z widocznych przejawów roli państwa w kształtowaniu etnicznych
konfiguracji i wzmacniających je kulturowych kodów. Niejako w opozycji do
tych zewnętrznych wpływów, drugim istotnym źródłem lojalności, sojuszy i po
działów w badanej społeczności były lokalne tradycje kulturowe. W zrozumieniu
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tego, w jaki sposób na styku tych dwóch płaszczyzn — lokalnej i zewnętrznej
— rozgrywa się proces negocjacji etniczności, pomocna była przede wszystkim
praca Davida A. Andersona Identity and Ecology in Arctic Siberia. Książka o taj
myrskich Ewenkach, będąca świadectwem zarówno terenowych, jak i teoretycz
nych kompetencji autora, była szczególnie ważna w moich własnych zmaganiach
z podjętą problematyką, gdyż dotyczyła społeczności pod wieloma względami
podobnej do tej, z jaką miałem do czynienia. Podobieństwa te dotyczyły zarów
no warunków naturalnych i rodzaju aktywności gospodarczej, jak i skompliko
wanego pochodzenia mieszkańców Khantaiki, wywodzących się z różnych grup
i obszarów (Anderson 2000).
Dopełnieniem tych inspiracji były dyskusje podejmowane przez współcze
snych etnografów rosyjskich, dotyczące między innymi statusu małych ludów
Północy oraz roli państwa i nauki w tworzeniu klasyfikacji etnicznych na przy
kładzie spisu powszechnego. Polityczny ruch małych ludów Północy od początku
budził zainteresowanie rosyjskich etnografów, którzy przyglądali się jego roz
wojowi, ale też uczestniczyli w tworzeniu prawodawstwa dotyczącego tych grup
(Sokołowa 1990, Sokołowa, Nowikowa, Ssorin–Czajkow 1995). Z czasem zjawi
ska te zaczęto rozpatrywać w kontekście rozwoju światowego ruchu tubylczego,
co zwróciło uwagę rosyjskich etnografów na znaczenie terminu ludy rdzenne
(koriennyje narody) (Sokołowskij 2000a, 2008). W związku z tym podejmowano
też problem roli państwa w budowaniu klasyfikacji narodowościowych i utrwa
laniu ich poprzez choćby takie specyficzne narzędzia jak spis powszechny (So
kołowskij 2000b, 2005). Pojawienie się powyższych tematów sprawiło, że zaczęły
się ukazywać publikacje opisujące konkretne przykłady wpływów polityki, nauki
i zadekretowanych przez państwo klasyfikacji na tożsamość różnych grup et
nicznych (Missonowa, Sokołowa 2006, Sirina 2005).
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ROZDZIAŁ II

Teren i przebieg badań

1. Podstawowe informacje o historii i mieszkańcach
północno–wschodniej Jakucji
Wieloetniczna społeczność, której poświęcona jest niniejsza praca, zamieszkuje
północno–wschodnią Jakucję. Określenie to w miarę precyzyjnie wskazuje miejsce
badań, jednak przy zastosowaniu dokładniejszej skali staje się niewystarczające.
Niezbędne więc wydaje się jego uszczegółowienie, a przede wszystkim zakreślenie
granic badanego obszaru, które w tym przypadku pokrywają się z podziałami admi
nistracyjnymi. Wszystkie miejscowości, których mieszkańcy są bohaterami tej pracy,
znajdują się na terenie ułusu1 niżniekołymskiego. Nie zawsze jednak losy ich i ich
przodków związane są wyłącznie z tym rejonem, bywa, że odległe rodzinne histo
rie, a czasem i współczesne koligacje wykraczają poza administracyjne granice. Ich
nakreślone na mapie linie nie stanowią rzeczywistej bariery i tam, gdzie pozwalają
na to warunki geograficzne i inne uwarunkowania, swobodnie przenikają przez nie
kulturowe wpływy. Tak się jednak złożyło, że geograficzne i demograficzne uwa
runkowania, a także skład etniczny pozwalają traktować ułus niżniekołymski jako
obszar, o którego odrębności stanowią względy nie tylko czysto administracyjne.
Istniejące obecnie trzy nadkołymskie ułusy Republiki Sacha są częścią dawne
go okręgu kołymskiego, która po zmianach granic administracyjnych w 1931 roku
W pracy używam zamiennie terminów ułus i rejon. W czasach ZSRR jednostkami podziału
administracyjnego w ówczesnej Jakuckiej ASSR były rejony. Na początku lat 90. w związku z po
wołaniem Republiki Sacha wprowadzono termin ułus, co miało nawiązywać do dawnych trady
cji jakuckich i było wyrazem ogólnych tendencji związanych z jakuckim odrodzeniem narodo
wym. W ostatnim czasie wprowadzono możliwość zamiennego stosowania terminów rejon i ułus.
Niższym stopniem podziału administracyjnego we współczesnej Jakucji są naslegi. Podział na ułu
sy i naslegi funkcjonował w Jakucji od reformy Sperańskiego w 1822 roku aż do rewolucji.
1
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pozostała w obrębie Jakucji. Obszary te znalazły się w orbicie wpływów państwa
rosyjskiego w XVII wieku, wówczas też powstały późniejsze centra administra
cyjne regionu: Niżniekołymsk, Średniekołymsk i Wierchniekołymsk. Do począt
ku XIX wieku kilkakrotnie zmieniały się oficjalne nazwy tej prowincji, jednak
zawsze była ona podporządkowana administracyjnie Jakuckowi. Ostatecznie po
reformach Sperańskiego w 1822 roku i utworzeniu obwodu jakuckiego powoła
no w jego ramach okręg kołymski, którego terytorium na wschodzie i południu
znacznie wykraczało poza dzisiejsze granice Jakucji. Jeżeli chodzi o najbardziej
interesujący nas fragment tego obszaru, a więc jego północną część, ziemie wcho
dzące w skład okręgu kołymskiego sięgały w stosunku do obecnych granic Jakucji
o kilkaset kilometrów dalej na wschód, aż do Zatoki Czauńskiej, obejmując do
rzecza Małego i Wielkiego Aniuja i Omołonu, a więc znaczną część współcze
snego Czukockiego Okręgu Autonomicznego. Te wschodnie obszary dawnego
okręgu kołymskiego odłączono od Jakucji w 1931 roku, wtedy też utworzono
rejon niżniekołymski w jego dzisiejszym kształcie. Teren ułusu zamieszkują, obok
ludności słowiańskiej przybyłej tam w ostatnim wieku, przedstawiciele kilku sy
beryjskich grup etnicznych:
Jukagirzy. Większość badaczy zgadza się co do tego, że grupę tę należy
uznać za najstarszą warstwę ludności północno–wschodniej Syberii. Od czasów
ustaleń Jeruchima Krejnowicza, który wskazał na zbieżności języka jukagirskie
go z językami zaliczanymi do grupy uralskiej, uznaje się, iż jukagirskojęzyczne
plemiona i rody, na których istnienie w XVII wieku wskazywał w swojej pracy
Borys Dołgich, to potomkowie fali migracyjnej, jaka ruszyła na wschód we wcze
snym etapie formowania się języków uralskich. Migranci z zachodu stworzyli
w wewnętrznych rejonach północno–wschodniej Azji rozległą kulturę rybaków
i łowców dzikich reniferów (Gurwicz, Simczenko 1980, s. 141–148). W okre
sie włączania tych obszarów w obręb państwa rosyjskiego plemiona jukagirskie
zajmowały terytoria od Leny na zachodzie aż po Anadyr, a ich ówczesną li
czebność szacuje się na około 5 tysięcy. Kozackie raporty z tamtych lat mówią
o pieszych i oliennych Jukagirach. Pieszije mieszkali nad rzekami, trudniąc się
głównie rybołówstwem i zbieractwem, a za środek transportu służyły im psie
zaprzęgi. Oliennyje posiadali niewielkie stada reniferów, które jednak służyły
przede wszystkim jako środek transportu, głównym zaś źródłem pożywienia były
polowania na dzikie renifery, w których uczestniczyły także grupy pieszich Juka
girów. Już w tym okresie, tzn. w XVII wieku, w wielu miejscach Jukagirzy wcho
dzili w bezpośrednie kontakty albo wręcz byli wymieszani z Łamutami2 (IJASSR
1957, s. 106). Nasilające się w późniejszym okresie kontakty, głównie z Rosjana
W przypadku grup, których nazewnictwo uległo zmianie na początku XX wieku, bywa, że uży
wam w tekście starych, oficjalnie dziś już niefunkcjonujących nazw, jednak tylko wówczas gdy piszę
o czasach sprzed reformy nazewnictwa (o samej reformie więcej w podrozdziale 2 rozdziału III).
Dotyczy to głównie Ewenów (dawniej Łamuci) i Ewenków (dawniej Tunguzi).
2
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mi, Czukczami i Jakutami, prowadziły do stopniowej asymilacji poszczególnych
grup jukagirskich. Jednocześnie pojawienie się Rosjan z ich kolonizatorskimi
zapędami stworzyło wiele sytuacji konfliktowych w regionie nie tylko pomiędzy
nimi a Jukagirami, ale też wciągnęło tych ostatnich w wojny rosyjsko–czukockie,
eskalując na długie lata czukocko–jukagirskie i koriacko–jukagirskie konflik
ty, na których ucierpieli przede wszystkim Jukagirzy. Powtarzające się w cią
gu XVIII i XIX stulecia epidemie przywleczonych przez Rosjan chorób oraz
fale głodu były kolejnymi czynnikami, które doprowadziły do dramatycznego
zmniejszenia się liczebności Jukagirów. W 1917 roku w okręgu kołymskim było
ich zaledwie 599 (Kolesow 1991, s. 36).
Obecnie liczba Jukagirów w Jakucji przekracza nieznacznie tysiąc osób.
Głównymi ich skupiskami są stołeczny Jakuck oraz ułusy wierchniekołymski
(głównie miejscowość Nielemnoje) i niżniekołymski. Na terenie tego ostatnie
go większość Jukagirów, blisko 200 osób, mieszka w Andriuszkino, poza tym
po kilkadziesiąt osób w Kołymskoje, Czerskim i Zielonym Przylądku. Według
danych ostatniego spisu powszechnego jedynie co piąty Jukagir zna rodzimy
język. Wyliczenia te brzmią i tak zdecydowanie zbyt optymistycznie, w praktyce
jukagirski znają najstarsze osoby, a sfera jego funkcjonowania w życiu codzien
nym jest marginalna. W wieloetnicznym Andriuszkino podstawowym językiem
komunikacji jest jakucki, w pozostałych miejscowościach ułusu — rosyjski.
Eweni. Dawniej zwani Łamutami. Należą do grupy ludów tunguzo–man
dżurskich. W całej Federacji Rosyjskiej jest ich ponad 19 tysięcy. Zamieszku
ją wszystkie kraje i obwody wschodniej Syberii: od Jakucji, poprzez Czukotkę,
obwód magadański i kamczacki, aż po kraj chabarowski. W Republice Sacha
są drugą co do wielkości (po Ewenkach) grupą spośród małych ludów Północy
i liczą sobie ponad 11 tysięcy osób. W czasach pierwszych podbojów rosyjskich
zamieszkiwali obszar na wschód i północ od Leny i Ałdanu, aż po wybrzeże
morza Ochockiego, w górnych dorzeczach Jany, Indygirki i Kołymy (IKE 1997).
Z czasem zasiedlali terytoria rozciągające się dalej na północny wschód, koczu
jąc w sąsiedztwie Jukagirów, Czukczów, Koriaków i Jakutów. Eweni z Jakucji
zajmowali się głównie myślistwem, koczując po ogromnych nieraz terytoriach
z małymi stadami transportowych reniferów. Ten charakterystyczny wędrowny
tryb życia warunkował rozprzestrzenienie się Ewenów po ogromnych teryto
riach i utrwalił się w stereotypowym wizerunku Ewena–tułacza, koczującego
wśród górskiej tajgi w poszukiwaniu zdobyczy.
W ułusie niżniekołymskim największa, ponadtrzystuosobowa grupa Ewenów
zamieszkuje w Andriuszkino, około 100 osób mieszka też w Kołymskoje, nieco
więcej w Czerskim i Zielonym Przylądku.
Czukcze. Z ponad 15 tysięcy Czukczów przeważająca większość zamiesz
kuje teren Czukockiego Okręgu Autonomicznego. Przez cały okres włączania
północno–wschodniej Syberii w obręb państwa rosyjskiego Czukcze byli grupą
sprawiającą najwięcej kłopotów carskiej administracji. Właściwie aż do rewo
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lucji byli niezależni, większość z nich nie płaciła jasaku3, a w systemie prawnym
dotyczącym ludów syberyjskich należeli do odrębnej kategorii „nie w pełni pod
porządkowanych” (IJASSR 1957, s. 335). Czukcze dzielili się na dwie grupy —
brzegowych, osiadłych rybaków i łowców morskich ssaków z wybrzeża Półwyspu
Czukockiego oraz tundrowych koczowników, pasterzy reniferów z wewnętrz
nych obszarów Czukotki. Kultura i bezpośrednie relacje sąsiedzkie łączyły tych
pierwszych z ludnością eskimoską, zaś grupy tundrowych pasterzy reniferów nie
tylko sposobem życia, ale także językiem zbliżone były do Koriaków. Podstawo
wymi jednostkami społecznymi wśród tundrowych Czukczów były rodzina oraz
tzw. stojbyszcze, czyli grupa rodzin koczujących razem, tworząca się wokół bo
gatych posiadaczy dużych stad reniferów. Kultura czukocka była ściśle związana
z reniferami, co widoczne było zarówno w wyposażeniu materialnym, jak i w sfe
rze kultury duchowej (Bogoraz 1939, 1991). Tundrowi Czukcze rozwinęli typ
gospodarki oparty na pasterstwie wielkich stad reniferów, który uczynił z nich
najdynamiczniej rozwijającą się grupę w regionie. Nie dotykały ich powtarzające
się w okręgu kołymskim klęski głodu. Wielotysięczne stada uniezależniały ich
od kaprysów przyrody, ale zmuszały też do poszukiwania nowych pastwisk. Od
końca XVIII wieku stada czukockie zbliżały się coraz bliżej do Kołymy, a pod
koniec lat 50. XIX wieku pierwsze czukockie obozowiska pojawiły się w Wiel
kiej Tundrze4 na lewym brzegu Kołymy, a na południu zbliżyły się do Omołonu
(Bogoraz 1934, s. 59). Według danych spisu z 1897 roku w Zachodniej (Wielkiej)
Tundrze koczowało blisko 400 Czukczów (Patkanow 1912, s. 797). Posiadacze
największych stad w okresie kolektywizacji przekoczowali z powrotem na prawy
brzeg Kołymy, próbując uniknąć rozkułaczenia. Pozostała część dała początek
niewielkiej, jakuckiej grupie Czukczów. Obecnie na terenie Republiki Sacha
jedynym większym skupiskiem Czukczów jest Kołymskoje w ułusie niżniekołym
skim, gdzie stanowią oni największą (ponadtrzystuosobową) z grup etnicznych
zamieszkujących miejscowość. Większość tamtejszych Czukczów związana jest
z pasterstwem reniferów prowadzonym przez obszczinę5 Turwaurgin. Oprócz

Podatek płacony przez podbite ludy Syberii głównie w postaci cennych skór zwierząt futer
kowych. Zarówno termin, jak i instytucja przejęte zostały od mongolsko–tureckich sąsiadów
Moskwy. Był to powszechny podatek nakładany na ludy niechrześcijańskie, nie tylko z Syberii
(por. Khodorkovsy 2009).
4
Okręg kołymski obejmował obszary wykraczające daleko na wschód w stosunku do obecnych
granic Jakucji. Kołyma dzieliła północne tereny okręgu mniej więcej na równe części. Obszar na
prawym brzegu zajmowany przez czukockich pasterzy reniferów nazywano Wschodnią Tundrą.
Lewobrzeżne równiny ciągnące się na zachód w kierunku Ałaziei i Indygirki określano mianem
Zachodniej lub Wielkiej Tundry.
5
To jeden z tych kłopotliwych rosyjskich terminów, których tłumaczenie może czasem więcej
skomplikować, niż wyjaśnić. Jest to forma organizacji działalności gospodarczej małych ludów
Północy powstała po rozpadzie radzieckiej gospodarki sowchozowej. W założeniach twórców idei
obszczin miały one nie tylko pozwolić małym ludom Północy na przeorganizowanie swojej działal
3
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tego w ułusie istnieje jeszcze jedna czukocka obszczina Nutendli. Niewielkie
ilości Czukczów mieszkają też w innych miejscowościach ułusu — Czerskim,
Zielonym Przylądku i Andriuszkino.
Jakuci są jednym z największych narodów syberyjskich, ich liczebność prze
kracza 400 tysięcy. Należą do tureckiej grupy językowej. Nazwa własna Sacha.
Ich tradycyjna gospodarka oparta była na hodowli koni i bydła, którą z powo
dzeniem rozwinęli w trudnych warunkach północnej tajgi, w dolinach Leny,
Wiluja i Ałdanu. W momencie przybycia Rosjan tworzyli strukturę rodowo–
plemienną. Religia Jakutów z rozbudowanym panteonem bóstw i duchów zwią
zana była z szamanizmem i kultami przyrody. Od XVII wieku rozpoczyna się
ekspansja jakucka z terenów środkowego biegu Leny. Od początku istnienia
obwodu jakuckiego byli oni najliczniejszą i najbardziej liczącą się grupą ludno
ści w regionie, a język jakucki był lingua franca w całej wschodniej Syberii, aż
po Morze Ochockie. W XIX wieku, między innymi pod wpływem zesłańców
politycznych, wśród których było dużo Polaków, tworzy się grupa inteligencji
jakuckiej. Jej przedstawiciele, historycy, etnografowie, działacze społeczni i po
lityczni na przełomie XIX i XX wieku stworzyli podwaliny jakuckiej ideologii
narodowej. Pamięć o postaciach tego czasu, ich pracach naukowych i dziełach
literackich stała się obok przywiązania do rodzimej kultury i języka ważnym ele
mentem jakuckiej tożsamości. W 1922 roku powstała Jakucka Autonomiczna
Socjalistyczna Republika Radziecka. Komuniści od początku zwalczali wszelkie
przejawy „nacjonalistycznego odchylenia”. W latach 20. XX wieku w wielu re
gionach republiki wybuchały antyradzieckie powstania. Ich krwawe tłumienie
dało początek prześladowaniom trwającym z różnym nasileniem i w różnych
rejonach republiki aż do upadku ZSRR6. Lata 90. XX wieku pokazały, że po
mimo tych działań Jakuci nie utracili swej tożsamości. W 1991 roku powstała
Republika Sacha (Jakucja), w której ruch odrodzenia narodowego stał się jed
nym z najważniejszych nurtów życia politycznego i kulturalnego. Dziś, pomimo
ności gospodarczej, ale też przyczynić się do odrodzenia narodowego i kulturalnego tych społecz
ności. Większość obszczin w Jakucji zajmuje się przede wszystkim hodowlą reniferów. Nutendli
jest jedyną w rejonie obszcziną rodzinną. Dwie pozostałe — Czajła w Andriuszkino i Turwaurgin
w Kołymskoje — przejęły w zasadzie rolę dawnych kołchozów. Najbliższym polskim odpowied
nikiem rosyjskiego słowa obszczina jest wspólnota. Jednak w tym konkretnym użyciu obszczina
odnosi się nie tyle do społecznego wymiaru funkcjonowania jakiejś grupy, co oznacza po prostu
podmiot prawa gospodarczego. Jednocześnie w związku z podjętą problematyką termin wspólno
ta w znaczeniu socjologicznym będzie w tej pracy dość często używany. Aby uniknąć wynikających
z tego nieporozumień, zdecydowałem pozostawić termin obszczina w jego rosyjskim brzmieniu.
6
Strach przed jakuckim nacjonalizmem w szeregach aparatu partyjnego republiki sięgał gra
nic paranoi. Od czasu antyradzieckich powstań wszelkie pozytywne odwołania do dzieł jakuckiej
literatury były natychmiast piętnowane jako przejaw „nacjonalistycznego” albo „burżuazyjnego
odchylenia” i z całą surowością karane (Dałan 2003). Jednocześnie władze traktowały kraj z kolo
nialną bezdusznością, nie reagując między innymi na klęskę głodu, jaka w latach 40. doprowadziła
do śmierci tysięcy osób (Aleksiejew 2004).
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znacznego wyhamowania odrodzeniowych inicjatyw i utraty części niezależności
w związku z procesem centralizacji władzy w Rosji, Jakuci są narodem, którego
odrębność nie wydaje się w żaden sposób zagrożona.
W ułusie niżniekołymskim Jakuci stanowią drugą co do wielkości grupę po
Rosjanach, jest ich tu ponad tysiąc osób. Mieszkają we wszystkich miejscowo
ściach rejonu. Relacje rodzinne łączą większość z nich z sąsiednim rejonem
średniekołymskim.
Starożyłowie. W ślad za pierwszymi kozackimi drużynami, jakie w latach
40. XVII wieku dotarły do ujścia Kołymy, zaczęły przybywać na te tereny także
inne grupy ludności rosyjskiej. Niegościnny skraj kontynentu mamił ówczesnych
rozpowszechnianymi przez pierwszych odkrywców opowieściami o bogactwie
soboli i wciąż nieodnalezioną, legendarną rzeką Pogiczi, gdzie nie tylko miało
być jeszcze więcej soboli, ale też pełno złota7. Gdy wytrzebiono cenne gatunki
zwierząt futerkowych, warunki Dalekiej Północy zmusiły przybyszów do zajęcia
się rybołówstwem. Społeczność nadkołymskich Rosjan wywodząca się z różnych
grup — chłopów przybyłych tu z północnych guberni ówczesnej Rosji i różnych
kategorii służyłych ljudiej, w tym kozaków zwalnianych ze służby po kolejnych
redukcjach garnizonów w Anadyrze i Niżniekołymsku — wytworzyła z czasem
specyficzną kulturę opartą na elementach tradycji słowiańskich i syberyjskich.
U progu XX wieku była to społeczność osiadłych rybaków używających psich
zaprzęgów do zimowych polowań na pieśce. Ich język, zachowujący wiele ele
mentów starej ruszczyzny, uległ znacznym wpływom jukagirskiego, widocznych
w leksyce, ale przede wszystkim w fonetyce, tworząc charakterystyczną miękką
i śpiewną wymowę. Na określenie podobnych grup zwykło się używać określenia
rosyjscy starożyłowie. Mieszkańców delty Kołymy nazywano też pochodczana
mi, od nazwy osady Pochodsk, gdzie mieszkała duża grupa tej ludności, która
obecnie jest jedynym większym jej skupiskiem. Dziś pochodczanie w oficjalnych
statystykach określają się jako Rosjanie, jednak w wielu działaniach niektórzy
przedstawiciele tej grupy nawiązują do jej specyficznej przeszłości.
Ludność napływowa. W czasach rozwoju gospodarczego rosyjskiej Półno
cy rejon niżniekołymski był ważnym miejscem na mapie radzieckich interesów
ekonomicznych i strategicznych. Port w Zielonym Przylądku, baza wojskowa
w Michałkino i administracyjne centrum w Czerskim potrzebowały wykwalifiko
wanych kadr. System dopłat i ulg związanych z pracą na Dalekiej Północy przy
ciągał pracowników z centralnych obszarów ZSRR — głównie z Rosji, Białorusi
i Ukrainy. To dla nich jeszcze na początku lat 80., nawet w środku polarnej zimy
W czasach podboju Syberii skóry zwierząt futerkowych, głównie soboli, były bardzo cenną zdo
byczą, a zyski z handlu futrami dawały wielkie wpływy do carskiego budżetu. Dlatego legendy o sy
beryjskich eldorado wiązały się tyleż ze złotem, co z futrami. W czasach Staduchina i Dieżniewa
legenda o bogactwach rzeki Pogiczi rozpalała umysły podróżników, którzy poszukując jej coraz
dalej na wschodzie, odkrywali dla Rosji nowe ziemie (Nejman 1872, s. 35).
7

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

Współczesny ułus niżniekołymski — prezentacja terenu badań

43

sprowadzano z „kontynentu” owoce i warzywa, to oni przede wszystkim korzy
stali z rozwoju Czerskiego, ze wspominanych dziś z tęsknotą restauracji, basenu
i ulicznego oświetlenia w długie polarne noce. Tylko nieliczni z przybyszy miesz
kali w odległych miejscowościach — Kołymskoje i Andriuszkino. Zazwyczaj
osiedlali się w Czerskim, Zielonym Przylądku i Pietuszkach. Wraz z kryzysem
wywołanym upadkiem komunizmu większość opuściła rejon. Pozostały po nich
niedokończone bloki mieszkalne w Czerskim i chaos walących się drewnianych
domów wielorodzinnych w Zielonym Przylądku. Część pozostała. Niektórzy na
stałe, inni wciąż sezonowo — dopracowując do końca kontraktu bądź do emery
tury, z myślą o powrocie do rodzin gdzieś na Ukrainie lub w Rosji.

2. Współczesny ułus niżniekołymski — prezentacja terenu badań
Współczesny ułus niżniekołymski graniczy na zachodzie z ałłaichowskim i na
południu ze średniekołymskim. Wschodnia granica jest jednocześnie granicą
Republiki Sacha i Czukockiego Okręgu Autonomicznego, zaś od północy tery
torium rejonu oblewają wody Morza Wschodniosyberyjskiego. Położenie poza
kręgiem polarnym oraz bliskość wybrzeża morskiego determinują klimat regio
nu, sprawiając, że choć obszar ten leży w strefie klimatu subarktycznego i ark
tycznego, roczna amplituda temperatur jest tu nieco mniejsza niż w centralnej
Jakucji. Wciąż jest to jednak teren niegościnny, gdzie minimalne temperatury
sięgają –59°C, a stała pokrywa śnieżna zalega przez prawie dziewięć miesięcy
w roku.
Większość tego obszaru, całą jego centralną część, zajmuje Nizina Kołymska,
której pagórkowatą powierzchnię przecinają doliny rzek Czukoczy i Ałaziei oraz
ich dopływów, a także tysiące jezior. Na zachodnim krańcu, przy granicy z ułu
sem ałłaichowskim, rozciąga się Płaskowyż Ałaziejski, do którego od północy
przylega pasmo górskie Ułachan Sis. Również od wschodu tę centralną nizinę
zamyka płaskowyż leżący na prawym brzegu Kołymy, z maksymalną wysokością
niektórych gór sięgającą 1000 m n.p.m. Około 80% całego tego obszaru zajmuje
tundra, jedynie południowy skraj przy granicy z ułusem średniekołymskim znaj
duje się w strefie lasotundry i północnej tajgi.
Ułus niżniekołymski zajmuje obszar 87,1 tysiąca kilometrów kwadratowych, co
stanowi blisko czwartą część terytorium Polski. Na tym ogromnym obszarze miesz
ka jedynie niespełna 6 tysięcy osób. Z tego blisko połowę stanowią Rosjanie. Drugą
co do wielkości grupą liczącą niewiele ponad tysiąc osób są Jakuci. Liczebność ma
łych ludów Północy waha się według różnych statystyk od około 1100 do 1400 osób,
obejmując kilkusetosobowe grupy Czukczów, Ewenów i Jukagirów.
Większość ludności skoncentrowana jest na niewielkim stosunkowo obsza
rze wschodniej część ułusu, wzdłuż Kołymy. Tu znajduje się największa miej
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scowość rejonu i jednocześnie jego centrum administracyjne Czerski. Niżnieko
łymsk, historyczne centrum rejonu, tracił stopniowo swoje znaczenie w latach
powojennych wraz z rozbudową infrastruktury transportowej w delcie Kołymy.
Podupadł ostatecznie po przeniesieniu w 1942 roku siedziby władz administra
cyjnych do miejscowości Niżnie Kresty, którą w 1963 roku przemianowano na
cześć „wielkiego rosyjskiego geologa Iwana Diemientjewicza Czerskiego”, czy
li polskiego uczonego–zesłańca Jana Czerskiego, zmarłego podczas ostatniej
wyprawy po Kołymie8. Od tego czasu miejscowość rozwijała się niezwykle dy
namicznie, przyciągając rzesze pracowników z centralnej części ZSRR wysoki

Choć nazwisko Czerskiego znajdziemy w każdym polskim słowniku podróżników i odkryw
ców, w Rosji nie jest on bynajmniej kojarzony z polskimi, lecz rosyjskimi odkryciami. Mimo że
w prywatnych rozmowach zarówno pracownicy czerskiego muzeum, jak i zwykli mieszkańcy ułu
su wskazują na jego polskie pochodzenie, oficjalnie raczej wciąż się to przemilcza. W wydanej
w 2003 roku książce o ułusie niżniekołymskim, gdzie jest oczywiście artykuł o Czerskim, o jego
polskości nie wspomina się ani słowem. Jednocześnie zaś na pomniku Czerskiego, stojącym na
jego grobie w Kołymskoje, obok napisu po rosyjsku znajduje się też napis po polsku. Nadanie
w 1963 roku Niżnim Kriestom nazwy Czerski było pierwszą zrealizowaną, ale nie pierwszą w ogó
le próbą trwałego umieszczenia nazwiska uczonego na mapie rejonu. W Jakuckim Archiwum
Narodowym znajdują się dokumenty świadczące o tym, że już w 1945 roku starano się o nadanie
tej nazwy Niżniekołymskowi lub Kołymskoje (NARSJ f50o56d105).
8
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mi zarobkami i dodatkami za pracę w warunkach Dalekiej Północy. U schyłku
epoki radzieckiej Czerski był wzorcowym odzwierciedleniem ogromu środków
przeznaczanych na rozwój Północy, tętniącą życiem miejscowością, z krytym
basenem, restauracjami i pełnymi owoców półkami w licznych sklepach oraz
kilkutysięczną rzeszą wriemienszczikow9, korzystających z tych dobrodziejstw
cywilizacji. W tych czasach prosperity tamtejszy port lotniczy, wówczas o zna
czeniu ogólnoradzieckim, obsługiwał rejsy do Moskwy, Leningradu czy Anady
ru na Czukotce.
Dziś sytuacja diametralnie się zmieniła i nazwa port lotniczy wydaje się nieco
na wyrost w stosunku do miejsca, gdzie dwa razy w tygodniu lądują samoloty
z Jakucka i skąd czasem startuje zdezelowany AN–2, obsługujący rejsy wewnątrz
ułusu. Także sam Czerski jest dziś jedynie cieniem swojej dawnej świetności.
Podczas moich pierwszych tam pobytów zawalony stertami złomu, rdzewiejący
mi motorówkami i kutrami brzeg Kołymy, kilka rzędów nierównych ulic wśród
murowanych, kilkupiętrowych budynków i wałęsające się po śmietnikach sfory
bezpańskich psów robiły przygnębiające wrażenie chaosu i zaniedbania. Obec
nie ten chaos próbuje się opanować10, a Czerski powoli przystosowuje się do
nowej sytuacji. Znaczna część przyjezdnych powróciła na matierik11, zaś stolica
rejonu stała się celem wewnętrznej migracji z innych miejscowości. W tej części
ułusu znajdują się jeszcze dwie miejscowości powstałe w latach 50. i w czasach
radzieckich zdominowane przez ludność przyjezdną. Kilka kilometrów na pół
noc od Czerskiego znajduje się Zielonyj Mys (Zielony Przylądek), miejscowość
o ważnym znaczeniu gospodarczym, ze względu na tamtejszy port przeładun
kowy obsługujący zarówno statki morskie, jak i żeglugę rzeczną po Kołymie.
Terminem tym określano na Północy sezonowych pracowników przyjeżdżających tam z central
nych terenów ZSRR. W latach 70. i 80. na Dalekiej Północy pracowały na intratnych kontraktach
tysiące Rosjan, Ukraińców i Białorusinów.
10
W drugiej połowie lat 90. Czerski wyglądał niczym wojenne pobojowisko z ruinami niedokoń
czonych inwestycji, stertami złomu i gruzu i wciąż podpalanymi starymi domami. W ostatnich
latach władze zaczęły dbać o uporządkowanie tego bałaganu, dokonując zorganizowanych roz
biórek porzuconych budowli, porządkując pozostałe po nich place itp. Wymaga to jednak wciąż
dużych nakładów prac i środków, potrzebna jest bowiem nie tylko rozbiórka porzuconych bu
dynków, ale też lepsze skoncentrowanie zamieszkałych, tak by zminimalizować straty energii na
trasach ciepłowniczych. Dlatego plagą Czerskiego są pożary, które z dziwną regularnością wy
buchają w budynkach wymagających rozbiórki. Mieszkańcy Czerskiego podejrzewają, że mają
w tym udział władze rejonu, a cały ten proceder określają mianem optymalizacji przez podpalenie
(optimalizacja putiom podżoga). Moi gospodarze z Czerskiego, mieszkający w drewnianym domu
na krańcu miejscowości, od dawna liczą się z tym, że ich rejon zostanie odcięty od linii ciepłowni
czej, najbardziej zaś obawiają się nieoczekiwanej „optymalizacji”, dlatego nigdy nie pozostawiają
domu pustego na dłużej niż kilka godzin.
11
Matierik, czyli kontynent, ląd. W ten sposób wriemienszczicy określali centralną, europejską
część Rosji, skąd pochodzili, w odróżnieniu od Dalekiej Północy (ros. Krajnij Siewier), gdzie pra
cowali. Nazwa ta, która weszła z czasem do powszechnego obiegu, doskonale oddaje stosunek
Rosjan do Północy i jego kolonialne podłoże.
9
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Kilkadziesiąt kilometrów dalej na północ położona jest jeszcze niewielka miej
scowość Pietuszki, obsługująca bazę paliwową rejonu. W sumie w tych trzech
miejscowościach mieszkają blisko 4 tysiące osób, czyli około 2/3 ludności całego
ułusu. Wśród nich ponad 80% stanowią przedstawiciele narodów słowiańskich.
W czasach poprzedzających kolektywizację wzdłuż Kołymy od jej ujścia aż po
Niżniekołymsk i dalej na południe znajdowała się sieć tzw. zaimek12, w których
mieszkała jedna bądź kilka rodzin w okresie połowów ryb, a czasem przez cały
rok. Większość mieszkańców zaimek stanowili miejscowi Rosjanie, potomko
wie pierwszych osadników i kozaków jeszcze z XVII wieku. Dziś ich potomko
wie zamieszkują głównie w Pochodsku, niewielkiej miejscowości na północ od
Czerskiego. Oprócz tego w delcie znajduje się jeszcze baza obszcziny Nutendli
w miejscowości Krasnuszka, gdzie na stałe mieszka część rodziny Kemlil, a od

Słowo zaimka, używane nad Kołymą także współcześnie, oznacza miejsce położone nad rzeką,
z zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi, użytkowane sezonowo bądź przez cały rok przez
pojedyncze osoby lub rodziny, rzadziej kilka rodzin. Termin ten jest odnoszony przede wszystkim
do starych zaimek nadkołymskich, które często służą mieszkańcom Pochodska, Czerskiego czy
Kołymskoje jako miejsca sezonowych połowów. Słowo zaimka oznaczało w języku rosyjskim miej
scowość (głównie na Syberii), zazwyczaj z jednym gospodarstwem, powstałą na nowo odkrytych
ziemiach.
12
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kilku lat działa koczownicza czukocka szkoła podstawowa. Kilkuosobowa bry
gada pasterzy z obszcziny Nutendli koczuje ze stadem reniferów po górzystym
terenie na prawym brzegu Kołymy. Zamieszkanych jest także kilka starych zaimek, w tym Szalaurowo, gdzie na stałe przebywa jedna rodzina zajmująca się
połowem ryb na potrzeby obszcziny Nutendli. Podobne małe skupiska znajdują
się na południe od Czerskiego. Są to przede wszystkim stary Niżniekołymsk i zaimka Timkino, gdzie mieszka na stałe po kilka rodzin.
Nad Kołymą położone jest także Kołymskoje, licząca niespełna tysiąc miesz
kańców osada (posiołok)13, powstała na miejscu starej jukagirskiej zaimki. Podob
na liczba osób zamieszkuje w Andriuszkino nad Ałazieją. Te dwie ostatnie miej
scowości są największymi skupiskami ludności autochtonicznej — Jukagirów,
Ewenów, Czukczów i Jakutów. Andriuszkino znane jest przede wszystkim jako
miejscowość jukagirska, mimo że Jukagirzy ustępują tam liczebnością Ewenom
i Jakutom. Z kolei Kołymskoje to jedyne w Jakucji skupisko Czukczów. Obok
nich w osadzie mieszka spora grupa Jakutów oraz trochę Jukagirów, Ewenów
i Rosjan. Miejscowości te powstały na przełomie lat 30. i 40. poprzedniego wieku
jako centra administracyjne kołchozów, zaś obecny swój kształt zaczęły przybie
rać w latach 70., kiedy rozpoczęły się projekty budowy wzorcowych osiedli dla
małych ludów Północy. Ich efekt to charakterystyczne zarówno dla Andriuszki
no, jak i Kołymskoje piętrowe drewniane domy z dwoma lub trzema klatkami
schodowymi i kilkudziesięcioma mieszkaniami z bieżącą wodą i kanalizacją. Ich
szeregi otacza chaotyczna zabudowa nowych jednorodzinnych domów, jakuc
kich chotonów (obory) oraz przeróżnych komórek, garaży i kontenerów, który
mi mieszkańcy od lat próbują uzupełnić brak wyobraźni radzieckich architektów
i budowniczych, wznoszących według miejskich wzorów piętrowe domy pośrodku
tundry dla ludzi, którzy z racji swych zajęć nie mogą się obyć bez gospodarskich
pomieszczeń do obróbki ryb, mięsa i skór oraz warsztatów i garaży dla skuterów
śnieżnych. Stałymi elementami w krajobrazie tych północnojakuckich osad są
szkoła, budynek administracji, siedziba władz obszcziny, kotłownia i elektrownia,
szpital i muzeum oraz oplatająca to wszystko sieć chroniących ciepłownicze rury
drewnianych pomostów służących za ścieżki w czasie wiosennych roztopów.
Kołymskoje i Andriuszkino położone są na granicy lasu, rachityczna taj
ga rozciąga się na południe od nich aż do pierwszych jakuckich osad w ułusie

13
Posiołok można przetłumaczyć zarówno jako osada, jak i osiedle. Specyfikę opisywanych miej
scowości najlepiej oddaje połączenie tych dwóch terminów. Rzędy piętrowych domów komu
nalnych nadają im prawie miejskiego charakteru osiedla, jednocześnie chaos garaży, komórek,
przybudówek, a w końcu nielicznych jednorodzinnych domków bliższy jest osadzie. Z pewnością
zaś nie pasuje do tych miejscowości słowo wieś. Rozróżnienie wieś/miasto w ogóle nie znajduje
odzwierciedlenia w warunkach jakuckiej Północy, statusu miasta nie posiada nawet Czerski, który
także według oficjalnego nazewnictwa jest posiołkiem. Pomimo tych wszystkich zastrzeżeń w dal
szej części pracy jako polskiego odpowiednika terminu posiołok będę używał słowa osada.
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Piętrowe domy komunalne w Andriuszkino. Na pierwszym planie jakucki koniowiąz serge
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średniekołymskim. Na północy zaczyna się obszar tundry, we wschodniej części
zwanej chałłarczińską, a w zachodniej olerińską. Takie też nazwy noszą naslegi,
których centrami są Kołymskoje i Andriuszkino14. W tundrze, gdzie nie ma żad
nych stałych skupisk ludności, koczują jedynie kilku– bądź kilkunastoosobowe
brygady pasterzy reniferów. W andriuszkinskiej obszczinie Czajła są obecnie trzy
brygady, w kołymskiej Turwaurgin — sześć. W okresach połowów ryb bądź polo
wań pojedyncze rodziny albo kadrowi rybacy i myśliwi mieszkają też sezonowo
w starych zaimkach nad Kołymą i na uczastkach15 w tundrze.
Spośród sąsiednich jednostek administracyjnych zdecydowanie najmniej
wspólnego ma ułus niżniekołymski z leżącym na zachodzie ałłaichowskim. Kil
kusetkilometrowa bariera Płaskowyżu Ałaziejskiego i gór Ułachan Sis skutecz
nie izoluje obydwa rejony. Nieco lepsze są kontakty ze wschodnim sąsiadem,
mają one jednak przede wszystkim charakter ekonomiczny. Czerski i Zielony
Przylądek są uzależnione od dostaw energii z leżącej na terenie Czukockiego
Okręgu Autonomicznego elektrowni atomowej w Bilibino, które z kolei jest
głównym rynkiem zbytu w legalnym i nielegalnym handlu rybami odławianymi
w delcie Kołymy. Na tereny Czukotki, w górskie obszary dorzecza Omołonu
zapuszczają się niektórzy myśliwi z Kołymskoje. Ostatnio próbuje się też na
wiązać współpracę kulturalną, do Czerskiego zapraszany bywa zespół folklory
styczny z czukockiej osady Ostrownoje. Zdecydowanie najściślejsze są kontakty
z ułusem średniekołymskim. Przeważająca większość Jakutów zamieszkujących
Andriuszkino i Kołymskoje wywodzi się ze starych jakuckich rodów znad środ
kowej Kołymy, natomiast w Czerskim sporą grupę stanowi pierwsze pokolenie
migrantów z tego rejonu. Największe wpływy jakuckie widoczne są w Andriusz
kino, co wynika z jego położenia. Najbliższą miejscowością jest tu bowiem śred
niekołymski Argachtach, położony podobnie jak Andriuszkino nad Ałazieją, co
bardzo ułatwia kontakty.
Ze wszystkich miejscowości w ułusie Andriuszkino jest najsłabiej skomuni
kowane z innymi. Odległość do Czerskiego wynosi w prostej linii około 300 ki
lometrów, droga naziemna, możliwa do pokonania jedynie zimą, jest o wiele
dłuższa i sięga 500 kilometrów. Fatalny stan zimnika16 w tundrze oraz ciągłe pro
Ułus niżniekołymski podzielony jest na trzy naslegi: oleriński z centrum w Andriuszkino, chał
łarcziński z centrum w Kołymskoje i pochodski z centrum w Pochodsku.
15
W warunkach jakuckich uczastok oznacza wyodrębniony obszar jakiejś działalności, głównie
rybackiej lub myśliwskiej (ochotniczyj, rybołownyj uczastok).
16
Zimnik, czyli zimowa droga biegnąca przez tundrę oraz korytami zamarzniętych rzek i jezior.
Sieć takich zimowych dróg oplata całą północną Jakucję. Pozwalają one przez kilka miesięcy
w roku na utrzymywanie w miarę regularnej komunikacji lądowej pomiędzy odległymi miejscowo
ściami. Na tych odcinkach, które biegną po zamarzniętych rzekach i jeziorach, zimniki pozwalają
na całkiem komfortową i szybką jazdę. Za to tam, gdzie biegną przez tundrę, stanowią prawdziwe
wyzwanie dla samochodów i pasażerów. W rejonie niżniekołymskim zimniki otwarte są zazwyczaj
od końca listopada do początku maja.
14
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blemy z organizacją połączeń lotniczych z centrum ułusu dodatkowo pogłębiają
izolację i tym bardziej zmuszają do intensywnych kontaktów z oddalonym zaled
wie o 100 kilometrów Argachtachem. Pod tym względem sytuacja wszystkich in
nych miejscowości w ułusie jest o wiele lepsza, przede wszystkim ze względu na
ich położenie wzdłuż podstawowej arterii komunikacyjnej regionu, jaką stanowi
Kołyma. Spośród nich najbardziej oddalone od centrum ułusu, o około 180 ki
lometrów, jest Kołymskoje. Przy takich odległościach problemy transportowe
i komunikacyjne są jednymi z podstawowych bolączek rejonu, odczuwanymi
głównie przez mieszkańców Andriuszkino i Kołymskoje, czyli w przeważającej
większości przez ludność autochtoniczną.
Warunki klimatyczne panujące w regionie nie ułatwiają przezwyciężenia tych
problemów, stanowiąc przy tym główny czynnik regulujący sposób życia i moż
liwości gospodarczego zaangażowania mieszkańców. Okresem najsurowszych
mrozów jest zazwyczaj luty, kiedy temperatury utrzymują się w okolicach 40°C
poniżej zera. Po trwającym prawie cały styczeń ciągu świąt (Nowy Rok, Boże
Narodzenie, Stary Nowy Rok, Chrzest Pański)17 jest to czas spokojny i raczej
mało pracowity. Noc polarna co prawda powoli ustępuje, ale dzień wciąż jest
krótki. Niskie temperatury powstrzymują nielicznych myśliwych przed stawia
niem pułapek na pieśce i sobole, które ponoć pojawiły się ostatnio w górach
nad Pantalechą. Stada reniferów przebywają w strefie tajgi, gdzie bardzo rzadko
przekoczowuje się z miejsca na miejsce. Z tych zimowych obozowisk blisko jest
zazwyczaj do osad, co wykorzystują pasterze częściej niż w innych okresach roku
odwiedzający rodziny i pozostający z nimi na dłużej. Gruba, dochodząca do 1,5
metra pokrywa lodu na rzekach i jeziorach zniechęca do połowów pod lodem,
za to stwarza optymalne warunki do przewozu towarów. Na zimnikach, o ile
temperatury nie spadają zbyt nisko, trwa wzmożony ruch. Z Czerskiego ciągną
całe kolumny cystern z paliwem do elektrowni zasilających w prąd poszczegól
ne osady. Ciężarówki miejscowych handlowców wiozą towary z Jakucka albo
z samego Nowosybirska. Kierownictwo obszczin sprowadza ze stolicy republiki
zamówione latem skutery śnieżne i zapasy prowiantu dla brygad. Między An
driuszkino i Czerskim raz w tygodniu kursuje przerobiony z wysokopodwozio

Przed rewolucją większość mieszkańców okręgu kołymskiego była nominalnie ochrzczona.
Przez cały okres radziecki wiele starszych osób przechowywało ikony. W ostatnich latach kilka
krotnie gościli w rejonie duchowni prawosławni, podczas tych wizyt bardzo wiele osób przyjęło
chrzest. Prawosławie niezbyt głęboko zakorzeniło się w tym rejonie, jednak to jedyny system reli
gijny, z jakim czuje się związana większość mieszkańców. Ich wiedza na temat prawosławia, zasad
wiary czy sposobów świętowania jest znikoma, czerpana ostatnio głównie z telewizji i prasy. To
w dużym stopniu pod wpływem tych źródeł informacji coraz częściej zaczyna się tu zwracać uwagę
na takie największe święta jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Jednocześnie w niżniekołymskiej
kulturze wiele jest elementów charakterystycznych dla rosyjskiej religijności ludowej, które przy
jęły się na gruncie miejscowej kultury, tworząc jej współczesny synkretyczny charakter.
17
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Kołyma jest główną arterią komunikacyjną regionu.
Kuter Groznyj przybija do przystani w Czerskim

wej ciężarówki autobus — dar prezydenta republiki. W marcu i kwietniu ruch
jeszcze się wzmaga — wszyscy chcą zdążyć przed majowymi roztopami.
Wiosna, która powoli nadchodzi wraz z początkiem marca, ożywia nie tylko
ruch na zimnikach. Stada reniferów po zimowych popasach w tajdze wychodzą
w otwartą tundrę. Brygady przygotowują się do koralizacji18, podczas której cię
żarne samice zostają oddzielone od reszty stada. Cielić się będą począwszy od
połowy kwietnia przez blisko miesiąc, gdy dni są już długie i zazwyczaj słonecz
ne, a temperatura nie spada poniżej 30 stopni. Dla pasterzy to okres wytężonej
pracy, trzeba bowiem doglądać cielących się samic, zbierać zrzucane przez nie
poroże i pilnować jednocześnie stada samców, uważając, by jedno lub drugie nie
zostało porwane przez wielkie stada dzikich reniferów rozpoczynających także
swą doroczną migrację19. Początek maja to kolejny po styczniowym cykl świąt:

W systemie pasterstwa przyjętym w niżniekołymskiej tundrze niezależnie od sezonu stosuje się
wyłącznie wypas otwarty. W tundrze rozlokowanych jest kilka zagród, które poszczególne bry
gady wykorzystują wyłącznie podczas podliczania stad. Określa się je słowem koral (koral). Tego
samego terminu (lub koralizacja) używa się też na określenie odbywającego się dwa razy w roku
podliczania stad połączonego z kontrolą weterynaryjną i ubojem.
19
Przez północną Jakucję przebiegają trasy migracji trzech wielkich populacji dzikich reniferów.
Stada pojawiające się w ułusie niżniekołymskim należą do stosunkowo mało liczebnej populacji
18
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1 i 9 maja z uroczystymi koncertami w domach kultury, pożegnanie zimy i wio
senne święto pasterzy związane z zakończeniem okresu cielenia cię reniferów.
W ciągu tych pierwszych tygodni maja gorączkową atmosferę świąt podgrzewa
ją dodatkowo zbliżające się przyloty wodnego ptactwa. Pasterze w tundrze wy
patrują pierwszych kluczy kaczek, mężczyźni w osadach też rozmawiają tylko
o jednym, strasząc się nawzajem ptasią grypą, która i tak żadnego z nich nie
powstrzyma przed polowaniem. Najbardziej poszukiwanym towarem są wówczas
naboje do strzelb i kto tylko zdołał je zawczasu kupić, ten w połowie maja wycią
ga z komórki białą płócienną bluzę i rusza w tundrę. Majowa gorączka kończy
się wraz z końcem miesiąca i roztopami. Gdy w tundrze pozostają już tylko reszt
ki pokrywy śnieżnej, do osad wracają amatorzy dzikiego ptactwa oraz myśliwi
i rybacy z tundrowych uczastków, zaś w przeciwnym kierunku ruszają rodziny
pasterzy reniferów wraz z dziećmi, dla których rok szkolny kończy się specjalnie
wcześniej, tak by mogły towarzyszyć rodzicom w czasie letnich przekoczowań. Na
przełomie maja i czerwca, kiedy ocielą się już wszystkie samice, a młode renifery
nieco okrzepną, pasterze łączą ważenki z chajdanem (czyli samice z resztą stada)
i wyruszają na północ w stronę letnich pastwisk. Po podtopionym już zimniku na
Kołymie, ryzykując zatonięcie, próbują się przedostać do osad ostatnie ułazy.
Zazwyczaj w pierwszych tygodniach czerwca zaczyna topnieć lód na Koły
mie. Zanim rzeka stanie się spławna, miną blisko dwa tygodnie, podczas których
wstrzymana jest jakakolwiek komunikacja w ułusie, czasem zatory z kry powo
dują podtopienie lotniska w Czerskim, a wówczas także loty do Jakucka zostają
odwołane. W drugiej połowie czerwca na dobre przychodzi lato, temperatury
sięgają 20 stopni powyżej zera, przechodząc w lipcu w nawet trzydziestoparo
stopniowe upały, a słońce nie chowa się prawie w ogóle za horyzont. W jasne
noce po Czerskim krążą grupy przybyłych z osad abiturientów czekających na
samolot do Jakucka. Rozpoczyna się żegluga po Kołymie, raz w tygodniu kuter
Siemion Kuriłow pływa do Kołymskoje, a Groznyj do Pochodska. Andriuszkino
na kilka miesięcy traci kontakt z centrum ułusu, chyba że znajdą się pieniądze na
opłacenie rejsu helikoptera z Bilibino lub Średniekołymska albo po raz kolejny
uda się uruchomić starego AN–2. Nauczyciele z osad wyjeżdżają na urlopy do
Czerskiego lub Jakucka, a nieliczni już wriemienszczicy wyruszają na matierik.
Kogo stać na benzynę do motorówek, rusza w tundrę na poszukiwanie mamu
cich kłów, przeszukując brzegi rzek i jezior, gdzie osuwająca się po wiosennych
roztopach ziemia odsłania cenne kości. Wypatrują ich także pasterze koczujący
ze stadami na północ. Dawniej większość brygad docierała do samego wybrze
sundruńskiej. Mimo to doroczne migracje tych zwierząt stanowią poważne zagrożenie dla pa
sterzy. Jeśli stado hodowlane bądź jakaś jego część znajdzie się na trasie wędrówki dużego stada
tzw. dikariej (dosłownie — dzikusów, tak potocznie nazywają mieszkańcy tundry dzikie renifery),
może zostać przez nie wchłonięte i ruszyć wraz z nim. W ten sposób pasterze tracą rokrocznie po
kilkadziesiąt sztuk, a bywały też przypadki uprowadzenia przez dikariej całych stad hodowlanych.
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ża. Dziś jedynie stado obszcziny Nutendli co roku wypasa się latem w okolicach
dawnego portu i łagru w zatoce Ambarczik, niedaleko ujścia Kołymy. Brygady
obszczin Czajła i Turwaurgin zazwyczaj nie dochodzą aż do morza, starając się
jednak zbliżyć do niego na tyle, by wiejące z wybrzeża wiatry choć trochę ulżyły
stadom nękanym przez miliony meszek, komarów i gzów. Atakowane przez nie
zwierzęta biegają jak oszalałe, tratując młode i kalecząc sobie nawzajem nogi, co
grozi rozwojem dziesiątkującej stada choroby zwanej kopytką. Pasterze nie tylko
muszą wciąż przeganiać zwierzęta pośród pagórkowatej tundry w poszukiwaniu
podmuchów zbawczego wiatru, ale też stale zmieniać pastwiska z podmokłych
na suche, by zmniejszyć ryzyko rozwoju choroby. Wszystko to w upale, wilgo
ci i gryzącym dymie z tzw. dymokurów odstraszających owady w obozowiskach
i wnętrzach jarang20.
Zapach dymokurów roznosi się też na obrzeżach osad wśród jakuckich chotonów i na brzegach rzek, gdzie w czasie lipcowych upałów kąpie się dzieciarnia.
Po tym jak niektóre rodziny z dziećmi wyruszyły w tundrę, abiturienci wyjechali
do Jakucka na egzaminy, a nieliczni szczęśliwcy na urlopy, w osadach panu
je raczej senna atmosfera wakacji. Po zejściu lodów, kiedy zgromadzono już
potrzebne zapasy pławnika21, posiadacze nadrzecznych uczastków szykują sieci
i motorówki, by wkrótce także opuścić osady. Wśród tych, którzy w nich po
zostaną, kobiety spędzą lato w rytmie zbiorów, najpierw dzikiej cebuli, potem
kolejnych gatunków jagód, a co bardziej gospodarne także warzyw z przydomo
wych szklarni. Nieliczne jakuckie rodziny hodujące bydło w drugiej połowie lip
ca rozpoczną sianokosy. Mężczyźni w tym czasie sprawdzają sieci, a wieczorami
zbierają się w kilkuosobowe grupy i zarzucają niewody. Największa rybacka go
rączka zaczyna się w sierpniu w delcie Kołymy, ogarniając przede wszystkim Po
chodsk. W czasie tzw. putiny, czyli okresu, w którym morskie ryby płyną w górę
rzek na tarło, rybacy z Pochodska opuszczają osadę i w kilkuosobowych bryga
dach zajmują stare zaimki. Rankami i wieczorami zarzucają niewody, ciągną je
wzdłuż błotnistych brzegów Kołymy, a potem czyszczą z ryb, oddzielając te, któ
re zdadzą sowchozowi, od tych, które „nielegalnie”22 sprzedadzą na Czukotkę.

Jaranga to nazwa przenośnego domostwa ze skór reniferów używanego dawniej przez
Czukczów. Zmodyfikowane nieco w stosunku do swego pierwowzoru jarangi są obecnie używane
przez wszystkich pasterzy w ułusie, niezależnie od narodowości.
21
Konary i całe drzewa spływające wiosną wraz z krami topniejącego na rzekach lodu.
22
Tego typu transakcje pochodscy rybacy przeprowadzają dyskretnie i określają mianem sprzedaży
„na czarno”. Są dwa powody takiego traktowania całej sprawy. Po pierwsze, rybacy są pracownika
mi sowchozu, który rzadko wypłaca im jakiekolwiek pieniądze, ale za to w całości wyposaża ich na
sezon rybacki, zaopatrując w potrzebny sprzęt i żywność. W zamian, według niepisanych zasad tego
systemu, rybacy powinni zdawać sowchozowi swój połów. Drugim problemem są limity połowów
przyznawane dla rejonu i rozdzielane na poszczególne podmioty. Sprzedaż ryb z terenu rejonu nie
powinna ich przekroczyć, a zorganizowane podmioty, takie jakie sowchoz, zazwyczaj w całości je
20
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W ciągu dnia ich motorówki wypełnione rybami podpływają pod wielki liednik23
w Pochodsku, gdzie przechowuje się setki ton wyławianych w sezonie ryb.
Pod koniec sierpnia, kiedy w delcie w najlepsze trwa putina, pasterze zaczy
nają koczować na południe. Stado obszcziny Nutendli opuszcza nadmorskie
pastwiska w zatoce Ambarczik, w ostatnich dniach sierpnia przekracza rzekę
Sucharnaja i dociera do Kuriszki. Tu, na wysokim brzegu Kołymy, w którym wy
drążony jest wielki liednik, pasterze dokonują wczesnojesiennego uboju mło
dych, jednorocznych zwierząt, zyskując miękkie skóry na odzież i eliminując
przy okazji te sztuki, które pomimo starań zapadły na kopytkę.
We wrześniu zaczyna się gon i pasterze muszą ze wzmożoną uwagą doglądać
niespokojnych wówczas stad, rezygnując z konieczności z polowań na szykujące
się do odlotów na południe gęsi. Także w Pochodsku nie mają na to czasu, bo
wciąż trwa putina i rybacy, mimo że jeziora zaczynają zamarzać, a woda w Koły
mie jest już lodowato zimna, wciąż godzinami czyszczą z ryb niewody. Jesienią
na gęsi, a potem kaczki wypuszczają się głównie przyjezdni, którzy powrócili już
z letnich urlopów.
Na przełomie września i października lód skuwa już nie tylko jeziora, ale
i rzeki, a śnieg na dobre pokrywa tundrę. Przez kilka pierwszych tygodni, podob
nie jak wiosną, w ułusie zamiera komunikacja. Letnia żegluga się zakończyła,
a lód jest jeszcze zbyt słaby, by po nim jeździć, w dodatku jesienna pogoda bywa
kapryśna i często szaleją purgi (zamiecie). Dopiero pod koniec października
pierwsi śmiałkowie wyjeżdżają na wciąż jeszcze oficjalnie nieotwarte zimniki,
ryzykując ugrzęźnięcie w śniegu albo co gorsza wpadnięcie w nalied’24. W Czer
skim amatorzy łowienia ryb pod lodem przesiadują z krótkimi wędkami na za
wypełniają. To samo dotyczy obrotu skórami, mięsem czy kłami mamutów. Wspólnym problemem
jest tu uzależnienie rybaków, pasterzy i myśliwych od zorganizowanych struktur gospodarczych.
23
Liednik to wydrążone w wiecznej zmarzlinie pomieszczenie, w którym dzięki panującym tam sta
le ujemnym temperaturom można przez cały rok przechowywać ryby i mięso. Wasilij Nikołajewicz
za swoim domem w Czerskim ma własny liednik, wielkości studni, sięgający paru metrów pod zie
mię. Jednak najbardziej imponujące liedniki to te budowane z rozmachem w czasach radzieckich,
najpierw dzięki katorżniczej pracy więźniów tutejszych łagrów, a potem z pomocą kontrolowa
nych podziemnych wybuchów. Są to całe systemy lodowych korytarzy i pomieszczeń z doprowa
dzonym elektrycznym oświetleniem i pasami transmisyjnymi do transportu ryb i mięsa. Liednik
w Pochodsku sięga kilkudziesięciu metrów w głąb wiecznej zmarzliny i może pomieścić tysiące
ton ryby. Równie imponujący liednik posiada Czerski, a niedaleko ujścia Kołymy, w miejscowości
Kuriszka znajduje się opuszczony do niedawna, a obecnie używany przez obszczinę Nutendli liednik wydrążony w wysokim brzegu Kołymy.
24
W pierwszych tygodniach po zamarznięciu rzek, kiedy temperatury i ilości opadów są niestabil
ne, tworzą się miejsca, w których woda przez niewielkie szczeliny wypływa na lód. Zazwyczaj nie
grożą one załamaniem się lodu, mimo to stanowią ogromne zagrożenie dla skuterów śnieżnych
i samochodów. Wypływająca spod lodu woda zmieszana ze śniegiem tworzy grząską „kaszę”, któ
ra oblepia płozy skuterów i sań. Podróżnemu, który ugrzęźnie w naliedzi, bardzo trudno jest się
z niej wydostać, a przemoczenie odzieży przy panujących wówczas około dwudziestostopniowych
mrozach może się skończyć tragicznie.
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Wczesnojesienny ubój reniferów
w stadzie obszcziny Nutendli
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marzniętej Kołymie, niektórzy w specjalnie zrobionych drewnianych budkach
chroniących przed wiatrem. Kadrowi rybacy na uczastkach w tundrze i wśród
starych zaimek nad Kołymą również zaczynają połowy, tyle że za pomocą sieci.
Pod koniec października, a jeśli pogoda nie pozwala, bywa, że i na początku listo
pada, pasterze docierają ze stadami w pobliże zagród. Z Czerskiego wyruszają
w ich stronę weterynarze, a z osad kierownictwo obszczin i zaczyna się jesienna
koralizacja — podliczanie stad, szczepienia, jesienny ubój. W Tundrze Chałłar
czińskiej, w punktach koralizacji w Oliokino, Troiszkino, Kelikut i Galiawino,
kolejno trwają prace, do pomocy zjeżdżają się pasterze z sąsiednich stad. Koral
to nie tylko obowiązki, ale też okazja do spotkań z dawno nieraz niewidziany
mi krewnymi i znajomymi. Jeśli liczebność stad na to pozwala, dokonuje się
następnie uboju. W Chałłarczi przeznaczone do tego zwierzęta przeganiane są
z poszczególnych zagród do starego punktu uboju w Staduchino, skąd u schył
ku okresu radzieckiego samoloty corocznie zabierały tysiące tusz reniferowego
mięsa. Po tym intensywnym okresie stada powoli zmierzają w kierunku grani
cy lasów, zbliżając się jednocześnie do osad, gdzie niecierpliwie czekają na to
rodziny pasterzy, także tych, którzy zmarli tego lata. Gdy stada są w pobliżu,
można w końcu przygnać z nich ofiarne renifery. Na cmentarzach Kołymskoje
i Andriuszkino dokonuje się wówczas rytualnego uboju, odprawiając zmarłym
zwierzęta potrzebne na tamtym świecie. Gdy pasterze i ich rodziny wykona
ją już swój obowiązek wobec zmarłych, rozpoczynają ostatnią część wędrówki
na południe. W wolnych chwilach wypuszczają się na polowania na wędrujące
w tym samym kierunku stada dikariej, na co dzień pilnując stad i przyuczając
młode renifery do zaprzęgów. Koczujące we wschodniej części Tundry Chał
łarczińskiej stada obszcziny Turwaurgin wyczekują pełni księżyca, by pod ko
niec grudnia przekroczyć Kołymę i wejść w tajgę na zimowe pastwiska. Ukryci
wśród drzew przed szalejącymi w tundrze zamieciami, będą koczować rzadko,
chroniąc renifery przed wilkami i oczekując marcowego ocieplenia, kiedy znów
ruszą na północ.
W czasie grudniowych szarówek, kiedy jasno robi się tylko na kilka godzin, za
czynają się ostre mrozy i słupek rtęci rzadko podnosi się powyżej 35 stopni. Wzmaga
się ruch na zimnikach, przed Nowym Rokiem wszyscy próbują załatwić swoje inte
resy. Handlowcy zwożą z Czerskiego do osad zapasy towarów i zwiększony asorty
ment alkoholi na zbliżające się święta. W odwrotnym kierunku ciągną karawany
skuterów z saniami wyładowanymi mięsem i kamusami25. W sylwestra w osadach
wszyscy świętują, o północy słychać strzały, a w niebo, zamiast sztucznych ogni, lecą
sygnalizacyjne race. Na Boże Narodzenie gospodynie pieką słodkie bułeczki, mło
dzież zaczyna się zbierać w starych domach na wróżby, a dziadkowie straszą wnuki

Kamus to skóry z nóg reniferów, bardzo trwałe i odporne na mechaniczne uszkodzenia. To bar
dzo poszukiwany w całej Jakucji towar. Szyje się z nich obuwie.
25
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Przygotowania do zimowego przekoczowania w Tundrze Chałłarczińskiej

szilikunami26. Stary Nowy Rok przechodzi płynnie w Wodokreszczenie, kiedy z rzek
czerpie się wodę, nabierającą tego dnia leczniczych właściwości.
W ustalony rytm życia tej niewielkiej liczebnie społeczności — jeśli odej
miemy przyjezdnych Rosjan, pozostaje nam około trzytysięczna grupa — w któ
rej większość osób zna się co najmniej ze słyszenia, rzadko i jedynie na krótko
wkraczają intruzi. Zazwyczaj to egzotyczni turyści szukający mocnych wrażeń,
a to Włosi na ciężarówkach, a to znów Japończycy na psich zaprzęgach albo
Polacy ku uciesze miejscowych próbujący na nartach w środku zimy „odnaleźć”
grób Czerskiego. Czasem też, na nieco dłużej, pojawia się etnograf.

3. Badania i materiały
W ułusie niżniekołymskim, w północno–wschodniej Jakucji, znalazłem się po
raz pierwszy w ostatnich dniach października 1999 roku. Panująca tam wów
czas sytuacja była odzwierciedleniem głębokiego, trwającego już co najmniej
dekadę kryzysu, w jakim pogrążona była cała rosyjska Północ. Praktyczne kon
sekwencje tego stanu rzeczy na miejscu stawiały przybysza z zewnątrz przed
wyzwaniami w postaci informacyjnego chaosu, nonsensów biurokratyzmu
i licznych uciążliwości codziennego życia. Pewnie ostatnią rzeczą, którą moż

Okres Bożego Narodzenia to w tradycyjnych wierzeniach ludowych Słowiańszczyzny, także ro
syjskich, czas szczególnej aktywności zaświatów. W folklorze rosyjskim występuje postać szilikuna
— złośliwego duszka pojawiającego się w tym okresie. Postać ta znana jest także w Jakucji, co
stanowi przykład rosyjskich wpływów na miejscowe wierzenia (por. Szynkiewicz 1984, s. 100).
26
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na by powiedzieć o zastanej wówczas w regionie sytuacji, było to, że napawa
optymizmem.
Przebywałem tam wówczas jako członek dwuosobowej studenckiej wypra
wy naukowej kierowanej przez Jarosława Derlickiego. Głównym naszym celem,
podyktowanym tematem badań realizowanych przez kierownika projektu, było
odwiedzenie Andriuszkino, jednego z dwóch skupisk Jukagirów w Jakucji. Mój
ówczesny pobyt w republice związany był z przygotowywaniem pracy magister
skiej poświęconej działalności grupy inteligencji i liderów małych ludów Północy
w Jakucji, skupionych wokół instytucji naukowych i społecznych w Jakucku. Po
byt w ułusie niżniekołymskim (oraz wierchniekołymskim, do którego następnie
się udaliśmy) miał umożliwić przyjrzenie się temu, w jaki sposób podejmowane
przez nich inicjatywy są odbierane w miejscach zamieszkania małych ludów Pół
nocy i jaka jest w warunkach lokalnych recepcja konstruowanej przez nich swo
istej ideologii etnicznej. Pomimo skupienia się na powyższych zagadnieniach
oraz na problemach andriuszkinskich Jukagirów z kulejącą wciąż realizacją ich
odrodzeniowych inicjatyw, pobyt w ułusie zaowocował licznymi doświadczenia
mi, które zwróciły moją uwagę na lokalne uwarunkowania kształtujące tożsa
mość mieszkańców. Rozmowy z naszą andriuszkinską gospodynią o kołymskich
Czukczach, kilkudniowa wizyta w brygadzie pasterzy reniferów, udział w obrzę
dzie pogrzebowym, a w końcu obchody rocznicy rewolucji październikowej —
wszystko to na tyle silnie oddziałało na wrażliwość początkującego etnografa, iż
byłem wówczas gotowy zmienić temat pracy magisterskiej i skupić się na bada
niach w ułusie niżniekołymskim, zapominając nawet o przygnębiającym wraże
niu wyniesionym z pierwszych dni pobytu w Czerskim. Jednakże moje niezdar
nie czynione próby dostania się do Kołymskoje nie przyniosły żadnego rezultatu
i ostatecznie bez żalu opuściłem Czerski, kontynuując pierwotnie zaplanowane
badania, najpierw w ułusie wierchniekołymskim, a potem, już właściwą ich część,
w Jakucku. Zgodnie z powziętymi planami przygotowałem także pracę magi
sterską poświęconą ideologii tworzonej przez stołecznych liderów małych lu
dów Północy w Jakucji. Doświadczenia wyniesione z terenu pozwoliły mi z pew
nym dystansem spojrzeć na tworzony przez nich wizerunek własnych wspólnot
etnicznych. Idee lansowane przez stołecznych liderów, których poznanie było
rzecz jasna istotne dla zrozumienia procesów odrodzeniowych zachodzących
w republice, tworzyły jednak obraz uproszczony. Ten zewnętrzny wizerunek czy
— jak powiedziałby Anthony Cohen — twarz publiczna skrywały rzeczywistą
niejednoznaczność postaw wobec własnych grup etnicznych. Świadomość cha
rakteru tworzonego przez liderów wizerunku jako maski nieoddającej w pełni
wewnętrznego skomplikowania postaw, widocznego szczególnie w lokalnych
uwarunkowaniach, sprawiła, iż podejmując studia doktoranckie, wybór tematu
badań był dla mnie oczywisty. Natomiast powrót do ułusu niżniekołymskiego
nie był bynajmniej podyktowany wyłącznie sentymentem. Przyjętym kryterium
doboru terenu badań była sytuacja wieloetniczności. Bliskie kontakty pomiędzy
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różnymi grupami rodzimej ludności były charakterystyczne dla wielu obszarów
Syberii. Eksperymenty czasów radzieckich z przechodzeniem koczowników na
osiadłość czy likwidacja tzw. nieperspektywicznych miejscowości spowodowa
ły nasilenie procesu przemieszania etnicznego ludności. Dwu– i wieloetniczne
osady, których mieszkańcy zmagają się z licznymi napięciami wywołanymi od
górnie niegdyś zadekretowanym łączeniem różnych grup ludności, spotykamy
dziś bardzo często, szczególnie w arktycznych rejonach Syberii. Skupienie ba
dań w ułusie niżniekołymskim dawało tym samym szansę na analizę sytuacji,
która poprzez podobieństwo struktury etnicznej mogłaby pomóc zrozumieć po
wszechnie występujące zjawiska i problemy.
Badania terenowe związane już bezpośrednio z doktoratem rozpocząłem
w 2002 roku. W ułusie niżniekołymskim przebywałem w lipcu i sierpniu, rozpoczy
nając swój pobyt, podobnie jak wszystkie kolejne w centrum ułusu, w Czerskim.
Korzystałem tam z gościnności poznanego jeszcze w 1999 roku Wasilija Niko
łajewicza i jego żony Marii Sergiejewny. Latem 2002 roku zamieszkałem w ich
domu, jednym z niewielu starych, drewnianych parterowych domów, jakie ostały
się jeszcze w Czerskim wśród szarych radzieckich bloków. Pomiędzy kolejnymi
wyjazdami do poszczególnych miejscowości w ułusie spędzałem większość czasu
z Wasilijem Nikołajewiczem i jego rodziną. Wspólne posiłki, sprawdzanie sieci
i pomoc w innych pracach oraz rozmowy i zwyczajne, codzienne przebywanie ra
zem sprawiły, że z czasem Wasilij Nikołajewicz stał się najbliższą mi osobą w te
renie. Mieszkając z nim i jego rodziną, mogłem się też na co dzień przekonywać
o tym, jak istotne są dla tutejszych mieszkańców rodzinne i lokalne więzi, oraz
co to oznacza w praktyce. Przez dom przy ulicy Burnaszowa wciąż przewijali się
kolejni znajomi i krewni Wasilija Nikołajewicza z Andriuszkino, w oczekiwaniu
na jakikolwiek transport do osady albo samolot do Jakucka. Podobnie częstymi
gośćmi była rodzina i znajomi Marii Sergiejewnej, przede wszystkim przyjaciół
ki z czasów dzieciństwa, z którymi wychowywała się w ułusie średniekołymskim
i które podobnie jak ona osiadły w Czerskim. Do tego grona należała również
Pielagieja Nikołajewna, którą poznałem jeszcze w 1999 roku. Kierowała wówczas
ośrodkiem kultury Etnos, zaś od 2002 roku piastowała funkcję kierownika oddzia
łu kultury administracji ułusu. Od początku lat 90. angażowała się w inicjatywy
kulturalne związane z odrodzeniem narodowym, zarówno Jakutów, jak i innych
grup zamieszkujących rejon. Była osobą dobrze zorientowaną w sytuacji etnicz
no–kulturowej regionu, od początku też żywo interesowały ją moje badania.
Podczas tego pierwszego letniego pobytu udało mi się w końcu odwiedzić
Kołymskoje, które stać się miało głównym punktem dalszych badań. Po kil
kunastu dniach oczekiwania na ponowne uruchomienie przerwanej z jakiegoś
powodu żeglugi po Kołymie, wsiadłem w końcu na pokład kutra Siemion Kuri
łow, zaopatrzony w list Wasilija Nikołajewicza do moich przyszłych, nic jeszcze
niepodejrzewających gospodarzy (łączność telefoniczna w ułusie działa fatalnie,
dodzwonienie się z Czerskiego do Andriuszkino czy Kołymskoje bywa bardzo
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trudne, a czasem — tak było wówczas — niemożliwe). Ilja Nikołajewicz i Chri
stina Gawriłowna okazali się ludźmi niezwykle życzliwymi i bez zbędnych cere
gieli udostępnili mi pokój ich syna, który akurat wyjechał do Jakucka. W ciągu
tego pierwszego pobytu to dzięki nim zdobywałem pierwsze informacje o Ko
łymskoje, oni też podpowiadali mi nazwiska pierwszych rozmówców. Ilja Ni
kołajewicz jest miejscowym Jakutem, najmłodszym z kilkorga rodzeństwa ab
solwentem szkoły partyjnej w Chabarowsku, wciąż mocno przywiązanym do
poznanych tam idei, jednocześnie człowiekiem bardzo oczytanym, żywo inte
resującym się historią i bieżącymi sprawami politycznymi. Pracuje w kołymskiej
elektrowni. Christina Gawriłowna to Jukagirka z Andriuszkino, lekarka w miej
scowym szpitalu. W ciągu pierwszych kilkunastu dni w Kołymskoje krążyłem po
osadzie, poszukując rozmówców, zaglądając do domów i pukając do mieszkań
w dwupiętrowych blokach. Z czasem, po kilku pierwszych rozmowach, zacząłem
wychodzić poza krąg wskazanych mi przez gospodarzy osób, docierając do wciąż
nowych rozmówców. Spędziłem też wiele godzin w miejscowej administracji,
gdzie udostępniono mi księgi gospodarskie, których analiza pozwoliła na peł
niejsze zorientowanie się w skomplikowanych relacjach etnicznych i koligacjach
rodzinnych mieszkańców. Pierwsze badania uzmysłowiły mi przede wszystkim
właśnie owo skomplikowanie i niejednoznaczność sytuacji etnicznej. Opuszcza
łem Kołymskoje, mając pierwszy, niepełny jeszcze, ale dość wyraźny obraz we
wnętrznych podziałów zamieszkującej go społeczności.
Kolejne kilkanaście dni spędziłem w Pochodsku, gdzie moimi gospodarzami
byli Elizawieta i Borys, znajomi Marii Sergiejewny z Czerskiego. Trafiłem na
niezbyt dogodny moment, ponieważ właśnie zaczynała się putina i wiele osób
przebywało na rybackich uczastkach. Mimo to udało mi się zarejestrować kil
ka rozmów ze starszymi mieszkańcami, które doskonale uzupełniały wieczor
ne rozmowy z moimi gospodarzami. Kilka dni spędziłem na uczastku Bolszaja
Toń wraz z brygadą młodych rybaków. Pobyt w Bolszoj Toni pozwolił nie tylko
z bliska przyjrzeć się miejscowemu rybołówstwu, ale przede wszystkim nawiązać
bliższe relacje z młodymi pochodczanami, dając przez to wgląd w ich stosunek
do interesujących mnie zagadnień etnicznych, a jednocześnie znacznie posze
rzając moją wiedzę o ogólnej sytuacji rejonu.
Po powrocie do Czerskiego nieoczekiwanie pojawiła się okazja kolejnego
wyjazdu, tym razem do czukockiej obszcziny Nutendli. Z jej naczelnikiem Wia
czesławem Jegorowiczem spotkałem się tuż po powrocie z Pochodska. Chcia
łem z nim porozmawiać i zebrać podstawowe informacje o jego obszczinie.
Okazało się jednak, że był bardzo zajęty, bo właśnie szykował się do wyjazdu
do bazy w Krasnuszce, a potem dalej do stada, z którym brygada pasterzy ko
czowała wówczas u ujścia Kołymy. Z dłuższej rozmowy nic zatem nie wyszło,
za to zostałem zaproszony do wzięcia udziału w planowanym wyjeździe. Wraz
z Wiaczesławem Jegorowiczem, jego bratem Wiktorem i ich zięciem Alioszą wy
ruszyliśmy najpierw do Krasnuszki. Tam poznałem kolejnych członków rodziny
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Kemlil, w tym nestorkę rodu Akulinę Afanasjewną. Następnego dnia, płynąc
dalej w dół Kołymy, dotarliśmy do Szalaurowa, gdzie większość członków bry
gady, w tym ojciec Wiaczesława i Wiktora Jegor Andrejewicz, odpoczywała po
trudnej przeprawie ze stadem przez rzekę Sucharnaja. Kolejny dzień spędzi
liśmy wraz z pasterzami, uczestnicząc we wczesnojesiennym uboju reniferów.
Pobyt w Krasnuszce i Szalaurowie był niezwykle ważnym elementem pierwszych
letnich badań. Będąc w Kołymskoje, mogłem jedynie rozmawiać o pasterstwie
reniferów, związanych z nim praktykach i wierzeniach, ale dostanie się do któ
rejś z brygad nie było możliwe. W tym czasie (przełom lipca i sierpnia) stada
znajdują się daleko na północy, niektóre na wybrzeżu, w odległości kilkuset kilo
metrów od osady. Terytorium obszcziny Nutendli jest o wiele mniejsze, a przede
wszystkim znacznie krótsza jest trasa rocznego cyklu przekoczowań, dodatko
wym zaś ułatwieniem w przemieszczaniu się latem jest położenie wzdłuż brzegu
Kołymy. Zaproszenie do udziału w jesiennym uboju było więc jedyną okazją do
tego, by dotrzeć do pasterzy reniferów o tej porze roku. Pobyty w Krasnuszce
i Szalaurowie pozwoliły mi na przyjrzenie się z bliska jedynie bardzo wąskiemu
wycinkowi działań związanych z pasterstwem, ale przede wszystkim dały moż
liwość przeprowadzenia rozmów i poczynienia obserwacji poza osadą. To zaś
okazało się doświadczeniem bezcennym i niezwykle inspirującym, wyznaczając
w znacznym stopniu priorytety dla przyszłych działań w terenie.
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Przeprowadzenie badań terenowych w czasie kolejnej przerwy wakacyjnej
nie było możliwe ze względu na obowiązki administracyjne w IEiAK. Okazało
się to jednak zbawienne, bo w zamian dyrekcja Instytutu wyraziła zgodę na to,
by na badania terenowe przeznaczyć prawie cały kolejny rok, co z kolei otwiera
ło możliwość pobytu w terenie w innych, poza letnim, okresach roku. W drugiej
połowie marca 2004 roku ponownie znalazłem się w Jakucku, skąd po kilkuna
stu dniach wyleciałem do ułusu niżniekołymskiego. Oczekując w Czerskim na
możliwość wydostania się do którejkolwiek z miejscowości, rozpocząłem prace
w miejscowym archiwum. Pomysł na przeprowadzenie tej kwerendy zrodził się
w 2002 roku w Kołymskoje, gdzie analizowałem tamtejsze księgi gospodarskie.
Korzystając z zasobów archiwum administracji w Czerskim, chciałem prześle
dzić księgi z poprzednich dekad, by móc dokładniej zorientować się w zmia
nach struktury narodowościowej. Zasoby archiwum okazały się o wiele bogat
sze, oprócz ksiąg gospodarskich znajdowało się tam wiele innych dokumentów
związanych z działalnością lokalnych administracji i kołchozów. Ponieważ
źródła archiwalne traktowałem jedynie jako pomocnicze, nie stawiałem sobie
zadania zapoznania się z całością tego bogatego materiału. Skupiłem się na
sprawozdaniach i spisach gospodarskich, które oprócz dostarczania potrzeb
nych danych statystycznych pozwalały też na prześledzenie zmian w oficjalnie
stosowanej terminologii narodowościowej. Poszukiwania archiwalne rozpoczą
łem w pierwszych dniach pobytu w Czerskim i kontynuowałem je następnie po
powrocie z Andriuszkino i Kołymskoje. Oczekując na wyjazd, odnowiłem stare
znajomości w Czerskim. Zatrzymałem się tym razem w mieszkaniu należącym
do Wasilija Nikołajewicza, w jednym z typowych dla Czerskiego, murowanych,
czteropiętrowych bloków. W domu na Burnaszowa zrobiło się ciasno, odkąd
z wojska wrócił syn Marii Sergiejewny. Jednocześnie moje kontakty z rodziną
Wasilija Nikołajewicza wcale nie uległy rozluźnieniu, w ich domu bywałem co
dziennie. Właściwy etap badań rozpocząłem od Andriuszkino, gdzie po wielu
trudnościach ze znalezieniem transportu udało mi się w końcu dostać dzięki
uprzejmości kierownika stacji weterynaryjnej w Czerskim. Zatrzymałem się
u naszej dawnej gospodyni z 1999 roku Darii Nikołajewny i rozpocząłem prze
prowadzanie rejestrowanych na dyktafon rozmów. Na kilka dni udało mi się
także wyjechać w tundrę. Zatrzymałem się w brygadzie numer dwa, kierowanej
przez młodszego brata Wasilija Nikołajewicza, spędzając czas na rozmowach
z pasterzami i obserwacji ich pracy w ważnym dla nich okresie cielenia się re
niferów. Po powrocie do Andriuszkino kontynuowałem rejestrowanie rozmów
z mieszkańcami, jednocześnie zapoznając się ze zbiorami muzeum miejscowe
go krajoznawcy–amatora Aleksieja Nikołajewicza, który między innymi zgro
madził w nim cenne dla podjętych przeze mnie badań rodzinne genealogie.
Z Andriuszkino udałem się bezpośrednio do Kołymskoje. Czas spędzony
w tej miejscowości, a także w okolicznej tundrze był zdecydowanie najbardziej
intensywnym, bogatym w doświadczenia i przynoszącym najcenniejsze materia
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ły okresem badań terenowych. Dobre kontakty, jakie nawiązałem podczas po
przedniego pobytu z moimi gospodarzami, teraz jeszcze bardziej się pogłębiły.
Poznałem większość rodziny Ilji Nikołajewicza, uczestniczyłem w rodzinnych
i przyjacielskich spotkaniach, poszerzając krąg swoich rozmówców i jednocze
śnie zdobywając coraz większe ich zaufanie. Otwartość, z jaką zaczęto mnie
w tym kręgu traktować, powodowała, że śmielej rozmawiano ze mną bądź dys
kutowano w mojej obecności o tematach, do których raczej nie dopuszczano
mnie na początku. Kontynuowałem również spotkania z innymi znajomymi
z poprzedniego pobytu, docierając jednocześnie za ich pośrednictwem do no
wych rozmówców. Kilka dni spędziłem w tundrze w brygadzie numer trzy, kie
rowanej przez Matwieja Nikołajewicza.
Przełom kwietnia i maja 2004 roku obfitował w Kołymskoje w wiele wyda
rzeń, pozwalających na poczynienie licznych obserwacji i jeszcze bliższe pozna
nie mieszkańców. Tuż po moim przyjeździe organizowano święto „pożegnania
zimy”, zaś 9 maja obchodzono uroczyście w miejscowym klubie rocznicę zakoń
czenia II wojny światowej. Najważniejszym jednak dla mnie wydarzeniem było
święto pasterzy reniferów zorganizowane z podwójnej okazji — Dnia Zwycię
stwa i zakończenia okresu cielenia się reniferów. Święto zorganizowano w tun
drze, kilkadziesiąt kilometrów od Kołymskoje. Na to trzydniowe spotkanie zje
chali się pasterze ze wszystkich brygad obszcziny Turwaurgin, jej kierownictwo,
pracownicy klubu i muzeum z programem artystycznym oraz specjalny gość
z Jakucka — szef oddziału hodowli reniferów w ministerstwie rolnictwa z towa
rzyszącymi mu pracownikami oddziału rolnictwa w administracji ułusu. Uczest
nictwo w tym ważnym dla społeczności wydarzeniu pozwoliło na poczynienie
wielu obserwacji i zawarcie nowych znajomości wśród pasterzy reniferów.
Po powrocie do Czerskiego kontynuowałem prace w miejscowym archiwum.
Opuściłem ułus niżniekołymski na początku czerwca, spędzając kolejne dwa
miesiące w centralnej Jakucji na badaniach terenowych w ramach projektu „Ja
kucja sto lat po Sieroszewskim”.
Powróciłem do Republiki Sacha w październiku tego samego roku. Głów
nym celem tego wyjazdu było dostanie się na jeden z korali w Tundrze Chał
łarczińskiej oraz dłuższy pobyt z pasterzami reniferów w tundrze. Niestety tych
zamierzeń nie udało się w pełni zrealizować. Przelot pracowników stacji wete
rynaryjnej do miejscowości Galiawino, gdzie miała się odbywać koralizacja stad
siódmej i ósmej brygady, został odwołany, zaś warunki pogodowe uniemożliwiły
dostanie się tam w odpowiednim czasie na skuterach śnieżnych. Kapryśna po
goda utrzymująca się przez drugą połowę października i prawie cały listopad
blokowała możliwości przemieszczania się po ułusie. W rezultacie na długie
tygodnie utknąłem w Czerskim. Próbowałem wykorzystać ten czas na uzupeł
nienie poszukiwań archiwalnych, zapoznawałem się z nielicznymi zachowany
mi w miejscowym urzędzie stanu cywilnego księgami metrykalnymi z początku
XX wieku oraz przeglądałem archiwalne (a także bieżące) numery lokalnej pra
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sy. Przeprowadzałem także rozmowy z mieszkańcami Czerskiego pochodzący
mi z Andriuszkino i Kołymskoje. Ostatecznie udało mi się uczestniczyć w koralu w obszczinie Nutendli. Niestety z planów długotrwałego pobytu w Tundrze
Chałłarczińskiej musiałem częściowo zrezygnować. Do Kołymskoje dostałem
się w końcu dzięki Matwiejowi Nikołajewiczowi, w którego brygadzie gościłem
wiosną. Tym razem w osadzie zabawiłem bardzo krótko, kilka dni po przyjeździe
wyruszyliśmy z Matwiejem Nikołajewiczem do jego brygady obozującej nad je
ziorem Natalia. Spędziłem z brygadą numer trzy blisko dwa tygodnie w okresie
przygotowań do przekroczenia Kołymy i wejścia w las na zimowe pastwiska.
W roku 2005 dzięki uczestnictwu w projekcie „Jakucja sto lat po Sieroszewskim”
spędziłem miesiąc w Jakucku, prowadząc poszukiwania materiałów w tamtejszym
Archiwum Narodowym. Zapoznałem się z wieloma dokumentami dotyczącymi sy
tuacji etnicznej północno–wschodniej Jakucji w okresie XIX i początków XX wie
ku, a także w czasach radzieckich, co znacznie uzupełniło moją dotychczasową wie
dzę. Równolegle z pracami archiwalnymi uzupełniałem kwerendę biblioteczną.
Ostatni, bardzo krótki pobyt nad Kołymą miał miejsce latem 2007 roku. Pod
czas tego wyjazdu, który miał na celu uzupełnienie dotychczasowych badań te
renowych i poszukiwań archiwalnych i bibliotecznych, przebywałem w Czerskim
i Pochodsku. Przeprowadziłem kilka rozmów z mieszkańcami tej ostatniej miej
scowości oraz z mieszkańcami Kołymskoje i Andriuszkino, którzy przebywali
w Czerskim. Odwiedziłem też ponownie miejscowe archiwum, gdzie wykonałem
fotokopie niektórych dokumentów. Uzupełniłem także kwerendę biblioteczną
w Jakucku, zaś w drodze powrotnej zatrzymałem się w Moskwie, gdzie zapozna
łem się z niedostępnymi gdzie indziej publikacjami, znajdującymi się w zbiorach
Biblioteki Narodowej im. Lenina. Kwerendę biblioteczną w Moskwie uzupełni
łem podczas tygodniowego pobytu w październiku 2007 roku, który zakończył
definitywnie gromadzenie materiałów do częściowo gotowej już wówczas pracy.
Punktem wyjścia dla analiz i interpretacji zawartych w niniejszej pracy są ma
teriały terenowe zgromadzone w trakcie opisanych ekspedycji. Składają się na
nie zarówno źródła zastane — dokumentacje miejscowych administracji, w tym
księgi gospodarskie, okolicznościowe broszury, lokalna prasa itp. — jak i wywo
łane. Wśród tych ostatnich, oprócz dokumentacji fotograficznej, najważniejsze
są notatki terenowe oraz nagrywane na dyktafon rozmowy. Rejestrowane roz
mowy przeprowadzane były nie według ściśle skonkretyzowanego kwestionariu
sza, ale na podstawie ogólnych wytycznych, modyfikowanych w trakcie trwania
badań. Zależało mi na tym, by moje własne założenia, których pochodną był
by sprecyzowany zestaw zagadnień czy pytań, nie wpłynęły na ogląd badanej
rzeczywistości, ograniczając zbytnio pole widzenia. Zdaję sobie sprawę, że nie
da się nigdy uniknąć tego do końca, a każdy temat projektu zakłada już swego
rodzaju fragmentaryzację. Chciałem jedynie zminimalizować ten efekt. Dlate
go w trakcie prac terenowych w 2002 roku poruszałem w rozmowach możliwie
szerokie spektrum tematów dotyczących sytuacji etnicznej i kulturowej regionu,
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

68

Teren i przebieg badań

Matwiej Nikołajewicz i jego brygada nad jeziorem Natalia w Tundrze Chałłarczińskiej

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

Badania i materiały

Rozmówcy z Kołymskoje

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

69

70

Teren i przebieg badań

poszukując podstaw kształtujących etniczne relacje i tożsamość mieszkańców.
W trakcie kolejnych badań skupiłem się w większym stopniu na indywidualnych
doświadczeniach poszczególnych rozmówców. Rejestrowane wówczas rozmowy
zaczynały się od opowieści rozmówcy o sobie. Były to narracje o różnym stopniu
szczegółowości, nie proponowałem żadnego schematu takiej relacji, prosząc po
prostu, by rozmówca opowiedział mi o swoim życiu. Dopiero po zakończeniu
takiej opowieści zadawałem dodatkowe pytania, których treść uzależniona była
od rodzaju wcześniejszej opowieści i wynikała ze zdobytej dotychczas wiedzy
dotyczącej interesujących mnie zagadnień etnicznych.
Wszystkie rozmowy przeprowadzone zostały po rosyjsku. W tekście pracy
przywołuję ich fragmenty we własnym tłumaczeniu. Szczegółowe dane dotyczące
rozmów, z których te fragmenty pochodzą, znajdują się w bibliografii na końcu
pracy, nawiasy kończące każdy cytat zawierają jedynie sygnaturę rozmowy. Mate
riałem równie ważnym, jak zarejestrowane na taśmie magnetofonowej rozmowy,
są notatki terenowe, sporządzane na bieżąco w trakcie codziennej pracy w terenie.
Zawierają one zapis nienagrywanych na dyktafon i odtworzonych z pamięci roz
mów, zasłyszanych dialogów czy opowieści oraz opisy sytuacji i wydarzeń, w któ
rych uczestniczyłem. Prowadziłem je podczas kolejnych badań w oddzielnych
zeszytach, których numerację podaję, gdy przywołuję w tekście zawarte w nich
dane. Krótki opis zawartości poszczególnych zeszytów został podany w bibliogra
fii. Wszystkie materiały terenowe znajdują się w moim domowym archiwum.
Oprócz podstawowych źródeł terenowych praca niniejsza oparta jest na lite
raturze oraz materiałach archiwalnych. W trakcie kwerend przeprowadzanych
w bibliotekach Warszawy, Moskwy i Jakucka starałem się dotrzeć do możliwie
dużej ilości opracowań etnograficznych i historycznych dotyczących badanego
terenu i zamieszkujących go grup etnicznych. Klasyczne opracowania etnogra
ficzne z XIX i XX wieku (jak choćby monografie i artykuły Bogoraza i Jochelso
na), uzupełnione relacjami z podróży po północno–wschodniej Jakucji różnych
autorów, pozwoliły na rekonstrukcję procesów, które legły u podstaw dzisiejszej
sytuacji etnicznej regionu. Powołując się na poszczególne pozycje literatury,
stosuję zapisy bibliograficzne według tzw. systemu oksfordzkiego. W przypad
ku materiałów archiwalnych sygnatury podawane w pracy odpowiadają ozna
czeniom dokumentów stosowanych w poszczególnych archiwach — „f” i numer
zasobu (ros. fond), „o” i numer opisu oraz „d” i numer dokumentu. Poprzedza
je skrót nazwy archiwum. Opis poszczególnych dokumentów i zasobów zawarty
został w bibliografii na końcu pracy.
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1. Formowanie się społeczności wieloetnicznej
w północno–wschodniej Jakucji
Współczesny skład etniczny ludności zamieszkującej ułus niżniekołymski w Ja
kucji to rezultat wielowiekowej historii migracji i wzajemnych wpływów kultu
rowych różnych grup w regionie północno–wschodniej Azji. Przyjmuje się, że
do początku drugiego tysiąclecia naszej ery obszar współczesnej Jakucji był za
mieszkany przez jednolitą pod względem kulturowym ludność, przybyłą przed
wiekami gdzieś z zachodu. Byli to przodkowie współczesnych Jukagirów. Około
XII–XIII wieku na zajmowane przez nich ziemie zaczynają docierać z południa
plemiona tunguskie. Według Tugołukowa dawni Jukagirzy i Tunguzi zetknęli się
ze sobą w regionie Wiluja i Ałdanu w centralnej Jakucji. W rezultacie tego spo
tkania część ludności jukagirskiej została zasymilowana, a pozostała część ze
pchnięta dalej na północny–wschód (Tugołukow 1979, s. 5). W niedługim czasie
dotarcie nad Lenę Jakutów wzmocniło tendencję do spychania słabszych grup
na północ. Gdy jakuckim pasterzom koni i bydła zaczęło brakować pastwisk
pomiędzy Leną, Ałdanem i Amgą, zaczęli zajmować nowe terytoria. Tam, gdzie
jeszcze niedawno spotkali się Jukagirzy z Tunguzami, teraz dochodziło do kon
frontacji tych ostatnich z Jakutami.
Efektem tych migracji było rozmieszczenie ludności, jakie zastali w XVII wieku
docierający do Jakucji i dalszych ziem wschodniej Syberii Rosjanie. Z relacji pierw
szych rosyjskich przybyszy oraz ksiąg jasacznych wiemy, że północno–wschodnią
Jakucję zamieszkiwali przede wszystkim Jukagirzy. Zajmowali oni wówczas ogrom
ny obszar: począwszy od ujścia Leny poprzez środkowy i dolny bieg takich rzek
jak Omołoj, Jana, Indygirka, Ałazieja, Kołyma i Anadyr. 13 jukagirskich plemion
zasiedlało rozległe i poza nielicznymi wyjątkami zwarte terytorium. Jedynie nad
Janą, pomiędzy ziemie zajmowane przez Jandińców i Jukagirów Onoidi, wbijały
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się klinem terytoria zajęte przez wierchojańskich Jakutów, zaś dalej na północnym
wschodzie, na wybrzeżu Oceanu Lodowatego, między terenami Jukagirów Ałai
i Omoków, znajdowały się koczowiska grupy Czukczów, odizolowanych od głów
nej masy ludności czukockiej na wschodzie1. Najliczniejszymi sąsiadami Jukagirów
była ludność tunguska, przodkowie dzisiejszych Ewenów i Ewenków. Plemiona
tunguskie otaczały jukagirskie terytoria od zachodu, gdzie zajmowały lewy brzeg
Leny oraz od południa, w basenach górnej Jany i Indygirki aż po Kołymę. Dalej na
wschodzie, od południa sąsiadowali z Jukagirami Koriacy, od wschodu zaś Czuk
cze (IJASSR 1957, s. 15).
Obszar dzisiejszego rejonu niżniekołymskiego znajdował się w północno–
wschodniej części ówczesnych jukagirskich ziem. Na jego terenie bądź w bez
pośredniej jego bliskości rozciągały się terytoria dwóch spośród 13 jukagirskich
plemion. W dorzeczu Ałaziei, od Sundrunu na zachodzie po górny bieg Czu
koczy na wschodzie, mieszkali Ałai. Wzdłuż Kołymy, od ujścia aż po dzisiejszy
Średniekołymsk i dalej na wschód, aż po zachodni kraniec zatoki Czauńskiej,
wraz z basenem Małego i Wielkiego Aniuja i Omołonu — Omocy. Pomiędzy
tymi dwoma jukagirskimi plemionami, między ujściem Ałaziei i ujściem Czuko
czy, wędrowała wspomniana wyżej grupa Czukczów.
Ludność regionu zajmowała się przede wszystkim myślistwem, rybołówstwem
i pasterstwem reniferów. Renifery posiadali ałaziejscy Jukagirzy, którzy podobnie
jak Tunguzi jeździli na nich wierzchem. Prawdopodobnie z tego powodu przeby
wający nad Ałazieją w 1643 roku Iwan Bieljana nazywał tamtejszych mieszkań
ców „jukagirskimi Tunguzami” (Tugołukow 1979, s. 16). W mniejszym stopniu
rozwinięte było pasterstwo wśród kołymskich Jukagirów, z których większość
zajmowała się rybołówstwem i polowaniami na dzikie renifery. Jednak przynaj
mniej część z nich musiała posiadać także hodowlane renifery, bo przebywający
nad Ałazieją kozacy donosili w 1646 roku, że przyjeżdżali tam kołymscy Juka
girzy na reniferach: [...] prijezżali na olieniech że kowymskije mużiki, a skazywali
im, czto die s Ałaziejki rieki na Kowymu rieku argiszom pieriejeżajut na olieniech
w 3 dni (ORZPM 1951, s. 143). Liczebność kołymskiej grupy ocenia się na 1080
osób, zaś szacunki dotyczące Jukagirów znad Ałaziei określają ich liczbę na 5802
(Tugołukow 1979, s. 16–17). Jeszcze mniejsza była grupa kołymskich Czukczów.
Kozacy na służbie rosyjskiej, którzy zetknęli się z nimi po raz pierwszy w latach
Niektórzy badacze uznają, że wymieniana w kozackich raportach grupa nie miała nic wspól
nego z Czukczami. Znany rosyjski etnograf Waldemar Bogoraz pisał: „Tutaj [między Kołymą
a Czukoczą — przyp. W. L.], prawdopodobnie nigdy nie było Czukczów, a w XVII wieku mieszkał
jakiś inny lud, który kozacy nazywali Czukczami (1934, s. 73).
2
Przywoływane przez rosyjskich autorów dane ilościowe zostały oszacowane na podstawie ksiąg
jasacznych. Te zawierają dane o ilości płacących jasak, czyli dorosłych mężczyznach, w poszcze
gólnych punktach zboru. Rosyjscy historycy przyjęli zasadę mnożenia tej liczby przez cztery. Stąd
jeśli księgi jasaczne z kozackiego zimowiska nad Ałazieją wykazywały 145 dorosłych mężczyzn
zobowiązanych do płacenia jasaku, liczbę ałaziejskich Jukagirów szacowano na 580 osób.
1
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40. XVII wieku nad Ałazieją, donosili jakuckiemu wojewodzie: A żiwut te czichczie promież Ałaziejskoju i Kołymskoj riekami na tundrie, skazywajut ich cziełowiek
s 400 i bol’sze (Kolesow 1991, s. 42). Z rosyjskich relacji wynika, że także wśród
owych Czukczów byli zarówno hodujący renifery koczownicy, jak i ludność pro
wadząca osiadły tryb życia. Ci sami kozacy, do których nad Ałazieję przyjeżdżali
kowymskije mużiki, spotykali tam również Czukczów: da k nim że die, k służiłym,
k zimow’ju prijezżali na olieniech czjuchcze olieniej prodawat’ (ORZPM 1951,
s. 143). Rok później w swojej relacji z pobytu nad Kołymą Michaił Staduchin
donosił: a po toj die riekie czjuchcze żiwut inoziemcy swoj że rod, słowut czjuchczi,
toże czto i samojad’, oliennyje, sidjacze (Bogoraz 1934, s. 33). Z dalszej części re
lacji Staduchina wynika, że osiadła część Czukczów zajmowała się polowaniem
na morskie ssaki, między innymi na morsy, po które wyprawiać się mieli aż na
Wyspy Niedźwiedzie (tamże).
Niewiele wiemy o stosunkach pomiędzy niżniekołymskimi Czukczami a Ju
kagirami w tym okresie. Wszyscy autorzy twierdzą zgodnie jedynie tyle, że miały
one początkowo (czyli w początkach rosyjskiej obecności na tym terenie) poko
jowy charakter (Kolesow 1991, s. 42; Tugołukow 1979, s. 17). Dochodziło nawet
do wspólnych wystąpień przeciwko Rosjanom. Gdy w 1642 roku oddział koza
ków dowodzony przez Dymitra Jeriło przybył nad Ałazieję i wzywał tamtejszych
Jukagirów do przyjęcia carskiego poddaństwa, jukagiry i czjuchczi w gosudariewie jasakie otkazali i po obie storony Ałaziejskije rieki oboszli, i uczali nas oni
ałaziei s obieich storon streljat’ (Wdowin 1965, s. 72). Podobne wydarzenia miały
miejsce kilka lat później nad dolną Kołymą, gdzie Jejuk, da Timka, da Nirpa, da
Jermo, da Ail, syn Kigicza, da Igol’nik s rodnikami i so wsiemi swoimi ułusnymi ljud’mi... prizwali niejasacznych omokow i s morja czukocz i chotieli na rybnoj łowlie
służiłych ljudiej pobit’ (Tugołukow 1979, s. 17). Jak widzimy z powyższych cyta
tów, do wspólnych działań zmusiło Czukczów i Jukagirów pojawienie się Rosjan,
którzy przybyli nad Ałazieję i Kołymę w pierwszej połowie lat 40. XVII wieku.
W 1642 roku powstało kozackie zimowisko ałaziejskie, w następnych latach
utworzone zostają zimowiska na miejscu późniejszego Średniekołymska (1643)
i Niżniekołymska (1644). Miejscowości te stały się wkrótce punktami wypado
wymi dla kolejnych wypraw. Stąd wyruszały oddziały kozackie penetrujące coraz
dalej na wschód położone ziemie. Wkrótce zaczęły powstawać kolejne zimowi
ska — wierchniekołymskie (1647), anadyrskie (1649), omołońskie (1684). Dzia
łania przybywających na Północ oddziałów kozackich doprowadziły wkrótce do
znacznych napięć w jukagirsko–czukockich relacjach. Zanim się jednak bliżej
tym napięciom przyjrzymy, musimy zdać sobie sprawę, jak układały się stosunki
Rosjan z obydwoma grupami miejscowej ludności.
Przybywające nad Ałazieję i Kołymę oddziały kozackie realizowały trzy pod
stawowe cele: poddanie miejscowej ludności władzy carskiej, zebranie jasaku
i zdobycie możliwie dokładnych informacji o dalszych ziemiach i ich bogac
twach. Z tych zadań wynikał bezpośrednio sposób postępowania z miejscową
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W obozowisku pasterzy reniferów w Tundrze Chałłarczińskiej

ludnością. Jak zareagowali ałaziejscy Jukagirzy na wezwanie do przyjęcia car
skiego poddaństwa, wiemy już z przytoczonego wyżej cytatu z relacji Dymitra
Jeriło. Z podobną reakcją spotkał się Zyrian. Gdy wraz ze swymi ludźmi posta
wił nad Ałazieją zimowisko, przybyli tam zaniepokojeni Jukagirzy z szamanem
Oljuczanejem, który [...] pustiłsja w razgowor (poczto die wy postawili ostrożek na
mojej ziemlie i u mienja die wy nie dokładywalis), da die wy u nas jasaku prositie
(Kolesow 2003a, s. 51). Identyczne trudności napotykali pierwoprochodcy nad
Kołymą. Operujące w tym obszarze drużyny Staduchina i Dieżniewa napotykały
wyraźny opór ze strony Jukagirów, a jego podłoże oddaje fragment jednej z re
lacji, zawierający jukagirską odpowiedź na nawoływanie do przyjęcia carskiego
zwierzchnictwa i opłacenia jasaku: Ziemlica nasza, władiejem my, poczto wy w naszu ziemlju pryszli [...], my wam nie tokmo nie dadim jasak, ale i nie dadim i s Kowymy rieki i wody pit’ (tamże). Podobne reakcje nie powstrzymały rzecz jasna
Rosjan, a w realizacji wyznaczonych zadań pomogła im długa tradycja podboju
wschodnich ziem i wypracowane praktyki postępowania z miejscową ludnością.
Ich ofiarą padł między innymi wspomniany Oljuczanej, który niedługo po tym
jak pustiłsja w razgowor, został pojmany i osadzony w ałaziejskim zimowisku jako
zakładnik, co skutecznie przekonało jego pobratymców do wypłacenia jasaku
w wysokości 180 sobolich skór (tamże). Obłożenie jasakiem i branie zakładni
ków stały się przyczyną licznych starć pomiędzy Jukagirami i Rosjanami. Sce
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nariusz był zazwyczaj podobny — miejscowi Jukagirzy, widząc umacniających
się na ich ziemiach Rosjan, atakowali ich zimowiska bądź po prostu odmawiali
płacenia jasaku. W odpowiedzi Rosjanie napadali na Jukagirów i brali zakładni
ków, których Jukagirzy z kolei starali się uwolnić oblegając rosyjskie zimowiska.
Podobne starcia miały miejsce w regionie dolnej Kołymy przez pierwsze półwie
cze rosyjskiej obecności (Kolesow 1991 i 2003a). Ostatecznie Jukagirzy poddali
się i pogodzili z nowymi porządkami, a nawet, jak się za chwilę przekonamy,
zaczęli z czasem aktywnie uczestniczyć w ich umacnianiu.
Jeszcze zanim doszło do zakończenia jukagirsko–rosyjskich starć, rozpo
czął się proces wzajemnego zbliżenia dwóch kultur. Jukagirzy byli niejako
skazani na nowe sąsiedztwo. Ten brak alternatywy wynikał częściowo z ogra
niczonej mobilności niektórych grup. W największym stopniu dotyczyło to na
wpół osiadłych rybaków i łowców dzikich reniferów, ale nawet przetrwanie
tych Jukagirów, którzy posiadali niewielkie stada transportowych reniferów,
uzależnione było od sezonowych połowów i polowań, co ograniczało swobo
dę przemieszczania się. Jednocześnie zajmowane przez nich doliny rzek były
głównymi obszarami, których eksploatacją zainteresowani byli przybysze. Po
czątkowo proces kulturowej wymiany był, przynajmniej częściowo, przymuso
wy. Pośredników w nim stanowili przetrzymywani w zimowiskach i ostrogach
zakładnicy oraz jukagirskie kobiety. Praktyka brania zakładników spośród
miejscowej starszyzny, jako gwarantów wypłaty jasaku, była w XVII wieku po
wszechna. Anatolij Gogolew podaje, że w tym okresie w rosyjskich zimowi
skach powstałych na ziemiach zajmowanych przez Jukagirów przetrzymywa
nych było 6% dorosłych mężczyzn (Gogolew 2004, s. 30). Zakładnicy stanowili
dla pierwoprochodców gwarancje uzyskania cennych skór, ale też byli pierw
szymi źródłami wiedzy o zajmowanych ziemiach, zamieszkującej je ludności
i możliwych do pozyskania bogactwach. Służyli też, oni sami bądź członkowie
ich rodzin, jako przewodnicy w dalszych wyprawach. Oprócz zakładników dru
gą grupą osób zmuszanych do życia wśród przybyszy były kobiety, porywane
i traktowane często jak żywy towar. Wspomniany już Gogolew przywołuje sza
cunki, z których wynika, że w latach 1650–1680 Rosjanie przetrzymywali około
10% jukagirskich kobiet (tamże).
Poza przejawami wzajemnego zbliżenia wynikającymi z przymusu, szybko
też zaczęły się wytwarzać inne więzi, oparte na zapotrzebowaniu ze strony Ju
kagirów na niektóre rosyjskie towary. W początkowym okresie najważniejsze
były wyroby z żelaza. Były one znane Jukagirom jeszcze przed pojawieniem się
Rosjan, jednak niezwykle rzadkie. Pojedyncze narzędzia tego typu traktowane
były w szczególny sposób. Żelazny topór, jaki posiadała jedna z grup kołym
skich Jukagirów, uznawany był za własność całego rodu i przechowywany przez
starostę (IJASSR 1957, s. 105). O tym, jak ważne były dla Jukagirów żelazne
narzędzia i jak popyt ten określał jukagirsko–rosyjskie relacje, świadczyć też
mogą pamiątki jukagirskiego folkloru. Waldemar Jochelson zapisał dwie wer
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sje podania o przybyciu Rosjan nad Kołymę. W obydwu istotną rolę odgrywają
żelazne topory. W jednym przypadku spotkanie z Rosjanami następuje, gdy
ci wyrąbują nimi drzewa, w drugim — darują je Jukagirom (Jochelson 2005b,
s. 105–124).
Zmuszeni przemocą czy zachęceni korzyściami płynącymi z wymiany, Ju
kagirzy stopniowo zaakceptowali nowe sąsiedztwo. Bardziej skomplikowana
była sytuacja z Czukczami. Jak już wiemy, Rosjanie po raz pierwszy zetknęli
się z nimi nad Ałazieją, gdzie Czukcze zjawili się wraz z Jukagirami na wieść
o przybyciu pierwoprochodców. Kilka lat później Staduchin donosił: u tiech
czjuchocz sobolja niet, potomu czto żiwut na tundrie u morja (Wdowin 1965,
s. 102). I choć natychmiast otrzymał odpowiedź z Jakucka, by w przypadku
braku soboli pobierać jasak w kłach morsów, to niewiele uzyskał, bo zdecy
dowana większość Czukczów nie kwapiła się poddawać carskiej władzy. Spisy
płacących jasak w niżniekołymskim zimowisku wymieniają co prawda Czuk
czów, jednak było ich niewielu, a nawet ci nieliczni płacili nieregularnie (tam
że, s. 104). Począwszy od 1649 roku, kozacy zaczęli organizować powtarzające
się co kilka lat pochody na nadkołymskich Czukczów, co wywołało długotrwa
łą wojnę. Wystarczy wspomnieć, że sam tylko Niżniekołymsk był atakowany
przez Czukczów w 1653, 1662, 1679 i 1685 roku (tamże). W walki w delcie
Kołymy zostali też wciągnięci Jukagirzy, wikłając się w trwający wiele dzie
sięcioleci konflikt. W 1656 roku kozacy z pomocą Jukagira Timkuja porwali
bogatego i wpływowego Czukczę Mitę i osadzili go w Niżniekołymsku jako
zakładnika, chcąc w ten sposób zmusić jego ziomków do płacenia jasaku. Jak
sugeruje Miefodij Kolesow, stało się to bezpośrednią przyczyną jukagirsko–
czukockiego konfliktu (Kolesow 1991, s. 42). Jego podłoże było jednak szer
sze i wiązało się z rywalizacją o terytorium w delcie Kołymy (Wdowin 1965,
s. 104). Niezależnie od przyczyn dobre stosunki panujące pomiędzy Jukagira
mi i Czukczami w momencie przybycia Rosjan zostały naruszone. Mita, wy
puszczony pod naciskiem zbrojnych demonstracji ze strony swych współbraci,
jeszcze w tym samym roku napadł na Jukagirów wiozących jasak do Niżnie
kołymska, otwierając tym samym całą serię wystąpień przeciwko „jasacznym
Jukagirom”. Ci ostatni skarżyli się w 1680 roku niżniekołymskim władzom, że
s niżnuju storonu stiesnili nas czuchczi i nie dajut nam rybnych kormow i olieniej
promyszljat’ (tamże). Dopiero epidemie ospy, panujące w końcu XVII wieku,
osłabiły siły nadkołymskich Czukczów. Kolesow podaje, że ostatecznie zapła
cili oni jasak i odeszli na wschód (1991, s. 42). W 1685 roku, po kolejnym
najeździe Czukczów na niżniekołymskie zimowisko, oddział kozacki, który wy
ruszył za nimi w pościg, powrócił z pustymi rękami. Syskat’ tiech czjuchocz nie
mogli. S starych swoich żiliszcz s tundry oni czuchczi uszli w dal’ na Kamen’, na
tu storonu za Kamen’, czyli na wschodnią stronę prawej odnogi delty Kołymy,
zwanej Kamienną. Działania wojenne przeniosły się dalej na wschód, w region
Anadyru. Aż do drugiej połowy XVIII wieku trwały tam walki z Czukczami,
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w których uczestniczyli także tamtejsi Jukagirzy3. Nad Kołymą i Ałazieją, od
kiedy w końcu XVII wieku ostatnie grupy jukagirskie pogodziły się z carską
władzą i jasakiem, zapanował względny spokój. Jednak dla samych Jukagirów
kolejne dwa stulecia były wyjątkowo trudnym okresem.
Już w latach 30. XVIII wieku w żadnym z zimowisk na północy Jakucji Ju
kagirzy nie stanowili większości (Jukagiry 1975, s. 16–17). W ciągu kolejnych
dziesięcioleci ich liczebność stopniowo się zmniejszała. Różnorodne przyczyny,
jakie się na ten proces złożyły, miały swoje wspólne źródło w pojawieniu się
w Jakucji Rosjan. System jasaczny i związana z nim instytucja zakładników oraz
szereg pozaprawnych działań4 podejmowanych przez kozaków wobec miejsco
wej ludności wpłynęły fatalnie na jej sytuację. Znaczące stają się tutaj przywo
łane już wyżej liczby, na które powołuje się Gogolew. Jeśli faktycznie 6% do
rosłych mężczyzn i 10% kobiet na stałe przebywało w kozackich zimowiskach,
taki ubytek nie pozostawał bez wpływu na gospodarkę jukagirskich rodów. Ta
zresztą i tak musiała ulec modyfikacji, by móc sprostać wymogom wprowadzo
nego podatku oraz rozbudzonym potrzebom na nowe produkty, głównie na
rzędzia żelazne. Zarówno zapłata za te towary, jak i jasak przyjmowane były
w skórach sobolich. Tym samym przeciętna jukagirska rodzina musiała teraz
znaczną część czasu poświęcić na zdobycie cennych skór, co musiało się od
bywać kosztem innych zajęć zapewniających dotychczas względną równowagę
w nierównej walce z przyrodą Północy. Pierwsze lata rosyjskiej obecności osła
biły też jukagirską społeczność poprzez zbrojne konflikty. I nie tyle nawet cho
dzi tu o walki, które początkowo sami podejmowali przeciwko Rosjanom, ile
o późniejsze najazdy Czukczów i Koriaków, mszczących się za jukagirski udział
w kozackich pochodach. Wszystko to było jednak niczym wobec chorób, jakie
pojawiły się na północy Jakucji wraz z nowymi przybyszami. Szalejące przez całą
drugą połowę XVII wieku epidemie ospy dziesiątkowały miejscową ludność.
Tylko w latach 1691–1692 w regionie Kołymy zmarło tysiąc osób (Kolesow 1991,

Rosyjskim centrum położonym najbliżej ziemi Czukczów była twierdza w Anadyrsku, skąd przez
całą pierwszą połowę XVII wieku wyruszały kozackie pochody przeciwko Czukczom. Ekspedycje
Szestakowa, a potem Dymitra Pawłuckiego miały na celu zaprowadzenie spokoju na Czukotce
i zmuszenie Czukczów do przyjęcia rosyjskiego poddaństwa. Obydwaj dowódcy zginęli w czasie
prowadzenia działań wojennych, nie osiągnąwszy postawionych przed nimi zadań (Oczerki... 1974,
s. 89–91). Z tymi wydarzeniami związany jest także polski wątek. Jak podaje Antoni Kuczyński,
Dymitr Pawłucki był potomkiem polskiego zesłańca (Kuczyński 1993, s. 55). We wszystkich tych
kampaniach uczestniczyli także Jukagirzy — czasem jako przewodnicy kozackich oddziałów,
ale bywało też, że u boku kozaków walczyły całe jukagirskie oddziały. W pierwszej karnej eks
pedycji Pawłuckiego brało udział 230 Koriaków i Jukagirów, w jednej z kolejnych uczestniczyło
67 Jukagirów (Wdowin 1965, s. 117–121).
4
O tym, jak często do takich działań dochodziło, może świadczyć fakt wydania w 1733 roku
specjalnego ukazu carskiego „O nieczinienii obid i pritiesnienij jasasznym ljudjam, żiwuszczim
w Jakutskom Wiedomstwie i w Kamczatkie” (Abdułatipow 2000, s. 508–509).
3
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s. 29). Po wojnach i epidemiach, w XIX wieku nadeszły klęski głodu, wywoła
ne przede wszystkim ustaniem corocznych migracji dzikich reniferów. Z pozycji
dominujących liczebnie włodarzy kołymskiej ziemi Jukagirzy spadli do poziomu
wymierającej mniejszości.
Wraz ze zmniejszaniem się liczby Jukagirów następował stopniowy wzrost licz
by innych grup etnicznych w regionie. Nad Kołymą zaczynają pojawiać się coraz
częściej ich niedawni południowi sąsiedzi — Łamuci (Eweni). Pierwsze wzmianki
o Łamutach nad dolną Kołymą i jej dopływami oraz nad Ałazieją pojawiają się już
w latach 50. XVII wieku. Jednak aż do drugiej połowy XVIII wieku nie figuru
ją oni w spisach płacących jasak, sporządzanych w Niżniekołymsku i Średnieko
łymsku oraz w zimowisku ałaziejskim. Świadczyć to może o tym, że pojawiali się
w tym regionie sporadycznie. W tym okresie główna masa docierających na pół
noc Łamutów koczowała w basenach obydwu Aniujów i Omołonu, na wschód od
Kołymy (IKE 1997, s. 27–28). O składzie rodowym tej ludności możemy sądzić na
podstawie zapisów w księgach cerkwi w Niżniekołymsku. W latach 70. XVIII wie
ku tamtejsi duchowni chrzcili między innymi Łamutów należących do rodów uja
gańskiego, łamuckiego i deljańskiego. W 1809 roku wśród parafian niżniekołym
skiej cerkwi wymienione są cztery łamuckie rody starostów Dmitra Djaczkowa,
Jakowa Tajszyna, Aleksieja Kalmikowa i Afanasija Szaripowa (IKE 1997, s. 28).
W XVIII wieku nad Ałazieją pojawili się Tunguzi należący do rodu betilskiego
(Tugołukow 1979, s. 33). W tym czasie obszary Zachodniej Tundry zaczęli też
oswajać Łamuci ze wschodniego brzegu Kołymy oraz z basenu Indygirki.
Uznaje się, że do czasu przybycia Rosjan w okręgu kołymskim nie było Jaku
tów. Dopiero pojawienie się tych pierwszych w dolinie środkowej Leny zmusiło
niektóre jakuckie grupy do poszukiwania nowych ziem. Pierwsze wzmianki o Ja
kutach w kraju kołymskim pochodzą z lat 60. XVII wieku, zaś wzmożony na
pływ ludności jakuckiej wiąże się z końcem tego stulecia. W księgach jasacznych
prowadzonych w Średniekołymsku pierwszy zapis dotyczący Jakutów pochodzi
z 1704 roku. W 1712 roku do spisu płacących jasak w Niżniekołymsku włączono
czterech Jakutów przybyłych z okolic Wierchniekołymska. W 1738 roku w Śred
niekołymsku wnosiło jasak dwustu Jakutów, zaś w zimowisku ałaziejskim dwu
dziestu. Stopniowo Jakuci zajęli ogromny obszar zachodniej części okręgu, przede
wszystkim w środkowym biegu Kołymy, na jej zachodnim brzegu. W 1822 roku
w okręgu funkcjonował jakucki ułus skupiający 10 naslegów5 zamieszkałych przez
1034 Jakutów (Kolesow 1991, s. 55–56).

Kolesow nie wymienia nazw poszczególnych naslegów. W zestawieniu dochodów osiąganych przez
naslegi w końcu lat 20. XIX wieku, sporządzonym przez Baszarina, figuruje 11 jednostek. W ułusie
średniekołymskim wymienia on następujące naslegi: 1, 2, 3, 4 i 5 mjatjużskij, 1 i 2 kangałaski, 1 i 2
bajdunski, borogonski i eginski (Baszarin 2003 II, s. 468). Z kolei dokumenty archiwalne drugiej po
łowy XIX wieku wymieniają zazwyczaj w okręgu kołymskim 10 naslegów. W danych statystycznych
okręgu kołymskiego z roku 1865 są to naslegi: 1, 2, 3 i 4 mjatjużskij, 1 i 2 kangałaski, 1 i 2 bajdunski,
5
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Około połowy XIX wieku na tereny Zachodniej Tundry pomiędzy Kołymą
i Ałazieją powracają Czukcze. Po tym jak w końcu XVII wieku w wyniku konflik
tów z Rosjanami i „jasacznymi” Jukagirami zmuszeni zostali do opuszczenia tego
obszaru, przez wiele dziesięcioleci trzymali się z daleka od Kołymy. Aż do dru
giej połowy XVIII wieku w głębi Półwyspu Czukockiego trwała wojna6. Potrzeba
uregulowania sytuacji na północno–wschodnich rubieżach sprawiała, że sięgano
po zdecydowane środki, organizując kolejne karne ekspedycje przeciwko Czuk

borogonski i eginski (NARSJ f16o1d1803). W niektórych zestawieniach z lat późniejszych 1 nasleg
matjużskij nie jest zaliczany do ułusu jakuckiego, pojawia się za to w nim tzw. oddzielny 2 nasleg
bajdunski (NARSJ f38o1d82).
6
Niepokoje na czukockim pograniczu wynikały przede wszystkim z zatargów międzyplemien
nych. Ich nasilenie na przełomie XVII i XVIII wieku związane było zarówno z pojawieniem się
Rosjan, jak i przemianami wewnętrznymi w społecznościach zamieszkujących basen Anadyru.
Eksploatacja środowiska przez nowych przybyszy i jednoczesny rozwój czukockich i koriackich
stad reniferów stwarzały sytuacje konfliktowe wokół dostępu do takich podstawowych zasobów
jak pastwiska czy terytoria łowieckie i rybackie. Ponieważ w konfliktach tych brali udział z jednej
strony poddani rosyjscy — „jasaczni” Koriacy i Jukagirzy, z drugiej zaś niepodlegający wciąż car
skiej władzy Czukcze, reakcje władz skupiały się wyłącznie na tych drugich, jako wrogach państwa.
Stąd, niezależnie od rzeczywistego przebiegu międzyplemiennych konfliktów, karne ekspedycje
wysyłano zawsze przeciwko Czukczom.
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czom: pod dowództwem Szestakowa w latach 1729–1730, Pawłuckiego w latach
1731–1732 i 1742–1747 oraz Kieriekowa w 1750 roku (Bojakowa, Antonow 2003,
s. 66). Wojny te co prawda nie przyniosły oczekiwanego rezultatu w postaci za
akceptowania przez Czukczów władzy carskiej, jednak z pewnością osłabiły ich
pozycję i na pewien czas powstrzymały ekspansję czukockich pasterzy poza we
wnętrzne rejony półwyspu. Tylko w czasie pierwszej ekspedycji karnej oddział
Pawłuckiego zdobył na Czukczach kilkanaście tysięcy reniferów, nie licząc in
nych łupów (Wdowin 1965, s. 118). Niepowodzenia kolejnych wypraw, ale także
stopniowe wygasanie konfliktów na Czukotce zmusiły w końcu Senat do zmiany
polityki wobec tego obszaru. Ostatecznie w 1766 roku zatwierdzono postanowie
nie o likwidacji Anadyrska — twierdzy kozackiej będącej przez lata centrum ad
ministracyjnym i bazą dla rosyjskich operacji przeciwko Czukczom. W 1771 roku
resztki garnizonu opuściły twierdzę (Oczerki... 1974, s. 93). Przez cały ten czas
uwikłani w konflikty z Rosjanami, Koriakami i Jukagirami nad Anadyrem Czuk
cze nie opuszczali wewnętrznej części półwyspu. Gdy jednak Rosjanie opuścili
anadyrską twierdzę, okazało się, że dla Czukczów oznaczało to nie tylko pozbycie
się wroga, ale też utratę partnera w handlu — dostawcę towarów, bez których
nie potrafili się już obyć7. Gdy latem 1772 roku rozniosła się wśród nich wieść
o spaleniu Anadyrska8, Czukcze zaczęli poszukiwać innych możliwości dotarcia
do rosyjskich towarów (Majdel’ 1894, s. 2–3). Tym razem rosyjska administracja
wyszła im naprzeciw, ustanawiając ujście Angarki do Wielkiego Aniuja miejscem
dorocznego jarmarku (Safronow, Zacharow 2003, s. 89). Przybywający tam rok
rocznie w marcu Czukcze stopniowo zaczęli oswajać baseny obydwu Aniujów.
Pamięć o wojnach z Rosjanami, a tym samym strach przed ich bliskością, stop
niowo wygasały. Jednocześnie rozrastające się w warunkach pokoju czukockie
stada potrzebowały nowych pastwisk. Wreszcie nad Aniuj i Kołymę przyciągała
Czukczów bliskość lasów. Wszystkie te czynniki sprawiły, że w pierwszej połowie
XIX wieku Czukcze, trzymając się wciąż jeszcze prawego brzegu Kołymy, zbliżyli
się do swych dawnych terytoriów w delcie (Majdel’ 1894, s. 6). W 1859 roku po

W czasach funkcjonowania twierdzy w Anadyrsku Czukcze utrzymywali regularne kontakty
handlowe z Rosjanami, które obie strony podtrzymywały niezależnie od wojen. Wymiany doko
nywano w miejscach Czekajewo i Krasne w dolnym biegu Anadyru (Majdel’ 1894, s. 81). Były to
miejsca, w których Czukcze tradycyjnie gromadzili się latem dla zdobycia zapasów ryby i polowań
na dzikie renifery (Wdowin 1965, s. 115).
8
W czasach swego rozkwitu, tuż przed likwidacją, Anadyrsk był jedną z największych twierdz
w całej północno–wschodniej Azji. W związku z zagrożeniem ze strony Czukczów władze dbały
o jej obsadę. W 1741 roku Gabinet Ministrów wydał specjalną rezolucję dotyczącą zwiększenia
ilości regularnego i nieregularnego wojska w Anadyrsku (Abdułatipow 2000, s. 509–510). W koń
cu lat 60. XVIII wieku przebywało tam na stałe około tysiąca osób i było 75 domów mieszkalnych.
Twierdza została podpalona przez ostatni opuszczający ją oddział. Wcześniej rozebrano tamtejszą
cerkiew i spławiono ją Anadyrem, zaś jej wyposażenie przekazano do Niżniekołymska. Tam też
przeszeregowano część kozackiego garnizonu (Wdowin 1965, s. 134).
7
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jedyncze rodziny koczowały już na lewym brzegu, a w 1866 roku jakucki guber
nator oficjalnie potwierdził możliwość zajmowania przez Czukczów pastwisk na
terenie Zachodniej Tundry (Kolesow 1991, s. 43).
Wszystkie powyżej opisane procesy migracyjne, następujące w ciągu dwóch
stuleci po przybyciu Rosjan, zmieniły sytuację w okręgu kołymskim, czyniąc
z dawnej domeny jukagirskiej obszar wieloetniczny, z charakterystycznymi
dla takich terenów zjawiskami przenikania tradycji i rozmywania się granic et
nicznych. Na przełomie XIX i XX wieku kształtował się stan poszczególnych
grup i relacji pomiędzy nimi, którego obraz w statystykach, pracach nauko
wych i sprawozdaniach lokalnej administracji określić miał za kilkadziesiąt lat
poczynania nowej, radzieckiej władzy. Według pierwszego wszechrosyjskiego
spisu powszechnego, przeprowadzonego w 1897 roku, w ówczesnym okręgu
kołymskim mieszkało 7213 osób9. Wśród nich było 900 Rosjan, 3330 Jakutów,
1556 Czukczów, 1105 Łamutów i 261 Jukagirów (Patkanow 1912, s. 796)10. We
dług sprawozdania za 1898 rok pod względem administracyjnym okręg składał się
z 10 jakuckich naslegów (tworzących ułus kołymski), 2 społeczności (obszczestw)
mieszczańskich — w Średniekołymsku i Niżniekołymsku, 1 rodu tunguzkiego,
1 czuwańskiego, 8 rodów jukagirskich, 5 łamuckich i 5 grup Czukczów, którzy
przyjęli rosyjskie poddaństwo11 (NARSJ f18o1d243). Nieco inaczej przedsta
wia ten podział Patkanow, w którego zestawieniu figuruje jedna społeczność
miejska w Średniekołymsku, niżniekołymską zaś określa jako wiejską, natomiast
ród betilski, uznany przez lokalną administrację za tunguski, zalicza do rodów
łamuckich. W całym okręgu Patkanow wydzielił miasto Średniekołymsk, niżnie
kołymską społeczność wiejską, kołymski ułus (jakucki) oraz siedem rejonów:
wędrownych (brodjaczije) Jukagirów, Łamuto–Jukagirów Wielkiej (Zachod
niej) Tundry, wędrownych Łamutów (m.in. nad rzekami Omołon i Suchy Aniuj),
koczujących Czukczów Wielkiej (Zachodniej) Tundry i koczujących Czukczów
Taką liczbę zawierają tablice zamieszczone w pracy Patkanowa, relacjonującej wyniki spisu dla
Syberii (Patkanow 1912, s. 796). Z kolei w opartej na materiałach archiwalnych pracy Jakutija
liczbę mieszkańców okręgu kołymskiego, w oparciu o wyniki tego samego spisu, określa się na
7885 (Jakutija 2002, s. 312). Także ilości poszczególnych narodowości podawane w różnych opra
cowaniach różnią się między sobą. Kolesow podaje na przykład, że według omawianego spisu było
w okręgu kołymskim 1602 Czukczów i 544 Jukagirów (Kolesow 1991, s. 34 i 46). O możliwych
przyczynach tego galimatiasu — patrz podrozdział następny.
10
Spośród narodowości syberyjskich w okręgu było jeszcze 31 Czuwańców i 6 Tunguzów. Reszta
mieszkańców okręgu kołymskiego to przybysze z różnych części ówczesnego cesarstwa rosyjskie
go: 11 Tatarów, 6 Baszkirów, 5 Żydów, 1 Kirgiz i 1 Polak (Patkanow 1912, s. 796).
11
Wojny z Czukczami toczone w XVIII wieku nie dały oczekiwanego skutku w postaci przyję
cia przez nich rosyjskiego poddaństwa. W taki też sposób traktowano Czukczów przez następne
dziesięciolecia. „Ustaw ob uprawlienii inorodcew” z 1822 roku określał ich jako niesowierszenno
zawisjaszczich ot prawitiel’stwa i nadawał odrębne prawa. Między innymi nie podlegali rosyjskiemu
sądownictwu (poza zabójstwem dokonanym na rosyjskim terytorium) oraz mogli wnosić podatki
wyłącznie według własnego uznania (Pamjatniki 1994, s. 66).
9
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Codzienne zajęcia w pasterskim obozowisku — chwytanie reniferów
i przyuczanie ich do chodzenia w zaprzęgu
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Wschodniej Tundry (Patkanow 1912, s. 796–797). Wyznaczony przez Patkanowa
podział może być mylący, gdyż nie przekładał się bezpośrednio na terytorialne
rozmieszczenie poszczególnych grup ludności (choć należy mu oddać, że dalsze,
bardziej szczegółowe tabele są już czytelne i bardzo dokładnie relacjonują układ
etniczny okręgu w wymiarze przestrzennym).
Ówczesny okręg kołymski pod względem rozmieszczenia ludności i jej skła
du etnicznego można podzielić na kilka mniejszych, wyróżniających się obsza
rów. Wschodnia część okręgu, położona na prawym brzegu Kołymy i sięgająca
aż po Czaun — tzw. Wschodnia Tundra — była domeną Czukczów. Patkanow
liczbę tej części czukockiej ludności okręgu określa na niespełna 1200 osób
(Patkanow 1912, s. 796–797). Był to obszar stosunkowo jednolity pod wzglę
dem etnicznym. Wśród czukockich pasterzy Wschodniej Tundry z rzadka je
dynie spotkać można było przedstawicieli innych grup etnicznych. Byli to za
zwyczaj Łamuci, których bieda zmuszała do życia wśród zasobnych w renifery
Czukczów. Pojedyncze osoby lub rodziny, niemogące utrzymać się z łowiectwa
w basenie Omołonu, wędrowały ku obozowiskom bogatych Czukczów, któ
rych stada wymagały większej liczby pasterzy, niż mogła wystawić posiadają
ca je rodzina. Z zestawień sporządzonych przez Patkanowa wynika, że wśród
Czukczów Wschodniej Tundry mieszkało dziesięcioro Łamutów, trzy Jukagirki
i sześcioro Rosjan (tamże).
Od zachodu i południa tereny Wschodniej Tundry przylegały do delty Koły
my i obszarów w basenie Wielkiego i Małego Aniuja oraz Omołonu, gdzie sytu
acja była o wiele bardziej skomplikowana. Dawniej dominowali tam Jukagirzy
i Czuwańcy12, jednak od XVIII wieku ich znaczenie w regionie słabło. Wraz z tym,
jak zmniejszała się liczba Jukagirów, nad Omołonem i Aniujami zaczęli się po
jawiać Łamuci i Czukcze. Pod koniec XIX wieku spotykano tam przedstawicieli
łamuckich rodów ujagańskiego i deljańskiego oraz tzw. tojonowskich Czukczów.
Ci ostatni dzięki swoim stadom reniferów stanowili jako jedyni grupę silną, mo
gącą stawić czoło coraz częstszym w drugiej połowie XIX wieku klęskom głodu13,
które odbijały się fatalnie na kondycji Łamutów i Jukagirów. Po tym jak w koń
cu XVII i w ciągu XVIII wieku zdziesiątkowały tamtejszych Jukagirów epidemie
Według spisu z 1897 roku na terenie okręgu było 13 Czuwańców należących do rodu chatylin
skiego. Mieszkali w górnym biegu Suchego Aniuja w otoczeniu Łamutów i wszyscy posługiwali się
językiem łamuckim (Patkanow 1912, s. 811). Dalsze wymieranie Czuwańców oraz zmiany granic
administracyjnych sprawiły, że od lat 30. XX wieku w rejonie niżniekołymskim nie notowano
przedstawicieli tej narodowości.
13
Czukcze mieli zresztą swój udział w załamaniu równowagi ekologicznej w regionie, które skut
kowało falami głodu. Przyjmuje się, że jedną z ważniejszych przyczyn zaniku migracji dzikich reni
ferów, na które polowali Eweni i Jukagirzy, było zajęcie pastwisk przez czukockie stada hodowla
ne. W tym miejscu trzeba jednak oddać sprawiedliwość czukockim pasterzom, ponieważ w czasie
powtarzających się pod koniec XIX wieku fal głodu wielokrotnie ratowali oni mieszkańców doliny
Kołymy, odsprzedając lub odstępując im renifery (Kolesow 1991, s. 46–47).
12
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przywleczonych przez Rosjan chorób, fale głodu stały się prawdziwym utrapie
niem dla nieposiadających stad łowców i rybaków. W jakuckim archiwum zacho
wała się obszerna notatka, sporządzona przez Władimira Bogoraza pod pseu
donimem N. A. Tan’, opisująca przypadek wywołanego głodem kanibalizmu, do
którego doszło nad Omołonem. Tragedia wydarzyła się w jukagirsko–łamuckim
rodzie starosty Szczerbakowa. Jedna z rodzin, mieszkająca u ujścia Magaziejki do
Omołonu, w wyniku feralnego splotu wydarzeń w ciągu zaledwie kilku lat pod
upadła i zbiedniała, wchodząc jednocześnie w konflikt z resztą rodu. Opuszczeni
i pozbawieni reniferów wszyscy zmarli pod koniec zimy 1897 roku. Gdy wiosną
odnaleziono ich obozowisko, rozczłonkowane ciała tych, którzy zmarli pierwsi,
świadczyły jednoznacznie o przebiegu tragedii (NARSJ f18o1d254). W ten spo
sób nad Omołonem pustoszały kolejne obozowiska — najpierw od chorób, potem
w wyniku głodu. Bogoraz tak opisywał swą podróż przez te ziemie:
Kiedy jechałem z biegiem Omołonu w 1897 roku [...], przeszliśmy przez cały sze
reg takich wymarłych osad. Nasza podróż trwała siedemnaście dni. Pokonaliśmy
ponad tysiąc kilometrów i do samego ujścia Omołonu do Kołymy nie znaleźliśmy
ludzkiej siedziby poza tymi zniszczonymi osadami, pełnymi przetruchlałych przed
miotów i starych mogił, a nawet niepogrzebanych szkieletów (W. G. Tan–Bogoraz,
Kłassowoje rassłojenije u czukocz–oleniewodow, cyt. za: IJASSR 1957, s. 330).

Wymieranie omołońskich rodów wiązało się też z przyspieszonym procesem
asymilacji i rozpływaniem się ich resztek wśród sąsiednich grup etnicznych. Tra
gedia znad Magaziejki dotyczyła jukagirskiego rodu figurującego w ówczesnych
dokumentach jako „drugi omołoński”. Bogoraz w swojej notatce określa go
jako jukagirsko–łamucki.
Większa jego część wiele lat temu przejęła język łamucki i sposób życia, stając się
wędrownymi górskimi łowcami. Kilka rodzin pozostających jeszcze nad brzega
mi Omołonu także stopniowo upodabnia się do Łamutów. Młodzi ludzie wzięli
za żony Łamutki i dzieci mówią po łamucku równie dobrze jak po jukagirsku
(NARSJ f18o1d254).

Także Jochelson opisuje ten ród jako „złamutyzowany i koczujący razem z Ła
mutami” (Jochelson 2005a, s. 100). Z zestawień sporządzonych przez Patkanowa
wynika, że w 1897 roku 48 osób tworzących drugi ród omołoński14 mieszkało w ba
senach górnej Bierezowki i Małego Ołoja oraz nad dolnym Omołonem. Wśród
nich tylko siedem osób znało jukagirski, reszta posługiwała się łamuckim (Patka
now 1912, s. 796–813). Podróżujący przez te tereny kilkadziesiąt lat późnej Obru
czew spotykał na swej drodze już tylko Łamutów (których nazywa Tunguzami).

Praktyka podziału na rody administracyjne powodowała, że często nadawano tę samą nazwę
kilku rodom, rozróżniając je za pomocą numeracji. Stąd takie określenia jak pierwszy ród omo
łoński.
14
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Ludność lewego brzegu w dolnym i średnim nurcie Omołonu, a bliżej ujścia także
prawego, składa się według danych Zonowa z około 200–250 Tunguzów, koczują
cych z dala od rzeki. Nad Wielkim i Małym Ołojem mieszka garstka Jukagirów —
nie więcej niż 35 osób, resztki niegdyś licznych mieszkańców Omołonu, pamięć
o których zachowała się jedynie w nazwach rzek (Obruczew 1933, s. 141).

Zatem większość omołońskich Jukagirów — spośród tej niewielkiej liczby,
która przetrwała epidemie i fale głodu — już u progu XX wieku uległa asymila
cji. Innych trudna sytuacja zmusiła do osiadania bliżej Kołymy, gdzie sąsiedztwo
Jakutów i Rosjan oraz centrów administracyjnych, takich jak Niżniekołymsk,
dawała jakieś szanse na przetrwanie.
Brzegi dolnego biegu Kołymy stanowiły od dawna obszar przenikania się wpły
wów jukagirskich i rosyjskich. W ślad za kozackimi odkrywcami nad Kołymę za
częły przybywać znaczne ilości Rosjan. Na wieść o bogactwach nowo odkrytych
krajów prawdziwa gorączka ogarnęła Jakuck. Gdy tamtejszy wojewoda próbo
wał powstrzymać odpływ ludności na północ, wybuchło powstanie, buntownicy
zagarnęli stojące na Lenie statki i ruszyli w dół rzeki (Łukawski 1981, s. 74). Już
w 1647 roku, a więc zaledwie cztery lata po założeniu pierwszego zimowiska nad
Kołymą, liczba przybyszów w regionie sięgnęła blisko 400 osób, a w kolejnych la
tach szybko rosła. Jak podaje Kolesow, w następnych latach nad Kołymę w ciągu
jednego sezonu nawigacyjnego potrafiły przybywać nawet kilkusetosobowe grupy
Rosjan (Kolesow 1991, s. 50). Drużyny kozackie penetrowały kolejne terytoria,
a w ślad za nimi, w poszukiwaniu soboli, podążali myśliwi. Z czasem część tej lud
ności zaczęła osiadać na stałe w dolinach rzek. Obszar dolnego biegu Kołymy był,
obok Indygirki, Jany i Leny, jednym z pierwszych regionów Jakucji, gdzie pojawiło
się stałe osadnictwo rosyjskie (Pietrowa 2003, s. 56). Przez pierwszy okres trwa
nia „gorączki miękkiego złota”15 Rosjanie docierali w doliny Kołymy, Omołonu,
obydwu Aniujów i Anadyru w poszukiwaniu bogatych w sobole terenów. Wraz
z wyczerpywaniem się zasobów cennych zwierząt futerkowych, a także w miarę jak
coraz więcej przybyszy zakładało na miejscu rodziny, „żeniąc się z pięknymi Ju
kagirkami”, zaczęły się tworzyć skupiska rosyjskiej ludności, w tym najważniejsze
znajdujące się w delcie Kołymy. Początkowo rosyjscy osadnicy zajmowali teren
nad Małą Czukoczą, skąd według przekazów zostali wyparci przez Czukczów da
lej na południe, w okolice dzisiejszego Pochodska (Czikaczow 1993, s. 6). Zacho
wane w folklorze nadkołymskich Rosjan przekazy o Czukczach — a jest ich więcej
i zazwyczaj dotyczą napaści Czukczów na Małą Czukoczę i Pochodsk — świadczą
o rozwoju osadnictwa w delcie Kołymy już w pierwszych dziesięcioleciach po włą
czeniu tych ziem do Rosji. Wraz z odejściem Czukczów na wschód następuje roz
wój rosyjskiego osadnictwa. Nad dolną i środkową Kołymą powstaje linia zaimek,
małych miejscowości zamieszkanych przez jedną lub kilka rodzin. Społeczność

15
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Rybołówstwo wciąż stanowi podstawę utrzymania Rosjan — starożyłów z Pochodska

nadkołymskich zaimek tworzyli ludzie o różnym pochodzeniu i statusie. Byli to
zarówno chłopi z północnych guberni Rosji, jak i myśliwi (promyszliennyje ljudi)
oraz mieszczanie, a z czasem także kozacy. Dopóki przez pierwsze dziesięciole
cia trwały walki z miejscową ludnością, kozacy byli skupieni w twierdzach i zajęci
umacnianiem nowej władzy. Jednak wraz z odejściem Czukczów garnizon z Niż
niekołymska stopniowo przestawał odgrywać swoją dawną rolę. Tamtejsi kozacy
z czasem coraz bardziej upodabniali się do cywilnej ludności — podobnie jak oni
żenili się z Jukagirkami i zajmowali rybołówstwem.
Długotrwała izolacja oraz bliskie kontakty z miejscową ludnością, przede
wszystkim Jukagirami, wpłynęły na wykształcenie specyficznej kultury nadkołym
skich Rosjan. Małżeństwa z Jukagirkami prowadziły do stopniowych zmian języka
i wielu elementów codziennego życia. W drugiej połowie XIX wieku ludność ta,
zasiedlająca brzegi Kołymy od jej ujścia aż po Niżniekołymsk — latem w szeregu
zaimek, a zimą głównie w Pochodsku i Niżniekołymsku — zajmowała się przede
wszystkim rybołówstwem, a w strefie nadmorskich tundr także polowaniami na
pieśce. Narzędzia i techniki łowieckie w znacznym zakresie przejęli od miejscowej
ludności, a jako środka transportu używali znanych wcześniej Jukagirom psich za
przęgów, latem zaś lekkich łódek miejscowej konstrukcji. Ich język, zachowujący
wiele z dawnej, XVII–wiecznej ruszczyzny, nabrał specyficznych cech pod wpły
wem języków miejscowej ludności (Bogoraz 1899, s. 112–117). Podobne społecz
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ności osadników rosyjskich na Syberii określa się mianem starożyłów16. U progu
XX wieku była to społeczność odczuwająca co prawda swoją odrębność wobec
miejscowej ludności, ale jednocześnie niepoczuwająca się do związków z rosyj
skością. Jakije my juskije, my tak siebie ljudzi — odpowiadali nagabywani o swą
tożsamość pochodczanie (Teki Odułok... 1987, s. 121). Trudno zresztą, by do po
dobnych związków się poczuwali, skoro nie wiedzieli nawet, co to takiego Rosja.
Jak pisał Bogoraz, „w ich pamięci zachowały się nazwy rzek i miast: Don, Wołga,
Kazań, Astrachań itd., chociaż nikt nie ma pojęcia o tym, co to takiego Rosja
i gdzie się ona znajduje” (Czikaczow 1993, 13). O ich odrębności świadczy też to,
jak opisywali ich przybywający w latach 20. i 30. nad Kołymę Rosjanie, dla których
byli równie egzotyczni co Jukagirzy czy Czukcze (por. Wagner 1981).
Proces kulturowych wpływów przebiegał nad Kołymą obustronnie — nie tyl
ko przybywający tam Rosjanie przejmowali wiele elementów kultury miejscowej,
ale też Jukagirzy podlegali stopniowej rusyfikacji. Dotyczyło to tej części spo
łeczności jukagirskiej, która ze względu na bliskość terytorialną miała od dawna
kontakty z przybyszami — Jukagirów żyjących blisko Kołymy, ale też znacznej
części tych znad Omołonu, którzy — jak już wspominałem — zmuszeni byli osie
dlać się w pobliżu rosyjskich centrów. Na przełomie XIX i XX wieku do grupy
tej należeli Jukagirzy pierwszego rodu omołońskiego, stanowiącego pozostałości
dawnych rodów pierwszego omołońskiego oraz trzech rodów omockich. Jochel
son w swojej monografii poświęconej Jukagirom tak charakteryzuje ten ród:
Te cztery rody, obecnie tworzące jeden pierwszy ród omołoński, dawno uległy ru
syfikacji. W 1859 roku w ujściu Omołonu było jeszcze dwóch mężczyzn znających
jukagirski, ale już nie żyją [...]. Obecnie ci Jukagirzy na tyle podupadli, że prawie
przestali koczować i polować na dzikie renifery, łosie i zwierzęta futerkowe, i po
zostając w ciągu całego roku w swoich osadach razem z Rosjanami, zdają się na
zapasy ryb, jakie łowią latem. Pierwszy ród omocki mieszka w ujściu Omołonu,
a pozostałe rody w Niżniekołymsku i innych rosyjskich miejscowościach nad dol
ną Kołymą (Jochelson 2005a, s. 103).

W opublikowanych w 1999 roku w jakuckim piśmie „Ilin” fragmentach dzien
nika Jochelsona znajdujemy notatki, które stanowiły zapewne jedno ze źródeł
powyższego opisu, a które jeszcze wyraźniej pokazują skalę jukagirsko–rosyj
skich związków nad Kołymą. Pod datą 4 maja rosyjski etnograf zapisał skład
trzeciego rodu omockiego.
Z podobnym osadnictwem w Jakucji mieliśmy do czynienia w delcie prawie każdej z większych
rzek na wschód od Leny. Druga grupa starożyłów powstała nad Indygirką. Mieszkańcy Ruskiego
Ujścia, podobnie jak pochodczanie, byli rybakami i myśliwymi. Obydwie grupy utrzymywały zresz
tą stały kontakt dzięki swym psim zaprzęgom, częste były małżeństwa pomiędzy pochodczanami
i ruskoustincami. Starożyłowie z Ruskiego Ujścia byli lepiej znani niż pochodczanie, głównie za
sprawą doskonałych opisów Władymira Zienzinowa, który na początku XX wieku spędził kilka lat
zesłania u ujścia Indygirki (Zienzinow 2001).
16
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1) Starosta — Roman Jegorowicz Rupaczew — 39 lat. Żona Rosjanka, drugie mał
żeństwo. Z pierwszą żoną, też Rosjanką, nie miał dzieci [...]. Mieszka w Timkino
[jedna z zaimek starożyłów w okolicach dawnego Niżniekołymska i dzisiejszego Ko
łymskoje — przyp. W. L.]. 2) Konstantin Jegorowicz. 55 lat. Brat starosty, mieszka
w Jermołowie [j.w. — przyp. W. L.]. Drugie małżeństwo z Rosjanką. Z obydwu
małżeństw ma dzieci (pierwsza żona też Rosjanka). Ich matka Jukagirka. Znad
Wielkiego Aniuja przeszli nad Kołymę przed 20 laty [...]. 3) Nikołaj Innokientie
wicz Korietow. Mieszka w Korietowie [j.w. — przyp. W. L.]. Żonaty z Rosjanką [...].
4) Wdowa Pielagieja Rupaczewa, Rosjanka, 34–35 lat. Mąż Dmitrij Fiedorowicz
zmarł na ospę [...]. Mieszka w Niżniekołymsku. Ojciec starosty Jegor [był] Rosja
ninem, ale jako wychowanek byłego kniazia Ilji Rupaczewa, został zaliczony do
jukagirskiej społeczności [rodu — przyp. W. L.] (Dniewnik 1999, s. 57).

Pod koniec kwietnia zrezygnowany Jochelson notował:
Wśród tutejszych (omołońskich) Jukagirów nie mam nic do zrobienia. Niczym
nie różnią się od Rosjan, a o przeszłości nic nie wiedzą (tamże, s. 56)17.

Sytuacja ta była efektem niezwykłego przemieszania etnicznego ludności
w dolnym biegu Kołymy. Jego zakres pozwalają ocenić dane zawarte w pracy
Patkanowa. Spośród szesnaściorga Jukagirów pierwszego rodu omołońskiego
trzynaście osób mieszkało w miejscowości Kołymska Toń, w otoczeniu sześcior
ga Rosjan i szesnaściorga Jakutów. Reszta rodu (trzech mężczyzn) mieszkała
w Suchanowie pośród ośmiorga Rosjan i Jakutów. Jedna z kobiet należących
do rodu mówiła po łamucku, pozostali po rosyjsku. Członkowie trzech rodów
omockich (63 osoby) mieszkali w rozproszeniu, w kilkunastu zaimkach pomię
dzy dzisiejszym Kołymskoje i Pochodskiem, wśród Rosjan, Jakutów i Jukagi
rów z innych rodów omockich. Wszyscy mówili po rosyjsku (Patkanow 1912,
s. 796–813).
W ciągu ponad dwóch wieków od przybycia Rosjan uformowała się nad Ko
łymą specyficzna społeczność o synkretycznej kulturze. Jej korzenie sięgały cen
tralnej Rosji i dawnych jukagirskich tradycji, a w rejonach, gdzie dochodziło do
kontaktu z innymi sąsiednimi grupami, jej charakter kształtowały też wpływy
czukockie, a dalej na południu, przede wszystkim już poza terenami dzisiejszego
ułusu niżniekołymskiego, także jakuckie. Od czasu, gdy po zorganizowaniu do
rocznego jarmarku nad Aniujem Czukcze zaczęli koczować w pobliżu Kołymy,
doszło do intensyfikacji ich kontaktów z tamtejszymi Rosjanami. Prowadzący
Podobnie o tamtejszych Jukagirach pisał Majdel’, podróżujący przez te ziemie 30 lat przed
Jochelsonem (1894, s. 61). Także Sieroszewski wskazywał na „słaby instynkt narodowy” Jukagirów,
zaznaczając, iż „Na niżu Kołymy oni całkowicie zruszczeli” (1961 cz. I, s. 219). Marta Czerska,
żona znanego geologa, tak opisywała zaimkę u ujścia Omołonu: „Tutejsi mieszkańcy — osiadli
Jukagirzy; całkowicie zruszczeni, żyją po rosyjsku, wszyscy prawosławni. Spośród 19 osób po juka
girsku mówi dwoje; budowle rosyjskie. Ubierają się po rosyjsku, bardzo religijni; oprócz psów nie
trzymają innych zwierząt; żywią się rybą...” (cyt. za: Tugołukow 1979, s. 30).
17
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podczas swojego zesłania nad Kołymą badania Bogoraz pisał, że wśród rosyj
skich poreczan jest wiele osób znających mniej lub bardziej język czukocki (Bo
goraz 1900, s. I–II). Podawał także przykład Rosjanina żyjącego wśród Czukczów
i zajmującego się pasterstwem reniferów (Bogoraz 1934, s. 67). Podobnie było
w przypadku wpływów jakuckich na południu ówczesnego okręgu kołymskiego,
na terenie współczesnych ułusów wierchnie– i średniekołymskiego. Podróżujący
przez te ziemie w końcu XVIII wieku Saryczew pisał o tamtejszych Jakutach, że
bardzo niewielu z nich mówi po rosyjsku, gdyż wszyscy osiadli tu Rosjanie zna
ją jakucki (Saryczew 1952, s. 40). Nieco inaczej było nad dolną Kołymą, gdzie
wpływy jakuckie aż do połowy XX wieku były niewielkie. Bogoraz pisze o niż
niekołymskiej parafii, że była jedyną w Jakucji, w której parafianie nie znali
jakuckiego i w ogóle traktowali Jakutów jako obcych. Z właściwą sobie nutą
ironii, gdy chodzi o sprawy związane z funkcjonowaniem prawosławia wśród
ludów Syberii, podaje, że w drugiej połowie XIX wieku to właśnie tę parafię
powierzono jedynemu wyświęconemu duchownemu–Jakutowi (Bogoraz 1934,
s. 73). Nie oznacza to jednak, że nad dolną Kołymą nie było Jakutów. Już cyto
wane powyżej dane z pracy Patkanowa wskazują, że mieszkali w nadkołymskich
zaimkach. Jochelson w swoim dzienniku wspomina o Jakutce z ujścia Omołonu,
żonie tamtejszego Jukagira (Dniewnik 1999, s. 57). W jednym ze swoich licz
nych artykułów podaje, że kilka rodzin obrusiewszych Jakutów żyło nad Wielkim
Aniujem (Jochelson 1898, s. 14). Według danych archiwalnych z 1901 roku, do
tyczących niżniekołymskiej części okręgu, administracyjnie podporządkowani
centrum w Niżniekołymsku byli między innymi Jakuci pierwszego naslegu ma
tjużskiego w liczbie 125 osób. Starosta tego naslegu mieszkał w zaimce Kriesto
wo (NARSJ f18o1d295).
Na zachód od dolnego biegu Kołymy rozciągały się tereny Wielkiej Zachod
niej Tundry zamieszkałe przez jukagirskich, łamuckich (tunguskich) i czukoc
kich koczowników. Ich ziemie sięgały na południu niemal do granicy lasu, gdzie
w strefie przejściowej lasotundry stykały się z terytoriami Jakutów należących
do ułusu kołymskiego. Czukcze byli na tych ziemiach niedawnymi przybyszami.
Przechodząc od połowy XIX wieku ze wschodniego brzegu Kołymy, zajmowali
przede wszystkim najdalej na północ wysunięte obszary wybrzeża od Kołymy aż
po Indygirkę. Pomiędzy nimi a ziemiami jakuckich naslegów na południu ko
czowały cztery tundrowe rody, których „sposób życia, język, wierzenia i obyczaje
są równie pomieszane, jak ich skład plemienny” (Jochelson 1900, s. 155). Pozo
stałości dawnych mieszkańców Wielkiej Tundry stanowił jukagirski ród zwany
pierwszym ałaziejskim (Ałai). Członkowie drugiego z jukagirskich rodów, w ofi
cjalnych dokumentach określanego zazwyczaj mianem drugiego ałaziejskiego,
nazywali się Erbetken (u Patkanowa Erbjatkjań) albo Dudki. Według Jochelso
na obydwa te terminy były łamuckiego pochodzenia, pierwszy oznaczał gęś (stąd
czasem spotykana nazwa ród gęsi), drugi — „człowieka, dla którego w marszu
nie istnieją przeszkody”. Według podań ród ten przywędrował nad Ałazieję znad
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Indygirki. Trzeci tundrowy ród koczujący razem z Erbetken, którego członkowie
sami określali się jukagirskim słowem Chodejdżil’, a oficjalnie zwany był dru
gim kamienno–łamuckim, przywędrował według podań z górzystych obszarów
wschodniego brzegu Kołymy. Ostatni, najliczniejszy z rodów, zwany oficjalnie
tunguskim betilskim, przywędrował nad Ałazieję z południowego zachodu, od
strony Jakucka (tamże, s. 156).
Wszystkie cztery rody stanowiły niewielką liczebnie społeczność, w 1850 roku
było to 595 osób, a według danych ze spisu w roku 1897 zaledwie 273. Te czte
ry rody wędrowały po terytorium sięgającym na wschodzie Wielkiej Czukoczy,
na zachodzie zaś opierającym się o grzbiet górki oddzielający baseny Ałaziei
i Indygirki. Pierwszy ród ałaziejski, liczący w 1897 roku 33 osoby, koczował po
tundrze w pobliżu Wielkiej Czukoczy. Najmniejszy, bo liczący zaledwie 13 osób
ród Erbetken zajmował wraz z drugim kamienno–łamuckim (62 osoby) ziemie
na zachód od Ałaziei. Pomiędzy Ałazieją i Wielką Czukoczą znajdowały się
terytoria zajmowane przez najliczniejszy z tundrowych rodów — tunguski ród
betilski (165 osób) (Jochelson 2005a, s. 93–94). Prowadzący badania na pół
nocy Jakucji Jochelson określał tę niewielką18 tundrową społeczność mianem
tunguzo–jukagirskiej i wskazywał na charakterystyczne dla niej głębokie prze
mieszanie wpływów i tradycji oraz szereg przykładów wzajemnych zależności.
Pierwszy związany był z wyborem wspólnego dla wszystkich czterech rodów
naczelnika. W związku ze zmianami wprowadzonymi przez pierwszą komisję
jasaczną, zalegalizowano instytucje tzw. kniazców — odpowiedzialnych za zbie
ranie jasaku w obrębie rodu i dostarczenie go odpowiednim władzom (Fiedo
row 1999, s. 26). W okresie istnienia tzw. komisarstwa w Zaszirewsku, obej
mującego także późniejszy okręg kołymski, wprowadzono dodatkowo funkcję
naczelnika wszystkich wędrownych rodów. Aż do drugiej połowy XVIII wieku
tacy naczelnicy byli naznaczani przede wszystkim spośród wychowanych w rosyj
skich zimowiskach zakładników — ich głównym zadaniem było zresztą dostar
czanie kolejnych zakładników z poszczególnych rodów. W momencie likwidacji
komisarstwa w 1822 roku rody zajmujące ziemie na wschód od Ałaziei zostały
przyporządkowane do Średniekołymska. W tym czasie naczelnikiem był jeden
z członków rodu betilskiego, który po zmianach administracyjnych zachował swą
funkcję zwierzchnika nad czterema rodami Zachodniej Tundry. Według Jochel
sona utrzymywanie funkcji naczelnika, która gdzie indziej została zlikwidowana

Dane statystyczne z lat poprzednich pozwalają prześledzić stopniowe zmniejszanie się liczeb
ności poszczególnych rodów. I tak pierwszy ród ałaziejski liczył w 1850 roku 99 osób, a dziewięć
lat później — 86. Drugi ałaziejski w 1850 roku składał się z 58 osób. Drugi kamienno–łamucki ród
— 151 osób w 1850 roku i 141 w 1859. Ród betilski — 287 osób w 1850 roku i 264 osoby dziewięć
lat później (Jochelson 2005a, s. 93–94). Dzięki dokumentowi zachowanemu w jakuckim archiwum
wiemy też, że pięć lat przed pierwszym wszechrosyjskim spisem ludności w pierwszym ałaziejskim
rodzie były 53 osoby, zaś w betilskim 227 osób (NARSJ f18o1d191).
18
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po reformach komisji jasacznej, było jednym z ważnych czynników sprzyjają
cych procesom akulturacji wśród grup zamieszkujących międzyrzecze Ałaziei
i Wielkiej Czukoczy (Jochelson 1900, s. 158). W czasach Jochelsona naczelnik
pełnił wyłącznie funkcje reprezentacyjne. Natomiast tym, co przede wszystkim
łączyło wszystkie cztery rody, był sposób życia. Choć wszyscy posiadali renifery,
pasterstwo nie było głównym zajęciem, a hodowane zwierzęta źródłem poży
wienia. Na przełomie XIX i XX wieku w 66 gospodarstwach tworzących cztery
omawiane rody było zaledwie 1020 reniferów. Przy czym tylko jedna z rodzin
posiadała ich 60, a w dwóch innych trzymano po 50 sztuk. Przeciętna rodzina
posiadała od 10 do 20 zwierząt, a w wielu zachowały się pojedyncze sztuki19. Przy
takim systemie pasterstwa renifery służyły wyłącznie jako środek transportu, po
żywienia zaś dostarczało przede wszystkim rybołówstwo oraz wiosenne polo
wania na dzikie renifery i wodne ptactwo. Ałai, Erbetken, Betilcy i członkowie
rodu kamienno–łamuckiego spędzali zimę na granicy lasów, w pobliżu osiedli
jakuckich, gdzie kilka rodzin obozowało razem, co dawało większe możliwości
ochrony reniferów przed wilkami. Wiosną zaś pojedyncze rodziny wędrowały
w kierunku północnych tundr. Jochelson zaznacza, że wśród splotu wpływów
jukagirskich i tunguskich, tworzących wspólną kulturę tundrowych rodów, prze
ważają elementy jukagirskie. Jedynie w zakresie zwyczajów małżeńskich oraz
jeśli chodzi o typ antropologiczny, przeważały jego zdaniem cechy tunguskie.
Wpływy jukagirskie zaznaczały się natomiast wyraźnie w gospodarce, ale także
w wierzeniach, w tym szczególnie wyraźne było ich znaczenie w kulcie przodków
(Jochelson 1900, s. 171–181). Więzi pomiędzy tundrowymi rodami umacniały
także małżeństwa mieszane — w czasach Jochelsona żoną kniazia pierwszego
rodu ałaziejskiego była Łamutka (tamże, s. 167). W końcu najważniejszym czyn
nikiem jednoczącym rody Wielkiej Zachodniej Tundry był język — wszyscy jej
mieszkańcy posługiwali się zdaniem Jochelsona dialektem języka jukagirskiego
(tamże, s. 158).
Przenikanie się wpływów tunguskich (łamuckich) i jukagirskich nie wyczerpy
wało jeszcze zróżnicowania etnicznego Zachodniej Tundry. Od południa docie
rały na jej obszar także wpływy jakuckie. Ziemie kilku jakuckich naslegów (m.in.
Kazimierz Rożnowski, opisujący stan gospodarczy basenu Ałaziei w 1905 roku, podaje jesz
cze mniejsze liczby — według niego większość Łamutów i Tunguzów w ogóle nie posiadała re
niferów, a pozostałe rodziny miały raptem po 5–10 sztuk. Głównym źródłem pożywienia, zarów
no dla mieszkańców tundry, jak i dla Jakutów, było jego zdaniem rybołówstwo (Buturlin 1907,
s. 174–176). Zmniejszanie się pogłowia reniferów było jednym z ważniejszych czynników upad
ku gospodarczego tundrowych rodów. Przy tak niskim poziomie hodowli, fale głodu dotykające
na przełomie XIX i XX wieku okręg kołymski były dla mieszkańców szczególnie wyniszczające.
Sytuacja w regionie była na tyle ciężka, że w 1905 roku ministerstwo spraw wewnętrznych wysłało
na miejsce swego pełnomocnika S. Buturlina z zadaniem zbadania sytuacji ekonomicznej w re
gionie i określenia potrzeb zaopatrzenia w produkty. Wspomniany Rożnowski był członkiem tej
ekspedycji.
19

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

92

Czynniki kształtujące tożsamość etniczną

1 kangałaskiego, egińskiego, 3 bajduńskiego) sięgały granic tundry. Jej miesz
kańcy najwięcej okazji do kontaktów z Jakutami mieli zimą, kiedy wędrowali
w stronę linii lasu, w pobliże jakuckich osad. Na początku zimy, w październiku,
odbywał się też doroczny jarmark w miejscowości Dulba, na którym zjawiali się
między innymi jakuccy kupcy. Według Jochelsona wpływ Jakutów widoczny był
przede wszystkim w języku — mieszkańcy tundry mieli posługiwać się jakuckim
równie swobodnie co jukagirskim. Nie występowały natomiast małżeństwa mie
szane, Jochelson nie spotkał w Zachodniej Tundrze ani jednej Jakutki. Według
niego spowodowane to było przede wszystkim przekonaniem Jakutów o swej
wyższości kulturowej (Jochelson 1900, s. 182). Wacław Sieroszewski wspomi
nał o krążących wśród Jakutów przysłowiach i żartach wskazujących na wstręt
kobiet jakuckich do mężczyzn Tunguzów. W odniesieniu do mieszkańców Za
chodniej Tundry pisał między innymi: „nie znam wypadku małżeństwa Jakutów
z osobnikami z tego plemienia” (Sieroszewski 1961 cz. I, s. 226).
Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja w przypadku relacji tundrowych
rodów z Czukczami. Tutaj małżeństwa mieszane były bardzo częste.
Znaczna część żon zachodnich Czukczów to Łamutki, Tunguski i Jukagirki,
a w tundrowych rodach spotykamy już Czukczanki (Jochelson 1900, s. 190).

Grupy czukockich pasterzy, które od połowy XIX wieku zaczęły zajmować
nadmorskie i górskie tundry od ujścia Kołymy aż po Indygirkę, stosunkowo
szybko nawiązywały kontakty z dotychczasową ludnością regionu. W czasach
Jochelsona młode pokolenie całkiem dobrze posługiwało się łamuckim, a nie
którzy znali też jukagirski i jakucki20. Intensywność kontaktów z Czukczami
związana była z ich bogactwem opierającym się na licznych stadach reniferów.
Wiele ubogich, pozbawionych zwierząt hodowlanych rodzin wywodzących się
z tundrowych rodów zmuszonych było koczować razem z Czukczami, co dawa
ło im szansę przetrwania głodnych miesięcy. Jochelson podkreśla, że Czukcze
uważali niemalże za swój obowiązek karmienie głodujących Jukagirów. Tłuma
czy to także łatwość, z jaką mieszkańcy tundry wydawali za Czukczów swoje
córki. Jednocześnie należy zauważyć, że procesy akulturacji zachodziły tu obu
stronnie. W sąsiedztwie Jukagirów czy Tunguzów wiele biedniejszych czukoc
kich rodzin zaczynało przechodzić na bardziej osiadły tryb życia i zajmować się
rybołówstwem (Jochelson 1900, s. 165 i 186–193).
Zarysowana powyżej charakterystyka zróżnicowania etnicznego w regionie
na przełomie XIX i XX wieku oddaje też jego specyfikę w latach późniejszych
— w niektórych przypadkach aż do połowy wieku XX. Pierwsze jego dziesię
ciolecia oznaczały intensyfikację procesów wzajemnego przenikania wpływów
Sieroszewski podaje, że kołymscy Jakuci „znajdują się w ciągłych stosunkach [...] z Czukczami,
z którymi wiodą ożywiony handel”. Według niego Czukcze koczowali zimą w pobliżu jakuckiej
miejscowości Jąża (1961 cz. I, s. 229).
20
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kulturowych i etnicznego przemieszania ludności. Stan ten utrzymywał się
także w pierwszych latach władzy radzieckiej, dopóki przyspieszenie apliko
wanych przez nią przemian nie nadało opisywanym procesom nowego tempa
i kierunku. Kilka lat po dotarciu nowej władzy nad Kołymę przeprowadzono
w Rosji tzw. gospodarczy spis polarnej Północy. Jego wyniki pozwalają nam
ocenić sytuację w regionie u progu radzieckich reform. W ówczesnym okrę
gu kołymskim (wyłączając rejon Omołonu) mieszkało 7580 osób. Wśród nich
było 1014 Rosjan, 4347 Jakutów, 386 Łamutów, 273 Tunguzów, 1244 Czuk
czów i 120 Jukagirów (Pochazjajstwiennaja pieriepis 1929, s. 82). Liczby te od
noszą się do całości okręgu. Dzięki zachowanym w archiwum jakuckim bardziej
szczegółowym zestawieniom, które były podstawą opublikowanych wyników,
możemy dość dokładnie oszacować liczbę, rozmieszczenie i skład etniczny lud
ności w interesującej nas, północnej części okręgu. Mieszkało tam 579 Rosjan,
186 Jakutów, 203 Łamutów, 265 Tunguzów, 1189 Czukczów i 120 Jukagirów
— w sumie 2542 osoby (NARSJ f680o1d91). Całość tego obszaru po względem
administracyjnym dzieliła się na trzy części: wschodnią tundrę, wołość niżnie
kołymską i zachodnią tundrę (w opublikowanych wynikach spisów jest ona czę
ścią ułusu kołymskiego i nie występuje jako oddzielna jednostka). Na wschód
od Kołymy koczowała większość ludności czukockiej (904 osoby) i łamuckiej
(145). W rejonie tym znajdowały się też dwa gospodarstwa osiadłych Rosjan.
Największe zróżnicowanie etniczne występowało nad samą Kołymą i na zachód
od niej. Na terenie wołości niżniekołymskiej mieszkało 576 Rosjan, 181 Jaku
tów, 3 Tunguzów, 45 Łamutów, 112 Jukagirów, 190 Czukczów i 24 Czuwańców.
Ludność wołości rozsiana była po 45 miejscowościach (w tej liczbie mieszczą
się zarówno nadkołymskie zaimki, jak i sezonowe obozowiska tundrowych ko
czowników), wśród których 23 zamieszkiwali przedstawiciele tej samej narodo
wości, w pozostałych 22 skupiała się cała mozaika etniczna regionu. Zróżnico
wany był także region Zachodniej Tundry, po której przemieszczać się miało
262 Tunguzów, 13 Łamutów, 8 Jukagirów i 95 Czukczów. Tutaj także w około
połowie miejscowości odnotowano przebywanie osób różnych narodowości
(Pochazjajstwiennaja pieriepis 1929, s. 82).
Po kilku niespokojnych latach21 ostatecznie w 1923 roku na terenie okrę
gu kołymskiego władzę przejęli komuniści. Rozpoczął się proces budowy zrę
Informacja o wybuchu rewolucji październikowej dotarła nad Kołymę z miesięcznym opóźnie
niem. Na wieść o tym wydarzeniu grupa zesłańców politycznych przebywających w Średniekołymsku
powołała nowy organ miejscowej władzy — Okręgowy Komitet Wykonawczy. Rok później, gdy ze
słańcy opuścili okręg, a jednocześnie na Syberii zaczęły zwyciężać wojska Kołczaka, powróciły stare
porządki. Pod koniec 1919 roku bolszewicy ostatecznie zajęli Jakuck. W styczniu 1920 roku władzę
w okręgu kołymskim przejął Komitet Rewolucyjny. Wciąż jednak trwały walki z oddziałami „bia
łych”. W 1922 roku ponownie przejęli oni kontrolę nad całą północno–wschodnią Jakucją. Dopiero
na początku 1923 roku komuniści na dobre zaczęli kontrolować okręg kołymski, choć także w latach
późniejszych musieli się zmagać z wystąpieniami swoich przeciwników (Kolesow 2003b, s. 99–105).
21
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bów nowego systemu w warunkach północnojakuckiej prowincji. W oddziale
ekspedycyjnym 5 Armii, który doprowadził do ostatecznego przejęcia władzy
w regionie, funkcjonowała komórka partyjna. Jej członkowie wzięli na siebie
zadanie tworzenia instytucji nowego systemu. Stworzono lokalne oddziały or
ganizacji partyjnej w Średniekołymsku i Niżniekołymsku, zaczęto organizować
komsomoł, wydawać prasę. W listopadzie 1924 roku miała miejsce pierwsza
okręgowa konferencja partyjna, na której określono priorytety przyszłej dzia
łalności — rozwój kooperatyw, tworzenie instytucji kulturalnych i oświato
wych, zabezpieczenie ludności w zakresie pomocy medycznej oraz zwiększe
nie zaangażowania w przemiany przedstawicieli ludów Północy. W pierwszych
miesiącach jakiekolwiek działania dotyczyły jedynie miejscowości nadkołym
skich, w pobliżu centrów w Średniekołymsku i Niżniekołymsku oraz jakuckich
naslegów, lecz nie docierały w tundrę. Krytyka tego stanu rzeczy na pierwszej
konferencji wiązała się z wydarzeniami w Jakucku. We wrześniu 1924 roku po
wstał tam Komitet Północy, który zaczął organizować system zaopatrzenia dla
północnych okręgów (Kolesow 2003b, s. 106–109). Począwszy od 1925 roku,
powstają pierwsze kooperatywy. W 1933 roku funkcjonowało w regionie sześć
arteli (Sokołow 1991, s. 3). Te pierwsze, niewielkie kooperatywy obejmowały
zazwyczaj mieszkańców konkretnych miejscowości bądź przedstawicieli jednej
grupy etnicznej. Ich działalność koncentrowała się początkowo na rybołówstwie
i polowaniach na zwierzęta futerkowe. Posiadacze stad reniferów nie widzieli
potrzeby angażowania się w nowe formy aktywności gospodarczej. Zmusiły ich
do tego dopiero zdecydowane posunięcia władz. W materiałach pochodzących
z przełomu lat 20. i 30. znajdujemy między innymi raporty dotyczące bogatych
posiadaczy stad z zestawieniami ilości zwierząt i trasami dorocznych przeko
czowań (NARSJ f50o1d3626, f50o1d3835). Wkrótce ich renifery zasiliły artele.
Konfiskaty dotknęły wszystkich, których uznano za kułaków. W ten sposób swój
dobytek stracił między innymi słynny kniaź ałaziejskich Jukagirów Afanasij Ku
riłow, który zmarł wkrótce po rekwizycji pierwszych czterystu reniferów. Nie
długo potem władze kołchozów skonfiskowały resztę zwierząt, a żonę i córkę
Afanasija Kuriłowa wywieziono zimą w tundrę, gdzie zmarły (Jagłowskij 2003,
s. 102). Represje dotykały także innych właścicieli większych stad, dziadkowie
dwojga różnych rozmówców z Kołymskoje zostali rozkułaczeni i zesłani na ro
boty przy wycince tajgi, skąd jeden z nich już nie wrócił (8/04wiosna MNO,
10/04wiosna WICh).
Groźba rozkułaczenia była przyczyną pierwszej istotnej zmiany w sytuacji
etnicznej regionu — wielu bogatych Czukczów w obawie przed utratą stad
wywędrowało z Wielkiej Zachodniej Tundry w niedostępne górskie obszary
na wschodnim brzegu Kołymy, gdzie o wiele później rozpoczęły się radziec
kie przemiany. Początki rekwizycji nastąpiły tuż po tym, jak doprowadzono
do porzucenia dawnych instytucji władzy rodowej. W 1927 roku w Zachodniej
Tundrze odbył się zjazd, na którym przeprowadzono wybory do rady rodowej
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(Kolesow 2003b, s. 112). Stopniowo instytucje radzieckie zastępowały dawną
władzę kniaziów. W 1931 roku utworzono rejon niżniekołymski w jego dzisiej
szych granicach.
Początkowo zmiany wprowadzane przez władzę radziecką nie narusza
ły w istotny sposób układu etnicznego w regionie — poza odejściem części
Czukczów na wschód nic się w nim nie zmieniło. Poszczególne rody i grupy,
choć pozbawione dawnych kniaziów, nadal koczowały po tradycyjnie ustalo
nych trasach. Mimo że byli teraz członkami arteli, nie wpływało to w istotny
sposób na zmiany w codziennym życiu. Ten stan zaczął ulegać zmianie nieco
później, wraz z upowszechnieniem szkolnictwa i budową osad — Kołymsko
je i Andriuszkino. W olerińskiej części rejonu szkoła powstała w 1930 roku,
w miejscowości Chara–Tała nad Ałazieją. W następnym roku zaczęła dzia
łać szkoła–internat w Płachino w chałłarczińskiej części rejonu, a następnie
szkoły w Pochodsku i na zaimkach Pantalejcha i Kołymskoje. W 1934 roku
szkole w Niżniekołymsku nadano status średniej. W tym samym roku w sze
ściu szkołach rejonu przystąpiło do nauki 236 dzieci (Nadiejewa, Krigsztejn
2003, s. 168). Od lat 40. następuje stopniowy wzrost znaczenia centrów ad
ministracyjnych i gospodarczych w poszczególnych częściach rejonu. W 1940
roku centralną bazę artelu Turwaurgin ulokowano w Kołymskoje, rok później
nad Ałazieją rozpoczęła się budowa Andriuszkino. Wraz z rozwojem infra
struktury w tych miejscowościach oraz przeniesieniem tam szkół z Chara–Tały
i Płachino wzrastało ich znaczenie jako centrów gospodarczych i kulturalnych.
Pod koniec lat 40. na bazie dotychczasowych arteli utworzono duże kołchozy
— Turwaurgin z centrum w Kołymskoje, kołchoz im. Stalina w Andriuszkino
i kołchoz im. Lenina w Pochodsku (Sokołow 1991, s. 3). Na lata 40. i 50. przy
padł też rozwój części rejonu położonej w delcie. Jeszcze w 1942 roku centrum
rejonu przeniesiono z Niżniekołymska do miejscowości Niżnie Kresty. Działał
już wówczas od kilku lat łagier i port przeładunkowy w zatoce Ambarczik,
u ujścia Kołymy. W latach 50. rozpoczęto budowę nowego portu położonego
w pobliżu Niżnych Krestów — w Zielonym Przylądku pierwszy statek rozła
dowano w 1958 roku. W 1963 roku Niżnie Kresty zostają przemianowane na
Czerski. Na przełomie lat 50. i 60. następuje szybki rozwój rejonu — powstają
bazy transportowe, lotniska, zaczynają kursować pierwsze stałe rejsy lotnicze,
rozwija się budownictwo. Pod koniec lat 70. i na początku 80. rusza budowa
wielorodzinnych domów w Kołymskoje i Andriuszkino oraz murowanych blo
ków w Czerskim — najważniejsze miejscowości rejonu przybierają swój dzi
siejszy wygląd.
Wszystkim tym przemianom towarzyszą przeobrażenia w warunkach życia
mieszkańców tundry oraz zmiany w strukturze i relacjach etnicznych w regio
nie. Stopniowo pod wpływem licznych czynników maleje dystans — zarówno
przestrzenny, jak i kulturowy — pomiędzy różnymi grupami w regionie. Szkoły
z internatami — w których dzieci przez długie miesiące przebywały poza rodzi
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nami, a w towarzystwie innych dzieci, pochodzących z różnych grup — powo
dowały zakłócenia w przekazie tradycji, jednocześnie zbliżając osoby różnych
narodowości. Następowało stopniowe zmniejszenie zakresu użycia lokalnych ję
zyków, na rzecz języków dwóch grup dominujących — w szkole w Andriuszkino
nauczano przez długie lata po jakucku, a potem po rosyjsku, w Kołymskoje od
początku po rosyjsku. Także po lekcjach, w internacie nie pozwalano dzieciom
na używanie języków rodzimych.
Własnych nauczycieli nie było. Wszyscy byli przyjezdni. Moja nauczycielka była gdzieś
spod Moskwy. Oczywiście, że im było trudno z nami się porozumiewać. Dlatego starali się, ja ich oczywiście nie usprawiedliwiam, no ale takie było wtedy życie [...]. Był
tutaj taki weterynarz, on doskonale znał języki tutejszych ludów. Słonimski Anatolij.
A nauczycielom widocznie było trudniej. Dlatego nam zabraniali. „Mówcie po rosyjsku”. Zabraniali nam. Myśmy i tak rozmawiali. „Zostaniecie pasterzami reniferów
albo będziecie toalety sprzątać, jeżeli nie będziecie się uczyć. A jeśli będziecie mówili
po rosyjsku, to będziecie uczonymi” (1/04jesień GIW).

Przy takim wychowaniu szkoła z internatem już nie tylko nadszarpywała
więzy rodzinne, uniemożliwiała tradycyjny przekaz przekonań i praktyk zwią
zanych z życiem w tundrze oraz prowadziła do zanikania miejscowych języków,
ale także czyniła ogromne spustoszenie w światopoglądzie młodego pokolenia.
Wynoszono z niej bowiem taki oto przekaz, iż to wszystko, co stanowi sens
życia ich rodzin — pasterstwo reniferów, jest wstydliwym przeżytkiem i sym
bolem zacofania, a bycie pasterzem oznacza znalezienie się na samym dnie
społecznej hierarchii. Młodzież coraz częściej kontynuowała naukę w szko
łach ponadpodstawowych i nie wracała do pracy w tundrze, lecz znajdowała
zatrudnienie w rozrastających się stopniowo osadach. Istotne zmiany nastę
powały także w samej tundrze. Powstanie dużych gospodarstw kołchozowych
wiązało się ze zmianami w organizacji pracy. Zwiększenie pogłowia reniferów
prowadziło do zagęszczenia marszrut corocznych przekoczowań. Pasterstwo
na skalę przemysłową wiązało się z wprowadzaniem wielu zmian niwelują
cych lokalną czy etniczną specyfikę dawnego pasterstwa, a proces ten nasilał
się wraz z rozwojem techniki i możliwościami finansowymi, jakie dawał sys
tem państwowych dotacji. Z czasem wprowadzono system pracy wahadłowej.
Ze stadami nie przemieszczały się już duże rodziny, ale brygady pracowników
kołchozu złożone z osób pochodzących z różnych rodzin, ale też często różnych
narodowości. Sprzyjał temu rozwój osad. O ile początkowo słaba infrastruktura
i zwyczajny brak budynków mieszkalnych powodowały, że dla pasterzy osada
była miejscem rzadkich i krótkotrwałych odwiedzin, o tyle z czasem doszło do
odwrócenia sytuacji. To osada stawała się miejscem stałego zamieszkania, skąd
wyruszało się na kilka miesięcy do pracy w tundrze. Wzrostowi znaczenia Ko
łymskoje i Andriuszkino sprzyjała też akcja likwidacji tzw. nieperspektywicz
nych miejscowości. We wschodniej części rejonu niżniekołymskiego jej efektem
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było przede wszystkim stopniowe pustoszenie nadkołymskich zaimek, a nawet
starego centrum w Niżniekołymsku. W Tundrze Olerińskiej szczególnie brze
mienna w skutki była likwidacja miejscowości Tustach–Sen. Pierwsze zabudo
wania u ujścia rzeczki Tustach–Sen do Wielkiej Czukoczy pobudowano w 1940
roku. Znajdowała się tutaj baza jukagirskiego artelu Czajłaruł Waduł, przemia
nowanego następnie na kołchoz Oleniewod. W 1955 roku kołchoz Oleniewod
połączono z kołchozem im. Stalina z siedzibą w Andriuszkino. Przesądziło to
o losach Tustach–Senu, z którego wkrótce całą ludność przesiedlono do An
driuszkino (Jagłowskij 2003, s. 41–42).
Jeszcze w połowie ubiegłego wieku Kołymskoje pozostawało niewielką miej
scowością zamieszkałą przez kilkadziesiąt rodzin Jakutów oraz Jukagirów i Ro
sjan, zaś Andriuszkino było nowo powstałą osadą, w której zaczynali się dopiero
osiedlać mieszkańcy Tundry Olerińskiej. Księgi gospodarskie z Kołymskoje pro
wadzone w latach 1963–1965 zawierają informacje już o 207 gospodarstwach,
których członkowie tworzyli 899–osobową społeczność (ANU f3o1d17–18).
W tym samym czasie w Andriuszkino mieszkały 752 osoby w 179 gospodar
stwach (ANU f7o3d7–8). U progu okresu poradzieckiego (lata 1991–1995)
w miejscowościach tych mieszkało odpowiednio 1177 i 1348 osób (ANU f34o3d1
i f35o3d4).
Wraz ze stopniowym osiedlaniem się w osadach coraz większej liczby osób,
pochodzących z różnych grup etnicznych zamieszkujących tundrę, następował
też wzrost liczby słowiańskich i jakuckich przybyszów. Obejmowali oni głównie
stanowiska w administracji i zarządzie kołchozów oraz w instytucjach obsługują
cych tundrowe osady — przedszkolach, szkołach, internatach, ośrodkach zdro
wia, domach kultury itp. W Andriuszkino na początku lat 60. było 36 Rosjan,
zaś w pierwszej połowie lat 90. — 75 Rosjan, 12 Ukraińców i 1 Białorusin (ANU
f7o3d7–8 i f35o3d4). Według danych spisu przeprowadzonego w 1989 roku
w całym ówczesnym rejonie niżniekołymskim Rosjanie stanowili 64% ogółu
ludności, Jakuci 9%, zaś Jukagirów, Czukczów i Ewenów było w sumie zaledwie
8,2% (Statisticzeskij... 2006).
Proces przemieszania etnicznego ludności postępował przede wszystkim
za sprawą małżeństw mieszanych. Przywoływane wcześniej relacje o ludności
Zachodniej Tundry z początku XX wieku wskazywały na przypadki małżeństw
mieszanych, jednak trudno w tym okresie mówić o ich powszechności (jukagir
sko–rosyjskie związki były powszechne, ale jedynie nad Kołymą, nie w tundrze).
Wraz z powstaniem osad i stopniowym osiedlaniem się tam mieszkańców tundry
małżeństwa mieszane stają się coraz częstszym zjawiskiem. W pierwszej połowie
lat 60. ich odsetek w Andriuszkino wynosił 28%, zaś 30 lat później sięgał już
55% (ANU f7o3d7–8 i f35o3d4). W Kołymskoje, położonym w regionie, gdzie
liczne małżeństwa mieszane występowały od wieków, ich procent w drugiej po
łowie XX stulecia był jeszcze większy — ponad 63% na początku lat 60. i ponad
58% w latach 90. (ANU f3o1d17–18 i f34o3d1).
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Okres przełomu politycznego na początku lat 90. wprowadził do zarysowa
nego obrazu pewne istotne korekty. Przede wszystkim ułus zaczęli opuszczać
słowiańscy przybysze, co miało związek z załamaniem gospodarczym oraz po
lityczną atmosferą związaną z powstaniem Republiki Sacha. W ciągu ponad
10 lat po upadku ZSRR liczba Rosjan, Ukraińców i Białorusinów zmalała o po
nad 20% — z 77,6% w 1989 roku do 53,9% w roku 2002 (Statisticzeskij... 2006).
Odpływowi ludności słowiańskiej towarzyszyło nasilenie migracji wewnątrz re
jonu — coraz więcej osób z odległych osad przenosiło się do Czerskiego czy
Zielonego Przylądka. Obydwie te miejscowości straciły swój ściśle słowiański
charakter — także za sprawą migracji jakuckiej przede wszystkim z sąsiedniego
ułusu średniekołymskiego.
Napływ ludności jakuckiej wiązał się między innymi z przemianami politycz
nymi w chylącym się ku upadkowi ZSRR i w samej Jakucji. Towarzyszący trans
formacji ustrojowej kryzys gospodarczy doprowadził do upadku pasterstwa
reniferów i innych tradycyjnych gałęzi gospodarki. Wstrzymanie dotacji dla
północnojakuckich kołchozów, wielomiesięczne opóźnienia w wypłacie pensji
i problemy z dostępem do podstawowych produktów powodowały stopniowe
„przejadanie stad”. Pogłowie reniferów zaczęło dramatycznie spadać. W 1981
roku stada wypasane w rejonie liczyły sobie 36 435 sztuk, w ciągu niespełna
20 lat liczba ta spadła do 13 000 w 2000 roku (Statisticzeskij... 2006). Zachwiało
to samymi podstawami bytu mieszkańców Kołymskoje i Andriuszkino. Niepew
ność co do kierunku przemian w kraju budziła dodatkowe obawy. Fala samo
bójstw, jaka przetoczyła się na początku lat 90. przez północnojakuckie ułusy,
była wymownym sygnałem ogromu społecznej frustracji towarzyszącej rosyj
skim transformacjom22. W tych trudnych warunkach zaczęło się na terenie ułu
su niżniekołymskiego wprowadzanie w życie inicjatyw ruchu odrodzeniowego
małych ludów Północy w Jakucji. We wschodniej części rejonu proces ten prze
biegał bez większych napięć. Na początku lat 90. jedna z rodzin z Kołymskoje
utworzyła własne gospodarstwo i na podstawie wchodzących właśnie w życie
przepisów uzyskała prawo do części majątku sowchozowego w postaci jednego
ze stad. Wkrótce gospodarstwo Jegora Andriejewicza Nutendli przyjęło sta
tus obszcziny i otrzymało prawo do użytkowania górskich tundr na wschodnim
brzegu Kołymy. W 1993 roku na bazie sowchozu niżniekołymskiego utworzono
Dane statystyczne wskazują na stały wzrost liczby samobójstw w Jakucji począwszy od wcze
snych lat 90. (Statisticzeskij... 2006). Mimo to moi rozmówcy wskazują właśnie najtrudniejszy okres
przełomu jako czas nasilenia tego zjawiska, co jest kolejnym potwierdzeniem tego, jak trudny był
to dla nich okres i jak silnie zapisał się w ich pamięci. Zazwyczaj wskazuje się Kołymskoje i tam
tejszych Czukczów jako grupę, wśród której zdarzało się najwięcej samobójstw. Jednocześnie moi
rozmówcy podawali zazwyczaj bardzo konkretną ich przyczynę — alkohol. Ponoć w czasach kry
zysu, gdy brakowało podstawowych produktów, w tym wódki, w rejonie pojawił się sprzedawany
nielegalnie i niewiadomego pochodzenia spirytus marki Royal. To jego spożycie miało prowadzić
do większości samobójstw.
22
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obszczinę Turwaurgin. W tym samym roku w Kołymskoje miała miejsce Konfe
rencja Czukczów Jakucji (Matieriały 1993, s. 161–174). Odłączenie się obszcziny
Nutendli nie spowodowało większych konfliktów — ziemie, które otrzymała,
leżały daleko od Kołymskoje, na drugim brzegu Kołymy, zaś tworząca ją rodzi
na wkrótce przeniosła się do swojej bazy na Krasnuszce. W Kołymskoje nato
miast obszczina Turwaurgin przejęła całkowicie rolę dawnego sowchozu, stając
się głównym pracodawcą w osadzie i jednocząc mieszkańców — wszystkich,
niezależnie od narodowości — jak dawniej w ramach jednego kolektywu. Zu
pełnie inaczej było w Andriuszkino, gdzie aktywną działalność odrodzeniową
rozpoczęli Jukagirzy. Jej inicjatorami byli pochodzący z Andriuszkino bracia
Kuriłowowie — Gawrił Nikołajewicz, językoznawca i poeta, oraz Nikołaj Niko
łajewicz, malarz, pisarz i poeta. Mieszkający i pracujący w stołecznym Jakucku
bracia stali się na przełomie lat 80. i 90. najważniejszymi liderami i ideologa
mi jukagirskiego ruchu odrodzeniowego. W 1991 roku w Andriuszkino po
wstała jukagirska obszczina Czajła. Jednak w przeciwieństwie do Kołymskoje
doprowadziło to do działań, których efektem był konflikt etniczny. Choć był
on w istocie odnowieniem wcześniej już powstałych jukagirsko–eweńskich ura
zów, w opisanej powyżej ciężkiej sytuacji pierwszej połowy lat 90. i w związku
ze skrajnością niektórych jukagirskich idei nabrał szczególnej siły. Powołanie
do życia jukagirskiej obszcziny zapoczątkowało proces rozdrabniania dawne
go majątku sowchozu olerińskiego. W 1992 roku powstała eweńska obszczina
Ałazieja, od której rok później odłączyła się jedna z brygad, tworząc na krótko
oddzielną obszczinę Orołczacz (Problemy 1996, s. 51). Dla wielu mieszkańców
Andriuszkino już sam rozpad sowchozu olerińskiego — sowchozu milionera,
jak mówiono o nim przed kryzysem, przedmiotu ich dumy — był ogromnym
ciosem, naruszającym trwałość więzi w ramach kolektywu. Jednak szczególnie
trudny do zaakceptowania dla wielu wychowanych na ideałach internacjonali
zmu był fakt, że rozpad ten nastąpił wzdłuż linii podziałów narodowościowych.
W sytuacji zachwiania podstaw gospodarczych i światopoglądowych łatwo było
o naruszenie kruchej równowagi etnicznej. Zarzewiem konfliktu był już sam
proces podziału majątku sowchozowego pomiędzy poszczególne obszcziny —
wyraźnie niekorzystny dla jukagirskiej Czajły (tamże, s. 51–53). Wraz z powsta
niem Czajły pojawiła się idea odbudowy Tustach–Senu — dawnego centrum
jukagirskiego kołchozu Oleniewod. Jukagirscy działacze uzyskali dotację od
prezydenta Republiki Sacha na realizację odrodzeniowych inicjatyw. Plany od
budowy Tustach–Senu nigdy nie zostały urzeczywistnione, jednak dyskusje wo
kół tego pomysłu podzieliły mieszkańców. Dla pokolenia, które jeszcze pamię
tało fatalne warunki, w jakich przyszło żyć przez pierwsze lata w Andriuszkino
przesiedleńcom z Tustach–Senu, oraz okazywaną im przez część dotychczaso
wych mieszkańców niechęć, pomysł odbudowy Tustach–Senu wydawał się słusz
nym zadośćuczynieniem za doznane krzywdy. Dla idealistycznie nastawionych
jukagirskich liderów był zaś ziszczeniem marzenia o jukagirskiej samodzielno
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ści i próbą powstrzymania postępujących procesów asymilacyjnych. W istocie
był to pomysł całkowicie nierealny, zarówno ze względów ekonomicznych, jak
i z powodu bardzo głębokiego przemieszania etnicznego andriuszkinskiej spo
łeczności. Kontrowersje wokół odbudowy Tustach–Senu spowodowały, że ko
lejna jukagirska inicjatywa od początku skazana była na brak szerszego popar
cia. Gawrił Nikołajewicz Kuriłow wystąpił z pomysłem powołania jukagirskiej
autonomii, tzw. Suktulu, zgłaszając odpowiedni projekt pod obrady jakuckiego
parlamentu. Większość mieszkańców Andriuszkino odczytała ten pomysł jako
kolejną próbę niemożliwego w praktyce do wykonania wydzielenia Jukagirów
z całej społeczności i nadania im uprzywilejowanej pozycji. Lata 90. minęły
w Andriuszkino pod znakiem jukagirsko–eweńskiego konfliktu — uwidacznia
jącego się przy okazji odrodzeniowych inicjatyw, choć w gruncie rzeczy toczą
cego się w związku z potencjalnym zagrożeniem silnej pozycji Ewenów w wie
loetnicznej społeczności.

2. Państwo i narody
— zróżnicowanie etniczne a oficjalne kategorie narodowościowe
Napięcie, jakie pojawiło się w relacjach między poszczególnymi grupami etnicz
nymi zamieszkującymi Andriuszkino, zostało wywołane działaniami będącymi
pochodną przemian politycznych przełomu lat 80. i 90. Podjęcie tych inicja
tyw przez działaczy małych ludów Północy było możliwe dzięki przyzwoleniu
ze strony państwa, które niektórzy z autorów uznają za rodzaj taktyki przyję
tej wobec rosnących dążeń większych narodów byłego ZSRR (Szporluk 2003,
s. 121). Pokazuje to, w jaki sposób polityka narodowościowa tak specyficzne
go tworu, jakim jest Federacja Rosyjska (a wcześniej carska Rosja i ZSRR),
wpływać może na lokalne wymiary relacji etnicznych. W istocie jest to jedynie
wierzchołek prawdziwej góry lodowej, gdyż przy bliższym przyjrzeniu się prze
mianom struktury etnicznej w regionie, nietrudno dojrzeć także w wielu innych
przypadkach wpływy państwa i polityki narodowościowej. Na najbardziej ele
mentarnym poziomie dotyczyły one kontrolowanej przez państwo klasyfikacji
różnorodności etnicznej i kodyfikacji określonych kategorii jej opisu dla potrzeb
administracyjnych (co często przekładało się także na opisy naukowe). Zazwy
czaj były one w sztywny sposób nałożone na skomplikowaną rzeczywistość, która
w wielu lokalnych przypadkach nie mieściła się w tak skonstruowanych ramach.
Szczególnie wyraźnie zaznaczało się to zjawisko w czasach radzieckich, jednak
podobne tendencje odnajdujemy już w regulacjach dotyczących ludów Syberii,
pochodzących z okresu carskiego.
Do rewolucji ludy syberyjskie zwykło się w Rosji określać słowem inorodcy,
a wcześniej jako jasacznyje ljudzi (plemiena). Te dwa terminy doskonale odda
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ją stosunek do ludów Syberii — obcych plemion traktowanych głównie jako
dostarczycieli jasaku. Ten rodzaj relacji i postrzegania kształtował się przede
wszystkim na samym początku rosyjsko–tubylczych kontaktów. Oddziały ko
zackie docierające do coraz dalszych zakątków Syberii skoncentrowane były
na zysku — uczynienie płatnikami jasaku kolejnych grup miejscowej ludności
było głównym celem zauralskich wypraw. Jak pisze Slezkin, kozacy nie liczyli
na nic poza cennymi futrami, przemierzali syberyjskie ziemie w poszukiwaniu
bogactw oraz nowych ich dostarczycieli — potencjalnych poddanych i płatni
ków daniny — „i nie znali żadnej innej formy podboju” (Slezkin 1994a, s. 40).
Spotykane w tajdze i tundrze ludy były po prostu inorodcami: jedni hodowali
renifery, inni konie, jedni wiedli osiadły, inni wędrowny tryb życia, nadmorscy
Łamuci mieszkali w stałych osadach „jak na rosyjskiej prowincji”, a Czukcze
byli koczownikami jak olienyje Samojedy. Jak podkreśla Slezkin, nie miało być
też żadnej Nowej Rosji — kozacy nie zostali wysłani w poszukiwaniu „nowe
go świata” i nikt nie oczekiwał jego odkrycia. W kolejnych raportach słanych
do Moskwy relacjonowali swe poczynania wprowadzając do obiegu miejsco
we nazwy geograficzne i etnonimy napotykanych po drodze ludów (tamże).
Na północy współczesnej Jakucji byli to przede wszystkim Jukagirzy, Tunguzi
i Łamuci. Ludy te były nieliczne i rozproszone, zaś kozacy docierali stopniowo
do pojedynczych grup. Utworzone na ich bazie tzw. rody administracyjne stały
się podstawową jednostką państwowej buchalterii związanej z kontrolą nad
rdzennymi mieszkańcami i utrzymaniem wpływów czerpanych z inorodców.
Jak pisze Tugołukow, rody administracyjne nie miały nic wspólnego z rodami
opartymi na więzach krwi. Lokalne administracje włączały do spisów przed
stawicieli różnych grup rodowych i rodzinnych — zazwyczaj tych, którzy znaj
dowali się w pobliżu danego zimowiska. Taki twór otrzymywał nazwę jednego
z dawnych rodów bądź zupełnie nową. Zdarzało się, że przy okazji podobnego
łączenia, jednoczono pod wspólną nazwą grupy o różnym pochodzeniu etnicz
nym. Na przełomie XVII i XVIII wieku utworzono ród czuwański, w skład
którego weszli także Chodyńcy — w rezultacie etnonim Chodyńcy całkowicie
wyszedł z użycia (Tugołukow 1979, s. 20–21). Znaczenie rodów jako podstawo
wych jednostek podatkowych potwierdziły regulacje czasów pierwszej komisji
jasacznej, które określiły obowiązek podatkowy w stosunku nie do pojedyn
czych osób, ale rodów właśnie, obligując jednocześnie do dostarczenia daniny
rodowych starostów. Według danych tejże komisji z 1769 roku w zimowisku
ałaziejskim płaciły jasak dwa rody — jukagirski oraz tunguski ród betilski,
zaś w Niżniekołymsku — pięć rodów jukagirskich. Rejestrowane w zapisach
syberyjskich administracji rody były zawsze rodami jakiejś narodowości przy
pisanymi do konkretnego ośrodka lokalnej władzy — zimowiska, twierdzy czy
miasta. Ten uporządkowany system — osoba należy zawsze do jakiegoś rodu,
rody są jednostkami mającymi konkretną przynależność etniczną — pozwalał
aparatowi państwa kontrolować sytuację w rozległym imperium. W rzeczy
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wistości stwarzał jedynie iluzję uporządkowania — a dotyczyło to zarówno
przypisania inorodców do poszczególnych centrów administracyjnych, jak
i — przede wszystkim — ich składu etnicznego. Szczególnie wiele przypad
ków rozbieżności miało miejsce na granicach różnych jednostek administra
cyjnych. W dokumentach archiwalnych z lat 1859–1867 znajdujemy między
innymi list z Pietropawłowska na Kamczatce adresowany na ręce kołymskie
go isprawnika dotyczący grupy inorodców „nigdzie nie przypisanych”, którymi
byli „przybyli tutaj w dawnych czasach Łamuci z okręgu kołymskiego, którzy
nawet nie wiedzą, do jakiego rodu kołymskich Łamutów należą”. Pietropaw
łowski isprawnik donosił dalej także o innych grupach łamuckich przybyszy
„nigdzie nie przypisanych” i o swych planach utworzenia z nich „oddzielnego
kamczackiego rodu łamuckiego” (NARSJ f16o1d1683). Znanych jest wiele
innych przypadków przechodzenia całych bądź części rodów do rodów przypi
sanych do innych okręgów administracyjnych lub rodów o innym pochodzeniu
etnicznym. W 1867 roku w zarządzie okręgu kołymskiego rozpatrywano spra
wę „przypisania sześciu Koriaków z okręgu giżygińskiego do czuwańskiego
rodu chatyńskiego w okręgu kołymskim” (tamże). Z tego samego okresu po
chodzi korespondencja dotycząca „przepisania Łamuta [z] kołymskiego okrę
gu [z] drugiego kamiennego rodu łamuckiego Piotra Burnaszowa z rodziną do
jukagirskiego rodu w ustjańskim ułusie...” (tamże). Podobne sprawy rozpatry
wano także wewnątrz okręgu — między innymi Jukagirzy z rodu uszkańskiego
i Łamuci z drugiego rodu deljańskiego prosili o przepisanie ich do jakuckich
naslegów (tamże).
Rody jako wyodrębnione zamknięte jednostki o określonym charakterze
etnicznym były więc w znacznym stopniu fikcją. Na ile niejednorodny bywał
w rzeczywistości ich skład etniczny, pokazują choćby cytowane już w poprzed
nim rozdziale wyimki z dzienników Jochelsona. Dla rozbudowanej administra
cji rosyjskiego imperium były to jednak podstawowe kategorie biurokratycznej
buchalterii. To, że często nie odzwierciedlały rzeczywistości, związane było też
z ociężałością administracji. Przykładów znowu dostarczają tu prace Jochelso
na. Wysokość jasaku dla poszczególnych rodów uzależniona była między innymi
od liczby dorosłych mężczyzn w rodzie i określana na podstawie spisów podat
kowych. Te jednak były sporządzane co kilkadziesiąt lat, a lokalne administra
cje często nie dbały o to, by podobne dane na bieżąco uaktualniać. Tak było
w przypadku jukagirskich rodów ze wschodniej części okręgu kołymskiego —
pierwszego omołońskiego i trzech omockich — których liczebność pomiędzy
rokiem 1859 i 1897 spadła o 76,6%. Za tymi zmianami w rzeczywistej sytuacji
demograficznej nie nadążała administracja, żądając od starostów wciąż tej sa
mej wysokości jasaku. Doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, w której na drugim
omockim rodzie spoczywał obowiązek wypłaty jasaku za 14 mężczyzn, podczas
gdy w rzeczywistości nie było ani jednej osoby, do której obowiązek ten się od
nosił, ponieważ jedyny mężczyzna w rodzie ukończył 50 lat (według prawa osoby
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powyżej 50. roku życia nie płaciły jasaku). Władze jednak owego jedynego męż
czyznę uczyniły starostą rodu, w wyniku czego został on zobowiązany dostarczać
jasak naliczany wciąż dla 14 osób. Podczas swojego pobytu nad Kołymą Jochel
son na prośbę starostów wymienionych rodów interweniował u władz, by zwol
niły ich z płacenia jasaku za nieżyjących współrodowców. Jego pismo przeszło
wszystkie poziomy administracyjnej biurokracji i ostatecznie rozpatrywane
było w Senacie, który odmówił „na tej podstawie, że zmarli mogą być zwolnieni
z płacenia jasaku tylko po przeprowadzeniu nowego spisu” (Jochelson 2005a,
s. 102). Dzięki Jochelsonowi czterem nadkołymskim rodom udało się mimo to
poprawić swoją sytuację — władze zgodziły się ostatecznie na połączenie czte
rech rodów w jeden nowy pod nazwą pierwszy omołoński, czemu towarzyszyło
uściślenie liczby mężczyzn zdolnych do płacenia podatku. Wiele innych rodów
pozbawionych podobnej pomocy wciąż płaciło jasak za zmarłych.
Powyższe przykłady pokazują jedną z przyczyn pogłębiających rozdźwięk
pomiędzy administracyjnie zadekretowanymi kategoriami podziałów a rze
czywistą różnorodnością etniczną, jaką był zwyczajny brak wiedzy. Bogoraz
kpił z nonsensów rosyjskiej biurokracji, podając przykłady tablic statystycz
nych przysyłanych rokrocznie z Jakucka i zapełnianych pracowicie przez ko
łymskich isprawników rzędami zer — zawierały bowiem kompletnie oderwane
od miejscowych realiów pytania o urodzaj zbóż, liczbę mułów czy fabryk skó
rzanych (Bogoraz 1930, s. 69). Trudno się zresztą dziwić centralnym władzom
w Jakucku, Irkucku czy Petersburgu, skoro na najniższym szczeblu okręgowym
często niewiele wiedziano o tym, co dzieje się wśród inorodców. W 1847 roku
w odpowiedzi na pismo Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego z prośbą
o przedstawienie danych „statystycznych, geograficznych i etnograficznych”
o okręgu, kołymski isprawnik w odniesieniu do ostatniego rodzaju informacji
był w stanie skreślić jedno, za to bardzo charakterystyczne zdanie na temat nie
rosyjskiej ludności:
Dla zestawienia informacji etnograficznych niczego godnego uwagi o życiu
mieszkańców okręgu kołymskiego powiedzieć się nie da: większą część okręgu
zamieszkują inorodcy, którzy całkowicie różnią się od Rosjan, zarówno językiem,
jak i sposobem życia (NARSJ f18o1d50).

Gdy do tego stanu ignorancji dołożymy bałagan spowodowany rewolucją
i zmianami władz, łatwiej będzie zrozumieć problemy nowo tworzonego ra
dzieckiego aparatu administracyjnego z rozeznaniem się w sytuacji etnicznej
poszczególnych regionów. Nie było łatwo także nowym władzom okręgu ko
łymskiego, które wyraźnie gubiły się w gąszczu skomplikowanych relacji et
nicznych, myląc nazwy rodów i przynależność etniczną ich oraz ich starostów
(NARSJ f50o1d3626). Wkrótce komuniści dokumentnie skomplikowali sytu
ację, wprowadzając reformę nazewnictwa. Od samego początku nowe władze
zrezygnowały z terminu inorodcy, jako kojarzącego się z krytykowanym przez
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nich stosunkiem starego reżimu do ludności syberyjskiej. Jego miejsce zajęło
bardziej neutralne sformułowanie tuziemcy. Wkrótce, wraz z rozwojem polityki
narodowościowej, pojawiły się terminy: narody Siewiera i małyje narodnosti Siewiera. Były one przejawem budowania hierarchii w ramach struktury etnicznej
Północy i Syberii — inny status przysługiwał dużym narodom republikańskim
(Jakuci, Buriaci), inny zaś — niewielkim liczebnie grupom etnicznym z Dalekiej
Północy. Stworzenie tej odrębnej grupy wynikało z przekonania, iż społeczno
ści te są zapóźnione pod względem ekonomicznym, politycznym i kulturowym,
zaś o ich jedności stanowić miały podobne podstawy bytu oparte na pasterstwie
reniferów, myślistwie i rybołówstwie oraz niewielka liczebność (Kuoljok 1985,
s. 36). Nie było to w istocie nic nowego. Przyjęty w 1822 roku Ustaw ob uprawlieni inorodcew wprowadzał podobne rozróżnienie w ramach kategorii osiadłych,
koczowniczych i wędrownych ludów zamieszkujących Syberię. W przypadku Ja
kucji podział ten dokładnie się pokrywał — w XIX wieku Jakuci jako jedyni
spośród ludów miejscowych mieli status koczowników, podczas gdy Tunguzi,
Łamuci i Jukagirzy byli uznawani za wędrowców (Abdulatipow 2000, s. 515,
Gogolew 1999, s. 92). Według niektórych autorów podobne też było podłoże
zainteresowania nowej władzy ludami Północy — tak jak w czasach carskich
związane miało ono być ze względami ekonomicznymi. James Forsyth podaje,
że w latach 1924–1926 skórki zwierząt futerkowych stanowiły od 10 do 15,3%
radzieckiego eksportu — stąd zainteresowanie władz włączeniem tych grup
w obieg radzieckiej gospodarki, do czego niezbędne było wprowadzenie okre
ślonych zmian w ich sposobie życia i pracy (Forsyth 1992, s. 246–248). Podstawy
spisu ludów Północy i oficjalnego nazewnictwa ustaliły się w latach 1926–1933
(Missonowa, Sokołowa 2006, s. 133). Jednak także w późniejszych latach doko
nywano różnych korekt. Władze i naukowcy radzieccy stanęli przed problemem
uporządkowania skomplikowanej mozaiki etnicznej Syberii. Bywało, że opisy
wana przez etnografów różnorodność musiała ulec uproszczeniu, by sprostać
biurokratycznym wymogom (Szynkiewicz 1993, s. 41–42). Stopniowe wyodręb
nianie kategorii małych ludów Północy związane było z tworzeniem specjalnych
instytucji zajmujących się jej problemami. Jeszcze w 1922 roku, kiedy oficjalnie
przyłączono Syberię do RSFSR, przy Oddziale Mniejszości Narodowych Ludo
wego Komisariatu ds. Narodów (Narkomnaca) utworzono Polarny Pododdział
Kierowania Rdzennymi Ludami Północy. Podjęła również pracę komisja, ma
jąca określić zasady funkcjonowania władzy radzieckiej wśród ludów Północy,
w skład której weszli znani etnografowie: Bogoraz, Jochelson, Szternberg (Sier
giejew 1955, s. 213–215). Ostatecznie w 1924 roku powołano Komitet sodiejstwija narodnostjami siewiernych okrain (Komitet Północy), który przez następne
10 lat koordynował wszelkie inicjatywy związane z ludami Północy. Jeszcze w li
stopadzie tego roku lokalny Komitet Północy powołano w Jakucku (Ogryzko
1999 cz. II, s. 521). Reforma nazewnictwa była właśnie jedną z owych inicja
tyw, których koordynacją zajmował się Komitet. Potrzebę zmiany dotychcza
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sowej terminologii motywowano nieścisłością starych nazw oraz ich zewnętrz
nym pochodzeniem (Luks 1930, s. 99). W większości przypadków nowe nazwy
z oporami, lecz zostały przyjęte i utrwaliły się zarówno w języku oficjalnym, jak
i w świadomości członków poszczególnych grup. Bywało też, że niektóre nowe
terminy po pewnym czasie zarzucano, powracając do starych, utartych nazw, jak
w przypadku Czukczów i Jukagirów.
Trudno ustalić dokładną datę wprowadzenia nowych terminów w Jakucji.
W dokumentach z przełomu lat 20. i 30. używane są wciąż jeszcze stare nazwy
(np.: NARSJ f50o1d3626, f680o1d91). Podobnie w pochodzącej z 1929 roku pu
blikacji zawierającej wyniki spisu z lat 1926–1927 (Pochazjajstwiennaja pieriepis
1929). W statystykach, raportach i zestawieniach rocznych z pracy niżniekołym
skich kołchozów, jakie zachowały się w czerskim archiwum, począwszy od lat
40. zaczyna się pojawiać nowa terminologia. Na miejsce Czukczów pojawiają się
Luorawetlanie — od czukockiego terminu l’e–oravetlat, czyli „prawdziwi ludzie”
(Bogoraz 1934, s. 3). Najstarszy z raportów z działalności kołchozu Turwaurgin
z 1935 roku zawiera jeszcze nazwę Czukcze (ANU f9o1d183). Począwszy od
roku 1940 zastępuje ją słowo Luorawetlanie. Występuje ono niezmiennie aż do
roku 1952, choć w różnych zapisach — Luorawetlan, Laurowetlan, Luarowetlan
czy w końcu jakuckiej formie Laurowetlaanner, tam gdzie raporty wypełniane
były na wydrukowanych po jakucku formularzach (ANU f9o1d185–215). Od
kolejnego roku dane dotyczące składu narodowościowego zupełnie znikają,
a w 1956 roku pojawia się jedynie informacja o ilości gospodarstw malych narodnostiej. Zostały one wymienione w nawiasie i są to: Eweni, Ewenkowie, Czukcze
i Jukagirzy (ANU f9o1d218–227). Podobnie w przypadku ksiąg gospodarskich,
w księdze rady naslegu chałłarczińskiego za lata 1945–1947 używany jest termin
Luorawetlanie (ANU f3o2d1–2). Z kolei księga za lat 1951–1953 zawiera już
bardzo znaczące zmiany. Karty w lewej części stron zawierają tam pierwotne
wpisy z danymi o poszczególnych członkach rodzin (gospodarstw rodzinnych)
— używa się w nich w odniesieniu do rodzin czukockich zawsze terminu Lau
rowetlanie. Jednak w przypadku niektórych rodzin pojawiają się, późniejsze jak
można sądzić, wpisy w prawej części strony — ponownie wymienia się tam skład
rodziny, jednak w miejscu terminu Laurowetlan pojawia się Czukcza. Tak jest
na przykład w gospodarstwie nr 30, gdzie N. Kontakoj po lewej stronie figuruje
jako Laurowetlan, po prawej zaś jako Czukcza (ANU f3o2d8–10). W księdze
za lata 1954–1956 termin Laurowetlanie już się nie pojawia, wszędzie zostaje
zastąpiony słowem Czukcze (ANU f3o2d11–12)23.
Ten powrót do starej nazwy w dokumentach był zgodny z rzeczywistą samoidentyfikacją miesz
kańców. W 1951 roku w rejonie niżniekołymskim działała ekspedycja etnograficzna jakuckiego
oddziału Akademii Nauk ZSRR. W raporcie z jej przebiegu czytamy między innymi: „Z badań
wśród kołymskich Czukczów dotyczących ich przynależności narodowej wynika, że oni sami na
zywają się nie Luorowetlanami ale Czukczami. Niektórzy z naszych informatorów–Czukczów wy
23
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Podobnie proces powrotu dawnej nazwy widoczny jest w dokumentach z An
driuszkino, gdzie również mieszkały pojedyncze osoby pochodzenia czukockie
go. Tam jednak nastąpiło to prawie o dekadę później. W księdze gospodarskiej
olerińskiej rady wiejskiej za lata 1957–1959 występują obydwa terminy, zarówno
Laurowetlan, jak i Czukcza (ANU f7o3d2–4). Jednak już kolejna księga nie
zawiera w ogóle pierwszego z nich — osoby zapisane przed dwoma laty jako
Laurowetlanie, teraz figurują w niej jako Czukcze (ANU f7o3d5–6).
Zamieszanie wynikające z kilkunastoletniego okresu wprowadzenia do ofi
cjalnego języka etnonimu Luorawetlanie prawie nie znajduje odbicia we współ
czesnych wypowiedziach moich rozmówców. Zapytani o ten termin bezpośrednio,
zazwyczaj go znają i jest to dla nich po prostu czukocki odpowiednik rosyjskiego
słowa Czukcza. Obydwa terminy traktowane są równorzędnie i w sposób neu
tralny. Raz tylko zdarzyło mi się słyszeć wypowiedź, w której nawiązywano do
omawianej nazwy w kontekście czukocko–rosyjskich relacji. W ostatnim dniu
święta pasterzy reniferów w Tundrze Chałłarczińskiej, już po kończącym go
przyjęciu, podczas którego spora część uczestników przesadziła z alkoholem,
stałem w grupie kilku młodych Czukczów, którzy starali się zatrzeć ewentualne
złe wrażenie, jakie mogły na mnie wywrzeć obserwowane wcześniej ekscesy nie
których uczestników uroczystości. Tłumaczyli mi, że to sytuacja szczególna —
wielkie święto — i ludzie dlatego pozwolili sobie na więcej. Przestrzegali mnie,
bym nie wyciągał pochopnych wniosków i nie czynił pospiesznych generalizacji,
jak to się zdarza, ich zdaniem, dziennikarzom rosyjskiej prasy. I właśnie gdy roz
mowa zeszła na Rosjan i ich stosunek do Czukczów, jeden z pasterzy nawiązał
do czukockiego etnonimu.
Czukcze to rosyjska nazwa. Po czukocku nazywamy się L’e–oravetlat. Rosjanie nie
potrafili tego wymówić i zapisali jako Laurowetlan. To znaczy prawdziwy człowiek.
A zapisują, jeśli w paszporcie wpis na przykład, to piszą Czukcza. Bo oni nie mogą
wymówić Ll’e–oravetlat (Z4).

Wypowiadający te słowa Iwan, około czterdziestoletni czukocki pasterz,
wyraźnie drwił w ten sposób z Rosjan i przekręcania przez nich czukockich
nazw. Sens jego wypowiedzi staje się wyraźniejszy w zestawieniu z wymianą
zdań ją poprzedzającą, kiedy to uczestnicy rozmowy wskazywali na posługi
wanie się przez przyjezdnych, w tym Rosjan, utrwalonymi negatywnymi kli
szami w opisach współczesnego życia Czukczów. To użycie etnonimu jako
narzędzia budowania pozytywnego wartościowania własnej pozycji w obrębie
czukocko–rosyjskich relacji — poprzez wskazanie tym razem na rosyjską nie
udolność — było jednak odosobnionym przypadkiem. Zazwyczaj ani sam et
nonim, ani historia z jego wprowadzaniem do oficjalnego obiegu nie budziły
jaśniali, że termin luorowetlan znaczy ‘prawdziwy człowiek’ i odnosi się do nich w takim stopniu,
w jakim oznacza wszystkich innych ludzi” (Gurwicz 1952, s. 201).
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większych emocji. W szczególnym znaczeniu, jako nazwy innej (odrębnej od
czukockiej) narodowości, pojawił się termin Laurowetlan w jednej z zareje
strowanych rozmów.
Rodzice moi byli Czukczami. Matka była Laurowetłanką. To całkiem inny lud. Jak
by to powiedzieć, no język ich był czukocki, ale czysty, prawdziwie czukocki. Laurowetlanie. To się tłumaczy jako prawdziwy człowiek. To mały naród. Kilka osób
pewnie.
— Są tacy też tutaj, w osadzie?
Pewnie są. No jak by to powiedzieć, nie wszyscy piszą się Laurowetłanami.
— A ojciec też był...
A ojciec mój prawdziwy Czukcza był. On wcześnie zmarł. I mama wcześnie zmarła.
I mnie wychowywali zupełnie obcy ludzie [...].
— A ta narodowość Laurowetłanie, czym się różniła od Czukczów?
Laurowetłanie? Oni tacy sami, ale oni, na nich mówią, czyści, prawdziwi Czukcze,
nie zmieszani. Tam nie ma zmieszania. Dlatego nazywali się prawdziwi ludzie. Jeśli
przetłumaczyć (13/02 WNK).

Pomieszanie kategorii widoczne w cytowanym fragmencie rozmowy pokazu
je możliwe konsekwencje samego tylko wprowadzenia zmian terminologicznych
w pierwszych dziesięcioleciach funkcjonowania władzy radzieckiej. O wiele po
ważniejsze i w sposób zasadniczy wpływające na kształt relacji etnicznych w re
gionie było jednak manipulowanie ową terminologią. W przypadku Czukczów
nie miało ono miejsca — w okresie wprowadzania nowego nazewnictwa czukoc
kich mieszkańców niżniekołymskiej tundry zapisywano jako Laurowetlan, a gdy
od nowego nazewnictwa w tym przypadku odstąpiono, po prostu ponownie za
częto w odniesieniu do nich stosować utrwalony termin Czukcze. Wspomniane
manipulacje dotyczyły przede wszystkim Jukagirów. By lepiej zrozumieć ich me
chanizm, przyjrzeć się należy trzem kolejnym nazwom — Jukagirom, Łamutom
i Tunguzom.
Podobnie jak w przypadku Czukczów, nazwy te funkcjonowały w oficjalnym
obiegu jeszcze co najmniej do końca lat 20. (np.: NARSJ f680o1d91, Pochazjajstwiennaja pieriepis 1929). Najstarszy z kołchozowych raportów z roku 1935
zawiera już nowe nazwy, odpowiednio: Oduł, Ewen i Ewenk (ANU f9o1d183).
Dotychczasowych nazw nie znajdujemy także w pochodzących z lat 40. dokumen
tach kołchozów i administracji z regionu Tundry Olerińskiej. Najstarszy z doku
mentów dotyczących tego obszaru z roku 1940 zawiera informacje o składzie
narodowościowym kołchozu Oleniewod. Jest to spis rodzin będących członkami
kołchozu, sporządzony w specjalnie drukowanej do tego celu księdze. Druk jest
w języku jakuckim i w części dotyczącej składu narodowościowego zawiera nastę
pujące kategorie: Saqalar, czyli Jakuci, Eveenner evenkiiler, czyli Eweni i Ewen
kowie, Laurovetlaanner, czyli Czukcze, Oduullar (çukeegir), czyli Odułowie (Ju
kagirzy), oraz Atn omuktar, czyli inne narodowości (ANU f9o1d102). Kolejne
tego typu spisy nie zawierają już gotowych tabel ze składem narodowościowym,
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czasem w ogóle ich brak, czasem zostają sporządzone samodzielnie przez osoby
wypełniające księgi. W tych przypadkach dokumenty z lat 1941–1953 zawierają
takie terminy jak Jakuci (rzadziej Sacha), Laurowetlanie, Odułowie, zaś w od
niesieniu do pozostałych grup pojawiają się dwa rodzaje wpisów — Ewenkowie
bądź Eweni i Ewenkowie (jako jedna kategoria) (ANU f9o1d104–138). Podob
nie jest w przypadku drugiego z olerińskich kołchozów Sutanja Uderan, gdzie
możemy też znaleźć bardzo znaczącą korektę przy jednym z wpisów. Tamtejsze
spisy z lat 1941–1942 zawierają oprócz nazw Jakuci, Laurowetlanie, Odułowie,
także wpis Ewenkowie. W dokumencie z roku 1946 końcówka słowa Ewenko
wie została przekreślona (ros. Ewienki, przekreślono końcówkę –ki), a w latach
kolejnych widnieje nieco dziwny wpis Ewen Ewenkowie (ros. ewien ewienki)
(ANU f9o1d161–175). Według różnych źródeł, w 1949 lub w 1955 roku kołchozy
Oleniewod i Sutania Uderan połączono w jeden kołchoz imienia Stalina (Soko
łow 1991, s. 3; Jagłowskij 2003b, s. 117). Gospodarstwo to obejmowało całą Tun
drę Olerińską, a jego bazą była siedziba olerińskiej rady wiejskiej w budowanym
od 1941 roku Andriuszkino. Lektura tamtejszych ksiąg gospodarskich z końca
lat 50. i z lat 60. pokazuje przedziwne losy poszczególnych nazw. Jedna z naj
starszych dostępnych w czerskim archiwum ksiąg gospodarskich olerińskiej rady
wiejskiej zawiera okrojoną w stosunku do starszej dokumentacji kołchozowej
ilość kategorii narodowościowych. Przede wszystkim zupełnie znika termin Odu
łowie, wśród kilkuset mieszkańców Andriuszkino księga nie wykazuje ani jednej
osoby tej narodowości. Nie znajdziemy tu także terminu Ewenk czy dziwnych
połączeń w rodzaju Ewen Ewenkowie. Poza nielicznymi rosyjskimi przybyszami
ówcześni mieszkańcy Andriuszkino należeli, według omawianego dokumentu,
do trzech narodowości: czukockiej24, eweńskiej i jakuckiej (ANU f7o3d5–6). Już
w kolejnej księdze ten ubogi jak na niżniekołymskie warunki zestaw zaczyna się
komplikować. Przy sześciu osobach w kolumnie narodowość pojawia się wpis
Oduł/Odułka, zaś w przypadku kilku innych osób mamy do czynienia z korek
tami wpisów — nazwy Ewen/Ewenka zostają przekreślone, a nad nimi nadpisa
no terminy Jukagir/Jukagirka (ANU f7o3d7–8). W kolejnych latach podobnych
skreśleń jest coraz więcej, jednocześnie stopniowo znika termin Oduł. W księ
dze za lata 1972–1974 nie ma go już w ogóle, za to znajdujemy w niej aż 120 Ju
kagirów (ANU f7o1d13–14). Od tego czasu sytuacja z terminologią wyraźnie się
normuje — dokumenty wytwarzane w rejonie wskazują na przebywanie na jego
terenie trzech liczących się grup spośród małych ludów Północy — Czukczów,
Ewenów i Jukagirów. Co zatem stało się w latach 50. — skąd wzięli się ówcześni
Ewenkowie, tudzież Ewen Ewenkowie, i jak zastąpili ich Eweni oraz gdzie znik
nęli na kilka lat Odułowie/Jukagirzy?

W najstarszej księdze z lat 1957–1959 występują jeszcze równolegle terminy Czukcza
i Laurowetlanin (ANU f7o3d2–4).
24
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Do rewolucji w okręgu kołymskim notowano obecność zarówno Łamutów,
jak i Tunguzów. Pierwsi należeli do kilku rodów i byli rozproszeni po całym
okręgu, o drugich mówiło się w zasadzie w odniesieniu do rodu betilskiego
koczującego pomiędzy Wielką Czukoczą i Ałazieją. To przyporządkowanie
nazw nie było jednak ścisłe. W książce prezentującej wyniki spisu powszech
nego z 1897 roku w odniesieniu do mieszkańców Zachodniej Tundry używa
ne jest określenie Łamuto–Jukagirzy, choć już język rozpowszechniony w tym
obszarze nazywany jest „narzeczem tungusko–jukagirskim” (Patkanow 1912,
s. 796–799). Jochelson pisze, że do czasu jego badań język Betilców nazywa
no tunguskim, tak też określali go w czasach jego badań mieszkańcy doliny
Kołymy. Sam Jochelson przekonuje, że Betilcy posługiwali się w rzeczywisto
ści językiem jukagirskim (Jochelson 1900, s. 158). Pierwszy spis z czasów ra
dzieckich wykazuje w tym obszarze między innymi 43 gospodarstwa łamuckie,
44 tunguskie oraz 20 jukagirskich (Pochazjajstwiennaja pieriepis 1929, s. 114).
Na początku lat 30. terminy Łamuci i Tunguzi zostały oficjalnie zastąpione na
zwami Eweni i Ewenkowie. Można przypuszczać, że częstsze występowanie
w pierwszych dokumentach miejscowej administracji nazwy Ewenk związane
było z tradycyjnie silną pozycją Betilców — rodu określanego mianem tun
guskiego — wśród innych grup tundry między Czukoczą i Ałazieją. Zastąpie
nie jej w późniejszym czasie nazwą Ewen wiąże się z kolei z porządkowaniem
skomplikowanej mozaiki etnicznej przez radzieckich etnografów, czemu mię
dzy innymi służyć miała reforma nazewnictwa. Problem ze ścisłym rozróżnie
niem Łamutów i Tunguzów dotyczy całej wschodniej Syberii, a na jego przejawy
natykamy się już w pierwszych relacjach pierwoprochodców, którzy spotykali na
swej drodze „Tunguzów zwanych Łamutkami” (Tugołukow 1971, s. 215). Do
rewolucji Ewenów nazywano zarówno Tunguzami, jak i Łamutami, przy czym
ten ostatni termin nie obejmował wszystkich grup eweńskich. Na podobne nie
ścisłości wskazywali radzieccy etnografowie. Tugołukow pisał:
Rosyjscy starożyłowie w Jakucji nazywali Łamutami myśliwych–pasterzy renife
rów z górskich obszarów w basenach Jany i Indygirki, a pasterzy reniferów polar
nej tundry określali mianem Tunguzów, co dziwiło podróżników nie zauważają
cych różnicy pomiędzy tymi dwoma grupami (Tugołukow 1971, s. 214).

W tej plątaninie lokalnych i narodowych tradycji nazewniczych gubili się nie
raz zarówno rosyjscy etnografowie, jak i syberyjska administracja.
W XIX i na początku XX wieku etnonim Łamuci używany był jako nieofi
cjalna nazwa dla większości wschodnich grup Ewenów, podczas gdy oficjalnym
terminem nadal pozostawał etnonim Tunguzi. Jednoczesne używanie tych et
nonimów stawało się przyczyną bałaganu, jeśli dotyczyło to rejonów, w których
Ewenkowie i Eweni sąsiadowali ze sobą. Łamutami zazwyczaj nazywano Ewe
nów znad dolnego biegu Kołymy i z Czukotki. Innych wschodnich Ewenów (na
wschód od Indygirki) częściej nazywano Tunguzami. Równoległe użycie obydwu
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etnonimów stwarzało iluzję występowania w tych rejonach nie tylko Ewenów,
ale i Ewenków (IKE 1997, s. 13)25.
Tej iluzji ulegały władze okręgu kołymskiego aż do początku lat 30., kiedy to
„Eweni zostali uznani za oddzielną narodowość; ich etnonim zyskał oficjalny sta
tus” (Tugołukow 1971, s. 218). Wtedy też zaczęto tworzyć podwaliny „słusznej kon
cepcji, zgodnie z którą w północno–wschodnich rejonach Jakucji i na Czukotce
żyją nie Ewenkowie, a Eweni” (IKE 1997, s. 14). Odzwierciedleniem wykuwania
się owej „słusznej koncepcji” są omówione powyżej zmiany zapisów w księgach go
spodarskich z Andriuszkino. Wszystko wskazuje na to, że wśród samych zaintere
sowanych cała ta operacja przeszła bez echa, co mogło być po części spowodowane
znacznym podobieństwem obydwu nowych nazw. Pozostaje pytanie, na ile miała
znaczenie dla mieszkańców rejonu niżniekołymskiego sama reforma i wprowadze
nie nowych terminów. Zarejestrowana podczas jednej z rozmów w Andriuszkino
wypowiedź tamtejszego Ewena wskazuje na możliwą odpowiedź.
— Może pamięta pan, czy używano kiedyś innej nazwy niż Ewen?
Zawsze Eweni. Iłkan Bej, Iłkan Bej to w przekładzie prawdziwy człowiek [...].
— A jak był pan dzieckiem, to rodzice jak mówili: Ewen czy Iłkan Bej?
Iłkan Bej, aha, tak było. Elen Bej innych nazywali, pewnie Ewenków. Ewenków pewnie tak nazywali. A na siebie mówili Iłkan Bej.
— A teraz też używa się tej nazwy?
No teraz, teraz po rosyjsku, a po rosyjsku przecież Ewen. Tak, po rosyjsku teraz.
Ci co starsi, to tylko Iłkan Bej [mówią]. Starsi ludzie. Ale i starszych to teraz mało
(2–3/04wiosna AGT).

Reformę nazewnictwa przeprowadzono w czasach, gdy zaplanowany przez
radzieckich ideologów rozwój kulturalny małych ludów Północy dopiero się
rozpoczynał. Pierwszą szkołę w Tundrze Olerińskiej utworzono w Chara–Tale
w 1930 roku. O powszechnym dostępie do oświaty mówić można dopiero od
końca lat 40., kiedy to przeniesiono charatalską szkołę do Andriuszkino (Nad
iejewa, Krigsztejn 2003). W tym czasie znajomość języka rosyjskiego była w tym
regionie niewielka. Mieszkańcy tundry używali na co dzień zazwyczaj eweńskie
go bądź jukagirskiego. Miejscowa administracja opierała się długo na jakuckim,
zaś rosyjski zaczął się upowszechniać dopiero od lat 50. Na co dzień używano
więc miejscowych terminów klasyfikacji zróżnicowania etnicznego, takich jak
Ilkan–bej czy Waduł (Jukagirzy). Przez pierwsze dziesięciolecia funkcjonowania
władzy radzieckiej przeciętni mieszkańcy tundry mogli się w ogóle nie stykać
z tworzonymi w lokalnych administracjach dokumentami, gdzie zaczęto używać
nowych terminów (w jakuckiej bądź rosyjskiej wersji). A jeśli nawet się stykali,
to przecież wśród nich było jeszcze wówczas wielu niepiśmiennych.

W innym tekście Tugołukow pisze o podobnym bałaganie terminologicznym w odniesieniu do
ochockich i wierchniekołymskich Ewenów (Tugołukow 1970).
25
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Powodów do protestów nie mieli też początkowo Jukagirzy. Wprowadzony
w latach 30. termin Odułowie nie mógł budzić większych kontrowersji — była to
nazwa własna, według Jochelsona używana przez większość grup jukagirskich,
a także przyswojona przez zjukagiryzowanych Tunguzów z Zachodniej Tundry
(Jochelson 2005a, s. 93, 2005b, s. 239). Jednak jukagirski przykład jest dla nas
szczególnie ważny, pokazuje bowiem, w jaki sposób manipulowano kategoriami
narodowościowymi. Po tym jak w latach 30. i 40. wprowadzono nazwę Oduł,
począwszy od lat 50. z ksiąg gospodarskich w Andriuszkino całkowicie znika za
równo nazwa Oduł, jak i Jukagir. I nie był to bynajmniej efekt nagłego wymarcia
czy migracji Jukagirów.
A wtedy tutaj żył, był taki starik Sowiet, Trietjakow Gawrił Nikołajewicz. Sam
był Ewenem i wszystkich nas zrobił Ewenami. Tych, na przykład Kuriłow Iwan
Gawriłowicz, mój siostrzeniec. On też, kiedyś mówi, a dlaczego jestem Ewenem?
Mama Jukagirka, ojciec Jukagir, a z jakiej racji ja jestem Ewenem? A on [Sowiet
— przyp. W. L.], zapisał, jak się okazuje, wszystkich Jukagirów Ewenami. Pracował w radzie wiejskiej, był przewodniczącym. Kiedy wydają świadectwo, zawsze
napisane Ewen. Wtedy nasi rodzice tam nie bywali. On sam przygotowywał wszystkie dokumenty. I zrobił wszystkich Ewenami. Od lat 50. wszystkich tak zapisywał
(4/04wiosna DNK).

Gawrił Nikołajewicz Trietjakow urodził się w 1906 roku. Jego ojciec był Ewe
nem, matka według niektórych rozmówców Jukagirką. Od 1931 roku stanął na
czele pierwszego artelu w Zachodniej Tundrze — Czajłaruł Waduł. Od roku
1934 przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego rady koczowniczej, a po
tem wiejskiej rady w Andriuszkino. Sprawował też funkcje partyjne w lokalnych
organach KPZR (Jagłowskij 2003, s. 102). Przezwisko Sowiet, jakie nadali mu
mieszkańcy tundry, doskonale oddaje wpływy i znaczenie tej postaci. Piastując
przez wiele lat najważniejsze funkcje, kontrolował całkowicie dokumenty lokal
nej administracji (sielskogo sowieta) i, jak pokazuje powyższy cytat, samodziel
nie i według własnych przekonań kształtował zawarte w nich dane. Nie są jasne
powody, dla których Sowiet przez wiele lat zapisywał Jukagirów jako Ewenów.
W niepublikowanym tekście andriuszkinskiego krajoznawcy autor podaje, że
Sowiet uważał za „czystych” Jukagirów jedynie rodziny Kuriłowów, Jagłowskich
i Trifonowów. Niewiele nam to jednak pomaga, bo i samemu Sowietowi nie
przeszkadzały te poglądy w zapisywaniu noszących te nazwiska jako Ewenów.
Żaden z moich rozmówców nie był w stanie wskazać jednoznacznego wytłu
maczenia dla postępowania G. N. Trietjakowa. Zazwyczaj łączono jego zapędy
do zwiększenia liczby Ewenów kosztem Jukagirów z tym, że sam był Ewenem.
Niektórzy wskazywali też na kontekst wcześniejszych wydarzeń związanych z re
presjonowaniem i śmiercią pierwszego jukagirskiego pisarza i naukowca Teki
Odułoka. Miało to skutkować nieoficjalnym „spuszczeniem zasłony milczenia”
na wszelkie sprawy jukagirskie, tworząc tym samym pretekst dla postępowania
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Sowieta26. Niezależnie od przyczyny, w efekcie jego działań w latach 50. i na
początku 60. księgi gospodarskie z Andriuszkino wykazywały, że na terenie ole
rińskiej rady wiejskiej nie ma Jukagirów. Dopiero w połowie lat 60. zaczynają
się pojawiać korekty w zapisach i następuje stopniowy wzrost liczby osób zapisa
nych jako Jukagirzy. Księgi gospodarskie z lat 1975–1977 mówią już o 125 takich
osobach (ANU f7o3d15–16). Kilkunastoletnie zamieszanie z Jukagirami zakoń
czyło okres zmian w oficjalnym nazewnictwie narodowościowym i manipulacji
terminami. Od tej pory we wszystkich oficjalnych dokumentach panował po
zorny, biurokratyczny porządek — wielonarodowościowy rejon niżniekołymski,
oprócz przybyszy z centralnej części ZSRR, zamieszkiwali Jakuci oraz Czukcze,
Eweni i Jukagirzy.

Nikołaj Iwanowicz Spiridonow (pseudonim literacki Teki Odułok) był pierwszym uczonym
i pisarzem pochodzenia jukagirskiego. Wywodził się z grupy wierchniekołymskich Jukagirów
z Nielemnoje. Ukończył jakucką szkołę partyjną, a następnie kontynuował naukę na Uniwersytecie
w Leningradzie. W 1927 i 1928 roku przebywał nad Kołymą, gdzie miał zbierać materiały do pracy
naukowej o życiu Jukagirów. Efektem tej ekspedycji był artykuł Oduly (Jukagiry) kolymskogo okruga,
opublikowany w 1930 roku w piśmie „Sowietskij Siewier”, oraz wydana trzy lata później książka Na
krajniem Siewierie. Był autorem powieści Żizn’ Imteurgina starszego (pierwsze wydanie w 1934 roku)
i kilku opowiadań — pierwszych utworów literackich napisanych przez Jukagira. Dla współczesnych
Jukagirów Teki Odułok ma miejsce w pierwszym szeregu nielicznego panteonu narodowych bo
haterów. W rzeczywistości był postacią kontrowersyjną, człowiekiem, którego rozbudzone ambicje
nie najlepiej przysłużyły się jukagirskiej sprawie. Podczas ekspedycji nad Kołymę, jak to określił
wyjątkowo surowy dla niego Wiaczesław Ogryzko, „zajął się prymitywnym politykanctwem” (1999
cz. II, s. 4). Spiridonow próbował wówczas doprowadzić do stworzenia jukagirskiego rejonu naro
dowościowego na ogromnym obszarze sięgającym od basenu Indygirki aż po Czukotkę. Z jukagir
skiego punktu widzenia idea jak najbardziej pozytywna, jednak rzeczywisty stan etniczny regionu,
a przede wszystkim pewne planowane przez Spiridonowa szczegóły jej wcielenia w życie, sprawiły,
że pogrążyła ona autora, a być może pociągnęła za sobą także samych Jukagirów. O wygórowanych
ambicjach Spiridonowa świadczy funkcja, jaką widział dla siebie w strukturach przyszłego rejonu,
określając się mianem generał–gubernatora, któremu przysługiwać miałyby szczególne plenipoten
cje. Miałyby one służyć między innymi przeprowadzeniu szczególnie kontrowersyjnego pomysłu
przesiedlenia wierchniekołymskich Jukagirów nad Omołon. Generał–gubernator Spiridonow za
rządzałby ogromnym terytorium, na którym jednak Jukagirzy nie tylko stanowili mniejszość, ale
też byli grupą w największym stopniu zasymilowaną. Wszystko to, a także wiele innych absurdów
pomysłu, wytknął Spiridonowowi sekretarz naukowy jakuckiego Komitetu Północy Sergiej Buturlin,
podsumowując swoją opinię słowami: „Dlatego też sklejać z ogromnego i zróżnicowanego teryto
rium [...] jakiś narodowy jukagirsko–czuwański obwód to pod każdym względem niedorzeczność”
(NARSJ f680o1d75). Zanim opinia Buturlina ostatecznie przekonała Jakucki Komitet Północy,
by zdecydowanie odciąć się od planów Spiridonowa, ten zdążył już próbami ich realizacji wpro
wadzić spore zamieszanie w regionie. Zachowana w jakuckim archiwum wymiana korespondencji
pomiędzy różnymi organami władzy świadczy zarówno o arogancji Spiridonowa, jak i nerwowych
reakcjach lokalnych władz na jego działania zmierzające do objęcia wyimaginowanego stanowiska
generał–gubernatora jukagirsko–czuwańskiego rejonu narodowościowego (tamże). Według posta
wionego mu 10 lat później oskarżenia — równie niedorzecznego jak omawiany projekt — miał być
już wówczas japońskim szpiegiem. W 1937 roku Spiridonow przyznał się do wszystkich stawianych
mu zarzutów. Rok później został rozstrzelany. Rehabilitowany pośmiertnie w 1955 roku.
26
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3. Postrzeganie zróżnicowania etnicznego w regionie
— stereotypy i stosunki etniczne
Ułus niżniekołymski posiada bogate tradycje historyczne i kulturalne. Od wie
ków to obszerne terytorium zamieszkiwali pasterze reniferów, myśliwi i rybacy.
Mieszkają tu przedstawiciele najróżniejszych narodowości: Rosjanie i Jakuci,
Ukraińcy i Czukcze, Białorusini i Jukagirzy, Eweni, potomkowie pierwszych ro
syjskich odkrywców (Szarin 2003, s. 5).
Nasza osada jest nieduża, maleńka. Mieszkają tu różne narodowości, Eweni, Jukagirzy, Jakuci, Rosjanie. Wszyscy żyją w przyjaźni, jak w rodzinie (13/99 MT).

Zawarty w powyższych cytatach obraz wieloetnicznego charakteru ułusu
i relacji pomiędzy poszczególnymi grupami odzwierciedla oficjalną wykładnię.
Zbieżność fragmentu tekstu napisanego przez naczelnika ułusu i wypowiedzi
jednej z mieszkanek Andriuszkino nie jest niczym wyjątkowym. Wychowani na
ideach internacjonalizmu i przyzwyczajeni do okrągłych zdań zapełniających
szpalty lokalnych gazet, mieszkańcy osad nieraz uciekają się do podobnych slo
ganów w rozmowach, którym stojący na stole dyktafon nadaje nieco oficjalne
go charakteru. Dopiero przy bliższym poznaniu można dowiedzieć się tego, co
poza nie wykracza.
Mieszkańcy ułusu zdają sobie sprawę z jego szczególnego charakteru związa
nego z wielością zamieszkujących tam grup etnicznych. Wskazanie na wieloet
niczność w większości wypowiedzi łączyło się z podkreślaniem efektu stosunków
pomiędzy poszczególnymi grupami w postaci „przemieszania”.
— Jakie narodowości mieszkają w osadzie?
Są wszystkie. Czukcze, Jukagirzy, nawet Ukraińcy są. Dużo. Wielonarodowe jest Kołymskoje (5/02 IJG).
Wszystko się tutaj pomieszało. Czystego Czukczy, czystego Ewena tutaj nie znajdziesz.
Wszyscy przemieszani (10/02 IICh).

Powtarzające się niczym zaklęcie „wszyscy wymieszani” dotyczyło przede
wszystkim znacznej ilości małżeństw mieszanych, które to związki mają tu daw
ną tradycję, i ich efektu w postaci wymieszania „krwi” oraz braku „czystych”
przedstawicieli poszczególnych grup etnicznych.
— A dużo teraz takich mieszanych małżeństw w osadzie?
Prawie wszystkie. Wszyscy zmieszani. Jakuci z Rosjanami dużo, Czukcze z Rosjanami. Ta osada jest cała przemieszana. Moja żona jest Jakutką (2/02 GIW).
W krwi matki to i Czukcze są, i Eweni. A u ojca również jukagirska krew, ktoś tam
był w rodzinie. Takich czystych nie ma. Czukczów, Ewenów, takich czystych całkiem
to nie ma (2–3/04wiosna AGT).
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Według pochodzących z 2003 roku danych ludność ułusu niżniekołymskiego
liczyła 5660 osób. Wśród nich przedstawiciele miejscowych ludów syberyjskich
stanowią mniejszość, małe ludy Północy wraz z Jakutami to zaledwie 2392 oso
by (1074 Jakutów, 600 Ewenów, 407 Czukczów i 311 Jukagirów) (Diemografija
2003, s. 4). Ponad 2/3 Ewenów, Czukczów i Jukagirów mieszka poza centrum
ułusu, w miejscowościach Andriuszkino i Kołymskoje. Ta specyfika rozmiesz
czenia w sferze praktyki i codzienności oznacza dla nich dodatkowe trudności
z załatwieniem różnego rodzaju spraw administracyjnych, ze względu na znacz
ne oddalenie centrum i problemy z transportem, choć mieszkanie w odległych
osadach miewa też swoje dobre strony, takie jak gorące kaloryfery przez całą
zimę, na co nie zawsze może sobie pozwolić notorycznie zadłużony w Bilibi
no Czerski. Pozostaje to także w związku z wzajemnym postrzeganiem grup
zamieszkujących ułus. Wriemienszczicy z Czerskiego, Zielonego Przylądka czy
Pietuszek wiedzą niewiele, albo wręcz nie wiedzą nic, o kulturze miejscowych
ludów. Mają kontakt z tymi Jukagirami czy Ewenami, którzy osiedlili się w cen
trum ułusu — są ich sąsiadami bądź stykają się z nimi w życiu zawodowym,
ale trzymają się oddzielnie i poza koniecznymi relacjami te dwa środowiska
są w zasadzie rozłączne. Czukcze lub Jukagirzy to dla nich co najwyżej pe
tenci i (jednocześnie) dostawcy reniferowego mięsa czy ryb27. Na rozlicznych
imprezach okolicznościowych organizowanych przez Centrum Kultury Etnos
czy oddział kultury miejscowej administracji przyjezdni nie pojawiają się pra
wie w ogóle — poza oficjelami, którzy z obowiązku wpadają na kilka minut,
by wygłosić okolicznościową przemowę. Wriemienszczicy żyją z dala od pro
Miałem okazję podczas pobytu w 2002 roku obserwować, w jaki sposób się ta „jednoczesność”
realizuje, i był to jeden z tych momentów w trakcie badań terenowych, kiedy trwająca raptem kilka
minut scena, prawie bez dialogów, rzucała więcej światła na lokalne układy niż niejedna długa roz
mowa. W ostatnich dniach sierpnia płynęliśmy z naczelnikiem obszcziny Nutendli oraz jego bratem
i zięciem z bazy na Krasnuszce do Czerskiego. Zatrzymaliśmy się w Pietuszkach, zamieszkałych
wyłącznie przez Rosjan, gdzie Sława, naczelnik obszcziny, chciał zostawić trochę mięsa szefowi tam
tejszego ŻKCh (od Żyliszczno Komunalne Chazjajstwo, czyli przedsiębiorstwo zajmujące się obsługą
budynków mieszkalnych, przede wszystkim linii ciepłowniczych i sanitarnych). Nie zastaliśmy go
w mieszkaniu, ale domownicy powiedzieli, że go odnajdą i przyślą na brzeg. Siedzieliśmy więc na pu
stej przystani w motorówkach wypełnionych mięsem i poplamionymi krwią bagażami. Sława, Wiktor
i Aliosza byli wyczerpani ostatnimi dniami, ciężką podróżą w czasie sztormu, całodniowym ubojem
i drogą powrotną, więc bez słowa wpatrywali się w opadającą od strony budynków do nabrzeża dro
gę, na której po kilkudziesięciu minutach pojawił się starszy pan, ubrany w elegancki płaszcz i z dużą
reklamówką w ręku. Widząc go, Aliosza rzucił jedynie zjadliwe: „Aha, zabrał torbę”. Naczelnik
ŻKCh przywitał się, zapytał, jak minęła podróż, w tym czasie Sława zapakował do jego reklamówki
odpowiednie kawałki mięsa, a oddając mu ją, zapytał o warsztat ślusarski, po czym nastąpił kolejny
uścisk dłoni i rozstaliśmy się z pełnym, choć milczącym, zrozumieniem. Dzień wcześniej Sława po
kazywał mi szkołę, jaka jest budowana na Krasnuszce. Była prawie gotowa, brakowało ogrzewania,
kaloryferów, rur i całego tego barachła, którym zajmuje się ŻKCh. Trudno powiedzieć, jak wielu
naczelnikom Sława dostarcza mięso, by jego obszczina mogła funkcjonować. Jedno jest natomiast
pewne — wszyscy, a w każdym razie przytłaczająca większość, to Rosjanie lub Jakuci.
27
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blemów miejscowej ludności, które ich najczęściej niewiele obchodzą. Rytm
ich funkcjonowania wyznaczają letnie urlopy, kiedy mogą na miesiąc czy dwa
wyjechać na matierik. Dyrektor jednej ze szkół w Czerskim, pracujący w re
jonie od blisko 20 lat, kiedy z nim rozmawiałem w maju, szykował się już na
wakacje. Pochodzi z obwodu tarnopolskiego na Ukrainie, gdzie dwa miesiące
wakacji może spędzić „z gestem”. Ma tam niedawno wyremontowany dom na
wsi, gdzie zamierza osiąść na emeryturze. W Czerskim natomiast ma kolek
cję płyt z klasyką rocka z lat 60. i 70. oraz drugą — kasety wideo z nagrania
mi mile spędzanych w gronie rodziny i znajomych chwil na tarnopolskiej wsi.
Jak powiada, ta szafka z płytami i kasetami pozwala mu dotrwać do kolejnych
wakacji. Czyli mówiąc inaczej, bliżej mu do Tarnopola niż do Kołymskoje czy
Andriuszkino. Zdarzało się rzecz jasna, że niektórzy przyjezdni wrastali w lo
kalne społeczności, osiadali w tundrowych osadach, zaczynali polować i łowić
ryby, znali tundrę i przejmowali tundrowe zwyczaje. Były to jednak pojedyncze
przypadki28. Dla większości przyjezdnych Rosjan z Czerskiego czy Zielonego
Przylądka tundrowe osady, w których zazwyczaj nigdy nie byli, to miejsca nie
znane i niebezpieczne, zamieszkane przez nadużywających alkoholu myśliwych
i pasterzy reniferów. W tym ogólnym obrazie Andriuszkino wyróżnia się jako
miejsce kojarzone przede wszystkim z jukagirską aktywnością odrodzeniową
pierwszej połowy lat 90., stanowiącą dziś głównie przedmiot drwin i okazję do
ironicznych uwag doskonale korelujących z powszechnym wizerunkiem ludów
Północy jako naiwnych i nieracjonalnych niczym dzieci, zaś Kołymskoje znane
jest jako jedyna w Jakucji miejscowość zamieszkana przez Czukczów, o których
opinia, znajdująca wyraz w popularnych żartach i anegdotach, wyznacza im do
kładnie takie samo miejsce w rosyjskim imaginarium. Dla małych ludów Pół
nocy z kolei, Czerski pozostaje przede wszystkim centrum władzy, kojarzonym
nieodmiennie z właściwym dla jej dysponentów i czasów, w jakich przyszło im
rządzić, wizerunkiem — imponującej świetności za sojuza i przygnębiającego
obrazu upadku w suwerennej Republice Sacha.
Przeciwstawienie słowiańskiego centrum tubylczym peryferiom to tylko jed
na z linii podziałów oplatających społeczność ułusu. Świat peryferii też nie jest
jednorodny. Wyobrażenia mieszkańców osad o sobie nawzajem wynikają z przy
pisywanych związków każdej z nich z obszarami zdominowanymi przez dwie
kultury, wobec których mieszkańcy tundry od dawna znajdują się w sytuacji
mniejszości. Co charakterystyczne, nacisk jest w nich kładziony na asymilacyjny
efekt tych związków — mieszkańcy Kołymskoje określają andriuszkinców jako
zjakutyzowanych, ci ostatni zaś widzą w kołymczanach efekt rusyfikacji.

W Kołymskoje ze szczególnym szacunkiem wspomina się A. A. Słonimskiego, weterynarza
i przewodniczącego kołchozu w latach 50., który nie tylko doskonale znał tundrę, ale też nauczył
się czukockiego.
28
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— A w Andriuszkino kto mieszka?
Tam Eweni, Jukagirzy, Jakuci. Oni się od nas różnią, dlatego że oni bliżej do Średniekołymska, a tam mieszkają Jakuci. I oni tam, na przykład on jest Ewenem, ale lepiej
niż po eweńsku będzie mówił po jakucku. Wszystko na jakucki ład u nich. I obyczaje
jakoś tak przeinaczają (10/02 IICh).
Oni [mieszkańcy Andriuszkino] teraz stali się Jakutami. Nas nie lubią andriuszkińcy. Mówią [o nas] zruszczeni, ruscy ludzie. Tak na nas mówią. Nie lubią nas. A my
też ich nie lubimy. Jakuci. Między sobą, z nami po jakucku, po eweńsku nieraz próbują [rozmawiać]. A my po czukocku (5–6/02 AJK, PIK).

Obok tych podstawowych cech, których uwypuklanie w wypowiedziach roz
mówców ilustruje jednocześnie przejawy mniejszościowego statusu Ewenów,
Czukczów i Jukagirów zarówno w skali ułusu, jak i całej republiki (czy Federacji
Rosyjskiej w ogóle), mieszkańcy rejonu odwołują się również do przywołanych
powyżej stereotypów. Powielając poglądy o „dzikości” Czukczów i „naiwnych”
roszczeniach Jukagirów, dają tym samym wyraz siły oddziaływania rosyjskich
klisz w postrzeganiu innych grup etnicznych. Wiąże się z tym także stosunek
Jakutów do małych ludów Północy.
Ze słowem tundrowicy (ros. tundrowiki — dosłownie: ludzie tundry) zacząłem
się częściej stykać podczas pierwszego pobytu w Kołymskoje, kiedy przeprowa
dziłem serię rozmów z jakuckimi mieszkańcami osady (7/02 LGR, 14/02 JGM,
14–15/02 S). Jakuci określali tym terminem przede wszystkim Czukczów, ale też
Ewenów i Jukagirów — grupy związane z tundrą i pasterstwem reniferów. W tych
rozmowach słowo tundrowicy nie pojawiało się zazwyczaj w znaczeniu negatyw
nym, a jedynie powtarzało się za każdym razem, gdy rozmówcy wskazywali na
różnice pomiędzy kulturą jakucką a zwyczajami innych grup etnicznych zamiesz
kujących osadę (a u tundrowików pełno przeróżnych obrzędów). O tym, że niektó
rzy miejscowi Jakuci nie tylko w czasach Sieroszewskiego (patrz pierwszy pod
rozdział w tym rozdziale), ale także i współcześnie patrzą z pewną wyższością na
mieszkańców tundry, mogłem się przekonać dopiero podczas drugich i trzecich
badań. Było to już po tym, jak uczestniczyłem w święcie w tundrze oraz spędziłem
ponad dwa tygodnie z jedną z brygad, i moi jakuccy znajomi widocznie uznali, że
po tych doświadczeniach mogą już ze mną otwarcie rozmawiać o swoich relacjach
z tundrowikami. Podczas jednego ze spotkań w jakucko–rosyjsko–jukagirskim
gronie, przy czym wszyscy jego uczestniczy pracowali gdzieś w osadzie i nie byli
bezpośrednio związani z tundrą, Jakutka prowadząca sklep w swoim mieszkaniu
(a jednocześnie sprzedawczyni w „państwowym” sklepie przy piekarni) przyto
czyła całą serię relacji o swoich przejściach z klientami–tundrowikami. Dotyczyły
one przede wszystkim alkoholu, którym także handluje w swoim sklepie. Według
niej tundrowicy kupują u niej przede wszystkim właśnie alkohol, często brakuje
im na niego pieniędzy, dlatego ciągle, ku jej niezadowoleniu, proszą o sprzeda
wanie „na zeszyt”. Zazwyczaj się na to zgadza, odmawia tylko tym, którzy zbyt
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długo nie regulują należności. Takie osoby często mimo wszystko przychodzą już
pod wpływem alkoholu i hałaśliwie domagają się kolejnej butelki, co szczególnie
ją oburza, podobnie jak nocne łomotanie do drzwi — według niej uczestnicy licz
nych urządzanych przez tundrowików libacji za nic mają sobie pory dnia i potra
fią domagać się sprzedaży alkoholu o trzeciej w nocy. Przy braku pieniędzy czę
sto przynoszą jej na wymianę wszelkiego rodzaju dobra, począwszy od sprzętów
domowych, a na skórach czy mięsie reniferów skończywszy. Ton jej wypowiedzi,
artykulacja i mimika oraz komentarze do poszczególnych relacji nie pozostawia
ły złudzeń co do sposobu traktowania przez nią tundrowików. Ich zachowania
były dla niej nieracjonalne, sposób bycia nieprzewidywalny, prymitywny i dziki.
Inni uczestnicy spotkania podzielali jej zdanie, milcząco potakując głowami bądź
dorzucając od siebie krótkie komentarze (Z4). Podobny ton wyższości pobrzmie
wał w wypowiedziach moich kołymskich znajomych, kiedy podczas następnego
pobytu wróciłem z tundry. Okazało się wówczas, że jeden z członków brygady,
w której gościłem nad jeziorem Natalia, zajmował niegdyś mieszkanie poniżej.
Moje pozytywne wypowiedzi o nim samym i o pobycie w brygadzie skłoniły mo
ich znajomych do wspomnień z czasów tego sąsiedztwa. Tematem wiodącym był
ponownie alkohol — czukoccy sąsiedzi z dołu mieli dokuczać ciągłymi hałaśli
wymi libacjami. Charakterystyczny był także opis wyglądu samego mieszkania.
Moich gospodarzy szokował brak jakiejkolwiek dbałości o wystrój, brak firanek,
tapet itp., a także panujący tam nieład i chaotyczne nagromadzenie przedmio
tów. W tej scenerii baraszkować miały samopas liczne umorusane dzieci, co do
których przyszłości, w związku z tak opisanymi warunkami wychowania, moi roz
mówcy nie mieli wielu złudzeń. Taki stan mieszkania i podejście do utrzymania
domu i wychowania dzieci moi gospodarze łączyli z tundrowym sposobem życia,
wyniesionymi z tundry przyzwyczajeniami i zwyczajami (Z5).
Wokół wyłaniającej się z tych dwóch relacji bariery niezrozumienia pomiędzy
tundrowikami i mieszkającymi na stałe w osadzie (ros. posiołkowyje) tworzą się na
pięcia wynikające z różnych sposobów życia. Zazwyczaj ich miejscem jest osada,
kiedy to pobyt tundrowików może wywoływać nieporozumienia związane z opisa
nymi powyżej uciążliwościami sąsiedztwa. Rzadziej do podobnych nieporozumień
dochodzi w tundrze ze względu na to, że „ludzie osady” nie są tam zbyt częstymi
gośćmi. Szczególnym wydarzeniem, podczas którego w tundrze spotkały się oby
dwie grupy, było wiosenne święto pasterzy reniferów. Do obozowiska niedaleko
Krzywego Wzgórza zjechali wówczas przedstawiciele wszystkich brygad z tundry
oraz wielu gości z osady — między innymi kierownictwo obszcziny oraz pracowni
cy kołymskiego domu kultury i muzeum. Sytuacja była niezwykła dla wszystkich
— tego typu duże spotkania w tundrze odbywają się nieczęsto. Pierwszego dnia
po południu wszyscy zjeżdżali się kolejno do powstającego stopniowo obozowi
ska, na wczesne popołudnie następnego dnia zaplanowane były liczne wydarze
nia. Rankiem tego dnia atmosfera była nieco napięta — pracownicy domu kultury
nie mogli się doczekać na traktor wiozący sprzęt, pasterze z niepokojem myśleli
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o mającym się odbyć zebraniu obszcziny, na którym miał się pojawić gość z jakuc
kiego ministerstwa rolnictwa. Mogłem wówczas zaobserwować, jak w tej trochę
nerwowej atmosferze, pośród nagromadzonych w związku ze świętem emocji, bu
duje się owo napięcie wokół symbolicznej granicy między tundrowikami i posiołkowymi. Wraz z dwoma znajomymi osobami z Kołymskoje weszliśmy do jednej
z jarang na herbatę. Nie wchodziłem wcześniej do tej jarangi, a dalsza rozmowa
wskazywała na to, że obecne w niej kobiety nie wiedziały, że jestem spoza osady.
Gdy siadaliśmy na skórach wokół niskiego stolika, kobieta doglądająca naczyń na
blaszanym piecyku z niezadowoleniem mruknęła coś pod nosem. Siedząca obok
druga kobieta próbowała ją chyba uspokoić, ale przyniosło to dokładnie odwrotny
efekt i rozeźlona już na dobre gospodyni jarangi wykrzyczała: Gdzie z zaśnieżonymi butami na skóry! Czemu buty nie otrzepane?! Ile razy można tłumaczyć?! Tyle lat
z osady w tundrę jeździcie i nadal nie potraficie się zachować (Z4). Równie znaczą
cy incydent miał miejsce na zakończenie święta, kiedy po uroczystym bankiecie
z obozowiska odjeżdżały kolejne skutery z gośćmi. Do kilku skuterów i sań przy
gotowanych do odjazdu podeszła dorosła córka małżeństwa, w którego obozowi
sku odbywało się święto. Głośno narzekała na bałagan i chaos panujący z powodu
święta, szukając jednocześnie czegoś wśród sań. W końcu z jednych z nich zabrała
skórę renifera, tłumacząc, że należy do nich (do brygady). Na protesty stojących
wokół odpowiedziała kolejnymi narzekaniami na bałagan spowodowany przez
przyjezdnych, sugerując przy tym celowe zagarnięcie przez nich skóry, po czym
rzuciła na odchodne: Już my was posiołkowych znamy! (Z4).
Choć słowo tundrowicy odnosi się do wszystkich zajmujących się pasterstwem
reniferów i spędzających większość czasu w tundrze, często bywa utożsamiane
z Czukczami. Dzieje się tak przede wszystkim w Kołymskoje, gdzie Czukcze
stanowią większość szeregowych pracowników obszcziny. Także opisany powyżej
sposób postrzegania tundrowików jest w znacznym stopniu tożsamy ze stereoty
powym wizerunkiem Czukczów. Zarówno wypowiedzi jakuckich mieszkańców
Kołymskoje, żyjących z Czukczami na co dzień, jak i relacje mających sporadycz
ne z nimi kontakty mieszkańców Andriuszkino budowane są według podobne
go schematu odzwierciedlającego w znacznym stopniu rosyjski stereotyp Czuk
czów — nieokrzesanych dzieci przyrody. Jedna z andriuszkinskich rozmówczyń,
Jukagirka, spędziła w Kołymskoje ostatni rok szkoły, po tym jak spłonęła szkoła
w Andriuszkino. Pobyt ten wywołał u niej prawdziwy szok kulturowy, według
jej relacji czukockie dzieci w tamtejszym internacie były brudne, wiele z nich
nie miało europejskiej odzieży i chodziły ubrane w tradycyjne skórzane stroje.
W podobny sposób wspomina swoje późniejsze, już jako pracownika aparatu
partyjnego w latach 70., wizyty w czukockich brygadach. Tam także zauważała
wiele przejawów „dzikości” i „prymitywizmu” Czukczów — małe jarangi, czę
sto bez piecyków, a jedynie z ogniskami, brak w nich powszechnych w Tundrze
Olerińskiej ławeczek do siedzenia czy czukockie kobiety siedzące przy ogni
skach z obnażonymi piersiami. Słysząc o naszych planach wyjazdu do Kołym
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Na święcie pasterzy reniferów w Tundrze Chałłarczińskiej spotkali się tundrowicy
— pasterze z poszczególnych brygad obszcziny Turwaurgin — i posiołkowi
— pracownicy kołymskiego domu kultury. Ci ostatni przywieźli wystawę zdjęć z podobnych
wydarzeń z poprzednich lat oraz zaprezentowali koncert z okazji Dnia Zwycięstwa
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skoje, z przekonaniem nam ten pomysł odradzała, mówiąc o tym, że Czukcze
są niebezpieczni, wybuchowi i nieobliczalni (Z1). Podobne wypowiedzi można
traktować jako echo wizerunku Czukczów utrwalonego w kulturze rosyjskiej.
Podobnie w przypadku powszechnego nad Kołymą stereotypu Czukczów przy
pisującego im wiele cech wskazujących na brak kultury, obycia czy umiejętności
właściwego zachowania się.
Jeśli ktoś coś złego zrobi, powiedzą — ty co, jak Czukcza! Na przykład dzieciak nie
zdjął butów i wlazł na łóżko. Ty co, jak Czukcza, w butach na łóżko włazisz! Tak
mogą powiedzieć. Zrobisz coś złego — ty co, jak Czukcza. Coś jak brudny, coś takiego. Może i z tego powodu oni nas nie lubią (2–3/04jesień NNN).

Czukcze bywają też postrzegani jako społeczność zamknięta, rządząca się swo
imi prawami, jako ludzie skryci i zdystansowani wobec innych. Może to częściowo
wynikać z długotrwałego przywiązania Czukczów do własnego języka. W przywo
ływanej już relacji Jukagirki z Andriuszkino jedną z przyczyn jej trudności w pracy
z Czukczami była słaba znajomość rosyjskiego wśród średniego i starszego poko
lenia. Pogłębiało to wzajemne niezrozumienie wynikające z różnic kulturowych
i torowało drogę dla postrzegania Czukczów jako przebiegłych i skrytych.
A jak już ci mówiłem, Czukcze to z kolei bardzo skryty i bardzo chytry naród. Bardzo
chytry. A na pierwszy rzut oka są jak małe dzieci. Tak popatrzysz, to jakby ostatni
dureń siedział. Taki cichy. A tam takie myśli, okazuje się. Ja to dopiero dwa, trzy lata
po pierwszych wyjazdach zacząłem zauważać. A tak to ja też uważałem ich za bardzo
prostych ludzi. No na ile wiem, to jest bardzo chytry naród. 			
— A w jakim znaczeniu są chytrzy, jak to rozumieć?			
No na przykład, zwracasz się z jakąś prośbą. On ją od razu przyjmuje nie tak po prostu, żeby pomóc, a od razu z jakimś chytrzeniem, żeby coś dla siebie z tego mieć. Albo
twój stosunek, ty się do nich odnosisz po przyjacielsku, a oni od razu jakieś chytre
myśli mają. Albo ty z nimi rozmawiasz, niby wszystko normalnie, zgadzają się z tobą,
a tak naprawdę mają zupełnie inne zdanie. A z tobą będzie tak rozmawiał, jakby się
w stu procentach zgadzał (2–3/04jesień NNN).

Chytrość, na którą wskazuje mój wychowany w Andriuszkino rozmówca,
pojawia się tu jako podejrzenie wynikające ze skrytego charakteru i mało
mówności Czukczów. W jego relacji wizerunek ten pogłębiają jeszcze obser
wowane podczas bezpośrednich kontaktów różnice kulturowe. Tak jak dla Ju
kagirki z Andriuszkino tradycyjny sposób noszenia żeńskiego kombinezonu
w jarandze, odsłaniający piersi, stawał się symbolem czukockiej dzikości, tak
dla tego rozmówcy czukockie zasady gościnności są pretekstem do przypisania
im chytrości.
Ja i jako weterynarz, i jako miejscowy rozróżniam, jaki kawałek mięsa jest smaczny.
Ja przecież wiem. W Andriuszkino przyjedziesz do stada, przyjechałeś, oni renifera
zabili, pierś, najsmaczniejszą część, pierś ugotowali, język ugotowali, przednie żebra. To dla gości. A w kołymskich stadach ja bardzo często widzę, że dają łopatkę
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albo nogi, to co niezbyt dobre. Coś takiego jest u Czukczów [...]. Mają coś takiego.
I weźmy nocą, stoi jaranga, podjeżdżasz, nikt nie wstanie. W Oliorze popróbuj, oni
od razu wyskoczą ze śpiworów, w piecu rozpalą, herbatą napoją. Jeśli w ciągu dnia
przyjedziesz, wszyscy wyjdą na dwór. A w kołymskich [stadach] nikt nie wychodzi,
może ze dwie osoby wyjdą, gospodyni w ogóle nie wychodzi. A w Andriuszkino tak,
tam wyjdą, tam jeśli chodzi o to, są bardzo serdeczni. [...] Ty teraz, zimowy okres, oni
nie będą wokół ciebie skakać. Byłbyś w Andriuszkino, oni by cię okryli ciepło [na
saniach]. A oni nie. Dopóki koczują, dopóki ty sam nie powiesz, to nic nie zrobią.
Nasz to podejdzie, zapyta — nie zmarzłeś (2–3/04jesień NNN).

Jednocześnie Czukcze są postrzegani jako najlepsi znawcy tundry oraz
jako grupa najlepiej przystosowana do życia w niej. Podkreśla się przede
wszystkich ich odporność na niskie temperatury, doskonałą orientację w te
renie oraz wytrzymałość w długotrwałych marszach. Znanych jest wiele przy
padków odnalezienia się Czukczów po długotrwałym błądzeniu zimą w tun
drze, a przed kilku laty głośny był przypadek mieszkańca Kołymskoje, który
nie mogąc się latem wydostać z Andriuszkino ze względu na wielotygodniowy
brak połączenia lotniczego, wyruszył w końcu w drogę na piechotę i szczęśli
wie dotarł do domu.
Chociaż oczywiście Czukcze robią wrażenie, silny naród. Jak w Kenii jest jakiś
naród, gdzie każdy mężczyzna mógłby być mistrzem Rosji w biegu. Tak samo Czukcze. Weź stąd dowolnego, tylko go nakarm i on do bieguna północnego dojdzie, na
zwykłych nartach, bez żadnego wyposażenia, bez niczego. Weź dowolnego pasterza.
On bez przygotowania dojdzie i przyjdzie z powrotem. Wystarczy go karmić po
drodze. Czukcze są zazwyczaj wysocy, postawni. Oni dobrze chodzą. Powiedz mu,
żeby przeszedł 20 kilometrów, to on biegiem przebiegnie tam i z powrotem. Ale jeśli
chodzi o ciężką pracę fizyczną, to się męczą. To sposób życia ich taki, niezwiązany
z ciężką pracą. Nie muszą kopać, podnosić ciężarów. A jeśli chodzi o mróz, to
mają zupełnie inny próg wytrzymałości. Albo krew im inaczej krąży, albo serce
inaczej pracuje. Ja marznę, strasznie marznę. Ja mogę w pełnej odzieży zasnąć, przy
25 stopniach mrozu mogę zasnąć, ale po pół godziny nogi zaczynają mi marznąć
i się budzę. Nogi mi marzną. A on [Czukcza] może całą noc spać i nie zmarznie.
Śpi i już. Ewen prędzej zmarznie jak Czukcza. Oni są bardziej wytrzymali na chłód
(2–3/04jesień NNN).

O ile w przypadku Czukczów ich wizerunek oparty jest przede wszystkim na
historycznych relacjach z Rosjanami oraz pewnych cechach tradycyjnej kultury
czy właściwej dla tej społeczności do niedawna zachowawczości, o tyle w przy
padku Jukagirów najważniejszym budulcem umacniającym ich stereotyp zdają
się wydarzenia najnowsze. Wzmożona aktywność jukagirska w latach 90., próby
tworzenia odrębnej obszcziny, budowy własnej osady i związane z tym działania
były dla bardzo wielu mieszkańców ułusu niezrozumiałe. Wykraczały one zbyt
daleko poza utarte schematy myślenia oparte na radzieckich hasłach interna
cjonalizmu i przyjaźni narodów. Krach tych zamierzeń umocnił jedynie przeko
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nanie o naiwności i niegospodarności Jukagirów. Pozwoliło to na traktowanie
z przymrużeniem oka kolejnych inicjatyw jukagirskich liderów zmierzających do
przywrócenia, choćby w wymiarze symbolicznym, pozycji Jukagirów w tym re
gionie sprzed pojawienia się Rosjan. Publikacje, przypominające dawny zasięg
i liczebność plemion jukagirskich czy wskazujące na jukagirskie pochodzenie
miejscowych toponimów, przynosiły więc często efekt odwrotny do zamierzo
nego, przyczyniając się bardziej do ośmieszania jukagirskich pretensji i samych
Jukagirów.
A teraz, jak ja to nazywam, pseudoreforma jak się zaczęła, to tam zaczęli głowy podnosić, w Andriuszkino. Jak zobaczą nazwę tundry naszej, chałłarczińskiej, to eweńska nazwa, to zaraz mówią — o, to nasze tereny. Kołyma — to samo. Mówią Kołyma
— to nasza rzeka. Ja mówię, no jak to ona wasza. Cała wasza? Może tam naprzeciw
was wasza, a naprzeciw nas nasza? No jak można ją podzielić? Na kawałki pokroić,
czy co? (1/02IJW).

Te same działania, które miast umocnić pozycję Jukagirów, paradoksalnie
przyczyniły się do pogorszenia ich wizerunku w ułusie, w samym Andriuszkino
doprowadziły do konfliktu z Ewenami. O tym, jak jukagirskie odrodzenie i jego
efekty oceniane są przez Ewenów oraz jak ostre bywają ich sądy o Jukagirach,
mogłem się przekonać podczas podróży z Czerskiego do Andriuszkino wiosną
2004 roku. Miałem wówczas trudności z wyjazdem do osady ze względu na prze
rwę w stałej komunikacji po zimniku. W końcu zgodziło się mnie zabrać do An
driuszkino dwóch Ewenów — ojciec i syn. Podczas kilkunastogodzinnej podróży
ich samochodem rozmowa często schodziła na tematy związane z Jukagirami,
a od kiedy dojechaliśmy do Tustach–Senu, moi rozmówcy mówili już wyłącz
nie o nich. Wiedząc o mojej znajomości z dawnym naczelnikiem jukagirskiej
obszcziny z najbardziej burzliwego okresu jej działania, przedstawiali mi swój
punkt widzenia na ówczesne jukagirskie inicjatywy. Starszy z nich, gdy mijaliśmy
zabudowania Tustach–Senu, wskazał na nie głową:
[Ojciec] To tutaj twój przyjaciel chciał stworzyć jukagirskie księstwo. On jest przecież
księciem. Jukagirskim [z ironią].
[Syn] Hodować Jukagirów chciał. Jak bydło. Czystą rasę chciał stworzyć.
[Ojciec] To przecież niemożliwe. Po pierwsze, wszyscy już się wymieszali. A poza
tym, spójrz na to miejsce, jeśli masz doświadczenie, to się zorientujesz. Jak tu
żyć? Wśród Jukagirów przecież są Jakuci, im trzeba bydło hodować. A tutaj jak,
skąd siano, nie ma tutaj łąk w pobliżu. Dalej ryba, ludzi dużo, trzeba dużo ryby.
Skąd wziąć? Tutaj nie ma zbyt wiele [...]. Dureń ten twój znajomy, kompletny dureń. Jak można wyprowadzić ludzi z tak dobrze zorganizowanej miejscowości jak
Andriuszkino i tutaj ich rzucić, gdzie nic nie ma? A gdzie lotnisko, gdzie szkoła,
przedszkole, sklepy (Z4).

W ciągu kolejnych kilku godzin, jakie pozostały nam do Andriuszkino, ilekroć
mijaliśmy miejsca związane jakoś z działalnością jukagirskiej obszcziny, za każdym
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razem moi współpodróżni dorzucali kolejne nieprzychylne uwagi, podkreślając
głupotę, naiwność, niegospodarność i wybujałe oczekiwania i żądania Jukagirów.
Za każdym razem były też one, podobnie jak powyższa wypowiedź, pełne zjadli
wej ironii. W Andriuszkino zostawiliśmy bagaże w domu moich współpodróżnych,
po czym wraz z młodszym z nich pojechaliśmy odprowadzić samochód do gara
żu. Nie był to garaż należący do nich, ale będący własnością, obecnie już wspólnej,
jukagirsko–eweńskiej obszcziny. Gdy podjechaliśmy pod ogromny, pokołchozowy
budynek, Siergiej — tak miał na imię mój kierowca — zostawił mnie przy samo
chodzie, a sam wszedł do środka. Gdy wrócił, a nie było go dłuższy czas, był skraj
nie wzburzony. Okazało się, że pilnujący garażu stróż, młody chłopak, początkowo
w ogóle nie chciał zgodzić się na pozostawienie samochodu, a ostatecznie przystał
na to pod warunkiem, że jutro Siergiej zwolni miejsce. Stróż był Jukagirem. Sier
giej, który przez całą drogę w ogóle nie używał przekleństw, teraz zaprezentował
całą wiązankę rosyjskiej matierszcziny, obrzucając matem stróża i jego zachowanie.
Sens tego steku przekleństw był następujący: jak ktoś taki jak ten żałosny Jukagir,
jakiś byle stróż, śmie mi coś powiedzieć, jak śmie mi zabraniać czy rozkazywać. Gdy
ostatecznie wstawiliśmy samochód do garażu, wracając do domu, gdy już się nieco
uspokoił, Siergiej podsumował całe wydarzenie komentarzem, który parę godzin
później odtworzyłem w notatkach.
Dać małemu człowiekowi trochę władzy, to od razu zostanie Napoleonem. On [stróż]
powinien słuchać i robić to, czego się od niego wymaga, a nie, siedzi tam, nic nie robi
i jeszcze marudzi. Oni wszyscy tacy, Jukagirzy. Nie umieją pracować. Nie ma wśród nich
dobrych pracowników. To słabi ludzie, dlatego tam wszyscy ci, Gawrił [Nikołajewicz
Kuriłow, znany pisarz i naukowiec jukagirski] i tak dalej, to a to pisarz, a to poeta. Bo
to słabi ludzie, oni pracować nie umieją. Ja ich wszystkich dawno przejrzałem (Z4).

We wszystkich wypowiedziach dotyczących Jukagirów, jakich wiele usłysza
łem w ciągu tamtej doby od dwójki Ewenów, wyczuwalne było poczucie wyż
szości. Wydźwięk tych wypowiedzi był jednak inny niż w przypadku relacji Ja
kutów czy innych posiołkowych o tundrowikach, mimo że tam także mieliśmy
do czynienia z przekonaniem o kulturowej wyższości. I chyba w tym właśnie
rzecz, że w przypadku jukagirsko–eweńskich relacji wcale nie o żadną kulturo
wą wyższość chodzi — obydwie grupy prowadziły przecież tradycyjnie bardzo
podobny sposób życia. Kołymscy Jakuci czy Rosjanie, mówiąc o tundrowikach,
mogli sobie pozwolić na ton pobłażliwej wyższości, bo ich podstawowe interesy
nie są zagrożone przez tamtejszych Czukczów czy innych pasterzy reniferów.
W przypadku Andriuszkino i tamtejszych Jukagirów i Ewenów jest już zupeł
nie inaczej — podstawy bytu obydwu grup uzależnione są w znacznym stopniu
od pasterstwa, tym samym tamtejszy konflikt ma bardzo ważne podłoże ekono
miczne, jest to konflikt interesów, w którym Eweni czują zagrożenie dla swojej
uprzywilejowanej pozycji. Stąd zajadłość i głęboka niechęć w wypowiedziach
cytowanych rozmówców. Na takie podłoże jukagirsko–eweńskich napięć wska
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zują także wypowiedzi Jukagirów. Pojawia się w nich motyw poczucia krzywdy,
poniżania i wykorzystywania Jukagirów przez Ewenów oraz niedopuszczania
ich do eksponowanych stanowisk. Jukagirzy uważają Ewenów za interesownych
konformistów gotowych wykorzystać innych dla własnych celów (Z4, 1–2/04wio
sna WNT). W związku z tym wskazują na ich cyniczny stosunek do osób innych
narodowości, przede wszystkim samych Jukagirów.
Eweni bardzo tacy złośliwi. Dużo złośliwości. Są złośliwi, Eweni, w ogóle tacy, ni to
dobrzy, ni to źli, ale złośliwi. Mogą wyszydzić, pośmiać się. Ty się poślizgniesz, a oni
cha, cha, cha. Będą się śmiać nad tobą. Czy ze złości czy dla śmiechu, ale wszystko
jedno nieprzyjemnie (2–3/04jesień NNN).

W ciągu całego okresu radzieckiego starano się zacierać różnice pomiędzy
grupami zamieszkującymi rejon niżniekołymski. Służył temu między innymi spe
cyficzny język propagandy, podkreślającej na każdym kroku przyjazne stosunki in
teretniczne w ZSRR, oparte na powszechnym jakoby przyjęciu i zwycięstwie idei
internacjonalizmu. Najbliższym mieszkańcom rejonu nośnikiem idei lansowanych
przez propagandę partyjną była lokalna prasa. W latach 50. w „Sowieckiej Ko
łymie” kompletnie ignorowano kwestie etnicznego zróżnicowania rejonu. W ca
łym roczniku 1956, a ściślej we wszystkich numerach tego rocznika dostępnych
w czerskiej bibliotece — a była dostępna większość — ani razu nie padły terminy
Jukagir czy Czukcza lub Ewen. Cały rocznik wypełniają głównie artykuły dotyczące
spraw gospodarczych, planów rocznych i ich wykonań oraz współzawodnictwa koł
chozów, jednak nigdy nie padają nazwy grup etnicznych, których przedstawiciele
w owych kołchozach pracowali. W latach późniejszych, nazwy te zaczynają się po
jawiać obok bardziej ogólnych terminów — w rodzaju pasterze reniferów, myśliwi,
rdzenni mieszkańcy, jednak prawie zawsze są przywoływane po to, by podkreślić,
że wymieniane grupy etniczne żyją w pokoju i przyjaźni. W podobny sposób przed
stawia się kołymską wieloetniczność także współcześnie, a przywołane na początku
tego podrozdziału cytaty pokazują żywotność i siłę oddziaływania podobnych klisz.
W rzeczywistości społeczność ułusu niżniekołymskiego oplata niewidoczna sieć
granic, których konstruowanie odbywa się między innymi w oparciu o stereotypo
we przekonania dotyczące poszczególnych grup. Wiele z nich zaś wcale nie skłania
do myślenia o tej społeczności jak o żyjącej w przyjaźni rodzinie.

4. Sytuacja językowa
Poligloci — to było chyba najczęściej używane słowo, jakim opisywali swoich
ziomków z ułusu niżniekołymskiego wywodzący się stamtąd, a obecnie miesz
kający w Jakucku Jukagirzy, gdy po raz pierwszy wybierałem się nad dolną Ko
łymę. Miało to nas wówczas zachęcić do wytrwania w postanowieniu dotarcia
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do Andriuszkino i posiadało wszelkie znamiona dobrej reklamy — odpowied
nio działało na naszą etnograficzną wyobraźnię i tylko częściowo pokrywało się
z prawdą. Tradycje wielojęzyczności są nad Kołymą równie stare co charaktery
styczne dla regionu przemieszanie etniczne. Wpływy językowe miały ogromne
znaczenie dla kształtowania się kultury nadkołymskich starożyłów. Efektem bli
skich kontaktów z Jukagirami była śpiewna gwara, stanowiąca jeden z podsta
wowych wyróżników specyfiki kulturowej grupy. Charakteryzowało ją tak zwane
słodkojazyczie, czyli zastępowanie niektórych spółgłosek samogłoskami, oraz
zapożyczenia leksykalne z jukagirskiego. Jak pisał Obruczew:
Mieszkańcy regionu Kołymy posługują się bardzo dziwnym narzeczem, mówią
sepleniąc i grasejując, w sposób charakterystyczny dla niektórych północnych
części Syberii (Obruczew 1933, s. 71).

Zmiany były na tyle głębokie, że pod koniec XIX wieku przyjezdni Rosjanie
miewali problem ze zrozumieniem mieszkańców nadkołymskich zaimek:
[...] język ten zachował formy charakterystyczne dla staroruskiego języka
XVII wieku, jednocześnie podlegając tak daleko idącym zmianom — szczególnie
w zakresie fonetyki — że przyjezdny Rosjanin nie jest w stanie zrozumieć świer
golenia niżniekołymczan (Jochelson 1895, s. 129).

Z podobnym zjawiskiem mieliśmy do czynienia w przypadku języka jukagir
skiego w Zachodniej Tundrze. Niektóre XIX–wieczne opisy mówią w odnie
sieniu do tego obszaru o zaniku języka jukagirskiego i przejęciu przez ludność
tunguskiego. Także mieszkańcy nadkołymskich zaimek kojarzyli Zachodnią
Tundrę raczej z językiem tunguskim i Tunguzami, co wynikało z dominującej
roli rodu betilskiego, tradycyjnie uznawanego za tunguski. Dopiero badania
Jochelsona wykazały, że cztery tundrowe rody z międzyrzecza Czukoczy i Ała
ziei posługują się dialektem języka jukagirskiego. Jego specyfika wynikała
ze znacznych wpływów tunguskich, jednak, co podkreśla Jochelson, język ten
zachował wyraźne cechy jukagirskie — zapożyczenia leksykalne z tunguskiego
podlegały zasadom jukagirskiej gramatyki. W tym przypadku zmiany były także
na tyle daleko idące, że utrudniały komunikację pomiędzy Jukagirami z róż
nych części Jakucji. Przewodnik Jochelsona Dołganow, który pochodził znad
górnej Kołymy, początkowo nie potrafił porozumieć się ze swoimi tundrowymi
pobratymcami.
Na początku Dołganow, tundrowi Jukagirzy i Tunguzi nie rozumieli się nawza
jem, tak bardzo różniły się ich dialekty, i byli zmuszeni rozmawiać po jakucku
i tungusku, w językach które obie strony dobrze znały (Jochelson 2005a, s. 90).

Obok tworzenia lokalnych dialektów, charakterystyczne dla regionu — na co
wskazuje chociażby ostatni cytat — było zjawisko wielojęzyczności, z dominu
jącą rolą niektórych języków. Znajomość kilku języków była charakterystyczna
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przede wszystkim dla mieszkańców tundry, co warunkowane było wieloetnicz
nym charakterem zamieszkującej ją społeczności. Niezależnie od tego, że w Za
chodniej Tundrze wspólnym dla tamtejszych rodów był jukagirski, posługiwano
się także eweńskim. Konieczność utrzymywania kontaktów handlowych z lud
nością jakucką z południa wpływała z kolei na powszechną znajomość jakuckie
go. Jak pisze Jochelson:
Duchowy wpływ Jakutów na te rody polega na tym, że po jakucku wszyscy mówią
tam, jak po jukagirsku (Jochelson 1900, s. 182).

Tradycja wielojęzyczności w tundrze pomiędzy Kołymą i Indygirką była na
tyle silna, że ulegali jej także przybywający na te tereny od połowy XIX wieku
Czukcze.
Grupa zachodnich Czukczów stosunkowo szybko asymiluje się wśród swoich no
wych sąsiadów. Łatwo przejmują inne języki. Młode pokolenie mówi dobrze po
łamucku, a niektórzy Czukcze znają jukagirski i jakucki (tamże, s. 192).

Podobna sytuacja panowała w tym regionie także w wieku XX, jednak z czasem
zaczęła zaznaczać się dominacja niektórych języków, prowadząca do pogłębienia
podziałów między wschodnią i zachodnią częścią tundry. W części wschodniej,
którą we wczesnych latach wprowadzania władzy radzieckiej zaczęto określać
mianem Tundry Chałłarczińskiej, w pierwszej połowie XX wieku dominującą po
zycję zajął język czukocki. Wynikało to z siły ekonomicznej przybywających zza
Kołymy pasterzy, wokół których skupiali się miejscowi Jukagirzy i Eweni. Wielu
z nich koczowało wraz z czukockimi stadami, najmując się jako pasterze bądź po
prostu licząc na pomoc Czukczów w okresach głodu29. Relacjom gospodarczym
towarzyszyły liczne małżeństwa mieszane, co dodatkowo pogłębiało związki po
między grupami. Zaważyła też na tym czysta statystyka — na początku XX wieku
Czukcze byli nie tylko najsilniejszą ekonomicznie, ale też najliczniejszą grupą
w rejonie Tundry Chałłarczińskiej. W drugiej połowie minionego stulecia czu
kocki zaczął stopniowo tracić swoją pozycję na rzecz rosyjskiego. Rosyjski domi
nował już wcześniej nad samą Kołymą. Pod koniec XIX wieku posługiwała się
nim większość tamtejszych Jukagirów. O pozycji rosyjskiego w delcie świadczy
najbardziej to, że przejęli go nawet sami Jakuci. Sytuacja to szczególna, bo kul
tura i język jakucki miały wyjątkowo silną pozycję we wschodniej Syberii. Język
jakucki przejmowali nie tylko inni autochtoni, ale też miejscowi Rosjanie. Tak
było choćby w górnym i środkowym biegu Kołymy.
W mieście Średniekołymsku jeszcze panuje wszystko co jakuckie: i język, i cha
rakter ludności; Rosjanie mówią lepiej po jakucku niż po rosyjsku, a Jakuci ro

Czukcze wielokrotnie w XIX wieku ratowali od śmierci głodowej mieszkańców Niżniekołymska
i położonych nad dolną Kołymą zaimek, oddając im część swoich stad.
29
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syjskiego w ogóle nie znają. Dalej w dół rzeki, o 270 wiorst od Średniekołym
ska, na lewym brzegu Kołymy, znajduje się pierwsze osiedle jakuckie Kriesty,
z domami w zrąb, tworzącymi regularną ulicę; mieszkańcy bydła nie trzymają,
latem zajmują się rybołówstwem, zimą przewozem poczty; mówią po rosyjsku
i po jakucku. Jeszcze dalej na północ, w mieście Niżniekołymsku i jego okolicach,
mieszka pierwszy mjatjużski ród Jakutów, którzy niczym — ani w sposobie ży
cia, ani w sposobie budowania domów, ani pod względem języka, a niektórzy też
i wyglądu zewnętrznego — nie różnią się od tamtejszych Rosjan. Tak jak oni, nie
znają ni słowa po jakucku; kiedy w czasie wiosennego jarmarku, przybyły znad
górnej Kołymy Jakut przemówi do swego współplemieńca z dolnego biegu rzeki
we własnym języku, ten ostatni wytrzeszczając oczy szturchnie w bok wierchnie
kołymskiego Rosjanina mówiąc: bracie, cóż takiego on mówi? (Jochelson 1895,
s. 138, por. także: Argentow n.d., s. 7).

Dominująca pozycja języka rosyjskiego właściwa była przede wszystkim dla
obszaru położonego nad samą Kołymą. W tundrowym interiorze zachodniej czę
ści rejonu niżniekołymskiego umacniały się w tym czasie wpływy języka jakuc
kiego. Już na przełomie XIX i XX wieku, co wiemy z przywoływanego wcześniej
cytatu z Jochelsona, większość mieszkańców Zachodniej Tundry znała jakucki.
W ciągu dwóch pierwszych dekad XX stulecia rola Jakutów w tym obszarze jesz
cze bardziej wzrosła, na co miała wpływ postępująca degradacja gospodarcza
czterech tundrowych rodów. Wobec utraty przez wiele rodzin i tak nielicznych
stad reniferów i ich postępującego ubożenia, zamieszkujący na granicy tajgi Ja
kuci, o wiele lepiej radzący sobie w tych trudnych czasach dzięki hodowli bydła,
stawali się dla wielu tundrowych rodzin jedynym oparciem. Zadziałał tu podob
ny mechanizm jak w przypadku Czukczów z Tundry Chałłarczińskiej.
Wkrótce tendencja do umacniania się roli pewnych języków została wzmoc
niona poprzez działania władz wynikające z postulatów radzieckiej polityki wo
bec ludów Północy. Zakładała ona konieczność rozwoju kulturalnego tych spo
łeczności, tak by mogły możliwie szybko nadrobić „zapóźnienia cywilizacyjne”
w stosunku do reszty społeczeństwa. Służyć temu miał między innymi rozwój
szkolnictwa. Jak wiemy z poprzednich rozdziałów, pierwsze szkoły powstawały
w rejonie od początku lat 30., jednak o powszechności oświaty możemy mó
wić dopiero w odniesieniu do lat 40., kiedy przeniesiono szkoły z Chara–Tały
i Płachino do nowych centrów osadnictwa w Andriuszkino i Kołymskoje. Me
andry radzieckiej polityki narodowościowej sprawiły, że w każdej z tych miej
scowości funkcjonowały przez wiele lat inne języki nauczania. W stosunku do
pozarosyjskich części społeczeństwa w latach 20. przyjęto w całym ZSRR poli
tykę tzw. korienizacji. Polegała ona na promowaniu miejscowych kadr, a także
— w ściśle ograniczonym zakresie — pewnych elementów kultur narodowych,
przede wszystkim takich, które mogły ułatwiać przyswajanie ideologii komuni
stycznej. W ramach tego kierunku polityki stawiano też na naukę w językach
narodowych. W przypadku szkoły w Płachino i Kołymskoje zastosowanie tych
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postulatów nie było możliwe — zarówno ze względu na wieloetniczny charak
ter społeczności, jak i brak nauczycieli posługujących się językiem czukockim
(w praktyce jedynie ten język, jako najbardziej wówczas rozpowszechniony
w Tundrze Chałłarczińskiej, brano pod uwagę). W związku z tym od początku
nauka w tamtejszych szkołach odbywała się po rosyjsku. Odmiennie przedsta
wiała się sytuacja w Andriuszkino. W zachodniej części tundry, którą w czasach
radzieckich zaczęto zwać Olerińską, język rosyjski był prawie w ogóle nieznany.
Dlatego wprowadzono tam naukę po jakucku. Mimo odejścia od polityki korienizacyjnej po dojściu do władzy Stalina, w Andriuszkino prowadzono lekcje po
jakucku aż do lat 60. Potem, gdy szkoła przeszła już na rosyjskojęzyczne naucza
nie, bardzo długo używano jakuckiego w tamtejszym przedszkolu30.
Wszystko to sprawiło, że w drugiej połowie XX wieku obserwujemy wyraźną
tendencję do umacniania się pozycji dwóch języków w tradycyjnie wielojęzycz
nym społeczeństwie północno–wschodniej Jakucji — rosyjskiego nad samą Ko
łymą i w Tundrze Chałłarczińskiej oraz jakuckiego, a potem także rosyjskiego,
w Tundrze Olerińskiej. Towarzyszy temu stały, postępujący z każdym pokole
niem spadek liczby osób posługujących się językami miejscowymi. Nie zmieniło
w żaden sposób tej tendencji wprowadzanie nauki tychże języków w szkołach.
Pierwsze próby wprowadzania zajęć fakultatywnych z języka czukockiego w Ko
łymskoje i jukagirskiego w Andriuszkino podjęto jeszcze w czasach radzieckich.
Pierwsze lekcje czukockiego dla dzieci czukockich z klas początkowych przepro
wadzano od 1972 roku, nieco później analogiczny program podjęto z jukagir
skim (Vakhtin 1991, s. 16–17). Dzisiaj nauka w obydwu szkołach31 prowadzona
jest po rosyjsku, w Andriuszkino prowadzone są lekcje języka jakuckiego, juka
girskiego i eweńskiego, w Kołymskoje — czukockiego i jakuckiego. W obydwu
przypadkach nauka miejscowych języków nie przynosi oczekiwanych rezulta
tów. Wiedza wyniesiona z lekcji nie przekłada się na praktyczne użycie przez
młodzież jukagirskiego, czukockiego czy eweńskiego.
Jeśli dziś chcielibyśmy określać mieszkańców tundrowych miejscowości poli
glotami, byłoby to uprawomocnione jedyne w odniesieniu do części najstarszego
pokolenia. Dla osób tej generacji znajomość kilku języków jest czymś natural
nym, a ich przyswajanie odzwierciedla drogi ich życiowych doświadczeń.
Rosyjski znam. Nie powiem, że całkiem dobrze, ale znam. Umiem mówić po jakucku. Znam eweński, czukocki, jukagirski. Wszystkiego pięć języków. Dawniej tak tutaj
było, wszyscy byli pięciojęzyczni. Mało kto nie znał (2/02 AD).

Choć ostatecznie andriuszkinskie przedszkole przeszło na język rosyjski, to — jak zauważa
Vakhtin — cały personel pomocniczy zwraca się do dzieci prawie wyłącznie po jakucku (Vakhtin
1991, s. 16).
31
W innych miejscowościach rejonu, w Czerskim, Zielonym Przylądku czy Pochodsku, od począt
ku istniały wyłącznie szkoły rosyjskojęzyczne.
30
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Moja matka rozmawiała ze mną po jukagirsku. Moja prababcia Anastasija Nikołajewna bardzo słabo znała czukocki, ona też mówiła po jukagirsku, znała też eweński i jakucki. I ona też rozmawiała ze mną po jukagirsku. Dzięki temu w pewnym
stopniu rozumiem jukagirski. A jakuckiego nauczyłem się w czasie studiów na Uniwersytecie Jakuckim. Dlatego jakucki też w zasadzie rozumiem, mogę czytać gazety,
słuchać radia. Rozumiem.
— A rodzice w jakim języku głównie rozmawiali?
Matka z ojcem rozmawiali po czukocku. Głównie po czukocku. Matka znała też jakucki, uczyła się w Andriuszkino, w Chara–Tale, tam uczyli się po jakucku. Dlatego
dobrze znała jakucki. Znała też eweński. I doskonale znała jukagirski. No i rosyjski
mówiony. Moi przodkowie ze strony matki dobrze mówili we wszystkich tych językach. A ze strony ojca to oni rozumieli tylko czukocki (1/04jesień GIW).
W domu u nas ojciec z matką byli różnych narodowości, rozmawiali ze sobą po czukocku. Dlatego że on nie bardzo eweński [znał], a ona jukagirski. A tu głównie Czukcze,
oni czukocki znali, posługiwali się nim. Dlatego wspólny język w domu to był czukocki.
Z babcią rozmawialiśmy po jukagirsku. Potem, kiedy miałem jakieś cztery lata, pojechaliśmy do matki mojej mamy. Tam byli bracia, siostra mamy Matriona, moja babcia
i mój cioteczny brat Gania. Co prawda, mąż Matriony był Rosjaninem, z Moskwy. Ale
tam oni rozmawiali po eweńsku. Byliśmy tam gdzieś trzy miesiące. Dziecko jest dzieckiem. Szybko nauczyłem się po eweńsku rozmawiać. Potem kiedy poszedłem do szkoły
— tylko po rosyjsku [...]. Pojechałem do Jakucka, no po jakucku tak [znałem]: dzień
dobry, co słychać, więcej nic. A potem życie nauczyło i po jakucku (9/04wiosna NWJ).

Dawna wielojęzyczność jest zazwyczaj waloryzowana bardzo pozytywnie.
Starsi rozmówcy często z pewną dumą mówili o kompetencjach językowych
swoich, rodziców czy dziadków, jednocześnie ubolewając nad współczesnym
zanikaniem miejscowych języków i całkowitym przejęciem przez młodzież ro
syjskiego. W relacjach osób starszego pokolenia widoczna jest też tendencja do
traktowania języka jako istotnego wyznacznika tożsamości etnicznej. Dla nie
których rozmówców znajomość języka jest wręcz niezbędnym warunkiem iden
tyfikowania się z określoną narodowością.
— Jakie teraz narodowości mieszkają w osadzie?
Jukagirzy, Eweni. Mój mąż uznaje się za Ewena. Ale swojego języka nie zna [z wy
raźną dezaprobatą] (9/02 AAM).
— Matka Czukczanka, a ojciec Ewen. A pan sam za kogo się uważa?
No ja to po eweńsku nie znam ani słowa, to jak mogę mówić, że jestem Ewenem? Toż
to wstyd [nie znać języka — przyp. W. L.].
— Czyli Czukcza?
No tak.
— I tak jest pan zapisany?
Aha, tak mam w paszporcie (Z6).

Tak jednoznaczne uwarunkowanie wyboru narodowości znajomością języka
może dziwić w środowisku o dawnych tradycjach wieloetniczności, w którym na
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różne sposoby przenikały się także wpływy językowe. Wydaje się, że podobne
podejście ugruntowało się w czasach stosunkowo nieodległych i związane jest
z wpływami okresu radzieckiego. Decydująca rola, jaką odegrało te kilkadzie
siąt lat w kształtowaniu postaw i sposobów myślenia mieszkańców Syberii, wi
doczna jest w wielu wypowiedziach moich rozmówców. Także badania z innych
obszarów syberyjskiej Północy wskazują na całkowite podporządkowanie poj
mowania określonych terminów ogólnoradzieckiemu schematowi, co dotyczy
między innymi pojęcia kultury (Anderson 2000). Podobnie rzecz się może mieć
z rozumieniem słowa naród. Od czasów Stalina przyjęto, że charakteryzują go
pewne zewnętrzne wyznaczniki, które pozwalają w sposób obiektywny określić,
jaka zbiorowość jest, a jaka nie jest narodem. Wśród takich cech ważne miej
sce przypadało też językowi. To rozumienie upowszechniło się w ZSRR zarów
no w odniesieniu do narodów europejskich, jak i syberyjskich ludów Północy.
Związek pomiędzy znajomością języka i przynależnością narodową umocniło
jeszcze wprowadzenie u schyłku czasów radzieckich nauki języków miejscowych
w szkołach w Kołymskoje i Andriuszkino. Starania podejmowane wokół zacho
wania czukockiego czy jukagirskiego dodatkowo potwierdziły wagę znajomo
ści rodzimych języków. Wszystko to, jak już powiedzieliśmy, dotyczy starszego
pokolenia mieszkańców rejonu niżniekołymskiego. Młodzież posługuje się dziś
przede wszystkim rosyjskim, wynosząc ze szkoły jedynie szczątkową znajomość
nauczanych tam języków miejscowych, co nie przeszkadza jej deklarować przy
należności do poszczególnych ludów Północy.

5. Religia — prawosławni poganie
O charakterze tradycyjnych wierzeń mieszkańców północno–wschodniej Jakucji
dowiadujemy się z opracowań etnograficznych (m.in. Bogoraz 1939, IKE 1997,
Jochelson 1900 i 2005a). Wyłania się z nich obraz przekonań religijnych, któ
rych podstawę stanowiło przeświadczenie o istnieniu istot wyższych oraz o udu
chowieniu całej otaczającej przyrody. Wyobrażeniom o trójdzielności świata
odpowiadał podział na trzy rodzaje sił duchowych — przyjazne człowiekowi
ponadnaturalne siły kosmiczne, jak słońce czy księżyc, złośliwe duchy kojarzo
ne ze światem zmarłych oraz duchy–opiekunowie przyrody, odpowiadający za
poszczególne miejsca, ekosystemy i gatunki (duch–opiekun tajgi, duch–opiekun
dzikich reniferów). W związku z tym systemem przekonań funkcjonował cały
zestaw praktyk, mających na celu zapewnienie przychylności poszczególnych
duchów. W jarangach pasterzy i myśliwych przechowywano drewniane figurki
opiekunów. Po przybyciu na nowe miejsce oraz w każdej sytuacji kryzysowej
czy granicznej, składano ofiary duchom miejsca i duchowi ognia, wrzucając
w płomienie ogniska kawałki jedzenia (karmienie ognia). Kilka razy do roku
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składano duchom ofiary, zabijając renifery. Wiele podobnych praktyk wykony
wać mógł każdy dorosły członek społeczności. Istniały też osoby, posiadające
szczególne predyspozycje i umiejętności. Szamani mieli zdolności kontaktowa
nia się z duchami i wpływania na ich poczynania — mogli w ten sposób chronić
przed złośliwymi duchami, ale też za ich sprawą szkodzić. Wszystkie te praktyki
i wierzenia związane z kultem przyrody i szamanizmem od XVIII wieku funk
cjonowały obok elementów tradycji chrześcijańskiej, jakie stopniowo, za sprawą
prawosławnej akcji chrystianizacyjnej, były przejmowane przez miejscową lud
ność. Na przełomie XIX i XX wieku Jukagirzy, Eweni i znaczna część Czukczów
zachowywali wszystkie swe tradycyjne formy wierzeń, łącznie z szamanizmem,
jednocześnie byli ochrzczeni, a w swych obozowiskach obok figurek opiekunów
przechowywali prawosławne ikony. Ten stan rzeczy zaczął się zmieniać od lat
30. XX wieku. Władza radziecka była nieprzychylnie nastawiona do wszelkich
przejawów religijności — zarówno prawosławnej, jak i wywodzącej się z miej
scowych tradycji. Zakazywano działalności szamanom, tępiono też wszelkie
zewnętrzne oznaki życia religijnego, takie jak posiadanie ikon. W połączeniu
z długotrwałą propagandą ateizacyjną oraz systemem edukacji i pracy powodu
jącym rozbijanie więzi rodzinnych prowadziło to do stopniowego zaniku bardzo
wielu form tradycyjnych wierzeń i związanych z nimi praktyk.
Prawosławie zaczęło się rozwijać w regionie wraz z przybyciem Rosjan. Przez
pierwszych kilkadziesiąt lat ogromne obszary kraju kołymskiego podlegały pa
rafii w Zaszirewsku. Ze względu na rozległość terytorium i brak duchownych
w tych pierwszych latach znaczna część miejscowej ludności pozostawała jeszcze
poza zasięgiem prawosławia, choć pierwszych chrztów dokonywać mieli jakoby
sami odkrywający te ziemie kozacy (Argentow 1886, s. 9). Historia misji pro
wadzonych przez duchownych prawosławnych sięga końca lat 60. XVII wieku.
Wówczas to rozpoczął kilkunastoletnią działalność w międzyrzeczu Indygirki
i Kołymy mnich Makary z klasztoru w Jakucku (Bojakowa 2003, s. 134). W ko
lejnych latach podobne przedsięwzięcia podejmowano jedynie sporadycznie.
Dopiero od połowy XVIII wieku rozpoczynają się bardziej zorganizowane dzia
łania, a akcja misyjna i chrzty miejscowej ludności nabierają masowego charak
teru. Chrystianizacja stała się wówczas częścią polityki państwowej wobec tu
ziemców, a dla jej realizacji powołano specjalną Misję Jakucką (tamże, s. 135).
Nad Kołymą przez pierwsze dziesięciolecia nie było stałych duchownych
ani wyświęconych cerkwi. W powstających twierdzach i zimowiskach kozacy
budowali kaplice, w których sami dokonywali pierwszych chrztów (Bojakowa
2003, s. 134). Wraz ze stopniową stabilizacją życia tamtejszych Rosjan problem
braku księży stawał się coraz bardziej doskwierający. W latach 50. XVII wieku
mieszkańcy doliny Kołymy prosili cara o wysłanie do nich z Jakucka duchow
nego (Starostina 2003, s. 94). Według najnowszych danych przywoływanych
w pracach jakuckich historyków, pierwszą cerkiew nad Kołymą wybudowano
w Średniekołymsku na początku XVIII wieku (tamże, s. 135). Kilkadziesiąt
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lat później tamtejszemu proboszczowi podlegały kaplice w Wierchniekołymsku
i Ałaziejsku. W tym czasie stara kaplica znajdowała się także w Niżniekołym
sku, gdzie w 1779 roku powstała kolejna cerkiew (tamże). Taki stan utrzymywał
się przez blisko sto lat. W drugiej połowie XIX wieku nad Kołymą były trzy cer
kwie — Pokrowska w Średniekołymsku, Pietropawłowska w Wierchniekołym
sku i Spaska w Niżniekołymsku. Oprócz nich w okręgu znajdowało się 10 kaplic
(Kolesow 1991, s. 176). Działalność poszczególnych cerkwi obejmowała swoim
zasięgiem ogromne terytoria zamieszkałe przez rozproszone grupy miejscowej
ludności. W ciągu pierwszych dziesięcioleci najważniejszym zadaniem pracują
cych nad Kołymą duchownych, poza służeniem lokalnym wspólnotom Rosjan,
było prowadzenie akcji misyjnej wśród tuziemców, która początkowo ograni
czała się do masowych chrztów. W 1772 roku w parafii w Średniekołymsku
ochrzczono 210 Jukagirów, 147 Jakutów, 59 Tunguzów, 16 Łamutów i jedne
go Koriaka (Starostina 2003, s. 96). Na początku XIX wieku większość ludów
północno–wschodniej Syberii była już oficjalnie prawosławna. Nie dotyczyło to
jedynie Czukczów. Ich sytuacja była szczególna, bo do tego czasu nie przyjęli
rosyjskiego poddaństwa.
W ciągu XIX wieku Misja Jakucka podjęła działania zmierzające do ochrzcze
nia Czukczów. Akcję misyjną zapoczątkował w 1811 roku Grigorij Sliepcow.
Osiadł on wśród czauńskich Czukczów na Przylądku Szełagskim, gdzie w ciągu
pięcioletniej działalności udało mu się ochrzcić kilkaset osób. Po jego śmierci
na przedstawiciela Misji Jakuckiej w kraju Czukczów został wyznaczony niejaki
Trifonow. W przeciwieństwie do swego poprzednika nie udał się w głąb czukoc
kiego terytorium, lecz pozostał nad Kołymą, ograniczając się przez blisko ćwierć
wieku do prowadzenia chrystianizacji Czukczów podczas dorocznego jarmar
ku nad Aniujem. Nad Czaun powrócił za to jego następca Andriej Argentow.
Dzięki jego staraniom pobudowano tam cerkiew, którą objął w 1850 roku. W la
tach 70. dla potrzeb chrystianizacji Czukczów powstała cerkiew w miejscowości
Elombal. W 1879 roku utworzono samodzielną Misję Czukocką, która składała
się z trzech oddziałów: sen–kielskiego, czauńskiego i elombalskiego (Bojakowa,
Antonow 2003, s. 67).
Za sprawą długotrwałej obecności prawosławia nad Kołymą oraz działalności
Czukockiej Misji w XIX wieku, u progu rewolucji większość ludności przyszłego
rejonu niżniekołymskiego była ochrzczona i przynajmniej formalnie związana
z prawosławiem. Gdy władzę przejęli bolszewicy, nastąpiła stopniowa likwidacja
życia religijnego w zinstytucjonalizowanej formie. Duchownych prawosławnych
aresztowano, a budynki cerkiewne przeznaczono na świeckie cele. W niżnieko
łymskiej cerkwi zorganizowano klub, a w 1944 roku budynek rozebrano (Jurga
nowa 2005, s. 46). Przez kilkadziesiąt lat mieszkańcy rejonu niżniekołymskiego
nie mieli kontaktu z duchownymi, będąc jednocześnie pod stałą presją ateistycz
nej propagandy. Starsze pokolenie długo jeszcze zachowywało pewne elementy
zwyczajowe związane z powierzchowną chrystianizacją, na przykład przecho
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wując w jarangach ikony. Od czasu upadku ZSRR sytuacja instytucjonalna
prawosławia na dobrą sprawę niewiele się w stosunku do okresu poprzedniego
zmieniła. W Czerskim przerobiono jeden z budynków na cerkiew dopiero przed
paroma laty. Od tego czasu wciąż nie ma tam duchownego. W 2004 roku pod
czas uroczystości wielkanocnych zebrało się tam kilkadziesiąt osób. Modlitwy
prowadzone były przez świeckiego starostę. W Pochodsku wybudowano kapli
cę, jednak jest ona zupełnie nieużywana. W Andriuszkino i Kołymskoje nie ma
żadnych budynków cerkiewnych ani też zupełnie żadnych przejawów zorganizo
wanego życia religijnego związanego z prawosławiem. W ciągu ostatnich kilku
nastu lat kilkakrotnie odwiedzali rejon niżniekołymski prawosławni duchowni.
Za każdym razem przy okazji takich wizyt odbywały się masowe chrzty32.

Miałem okazję przyglądać się takiej wizycie duchownych w 1997 roku w miejscowości
Nielemnoje w rejonie wierchniekołymskim. Pop, popadia i diak zjawili się w osadzie na jeden
dzień. O ich przyjeździe z Zyrianki (centrum ułusu) mieszkańcy dowiedzieli się dzień wcześniej.
Informacja szybko obiegła całą osadę. W dniu wizyty w wyznaczonym wcześniej domu zebrało się
kilkadziesiąt osób. Większość przystąpiła do chrztu — wśród nich głównie dzieci i młodzież, ale
także spora grupa dorosłych. Cały obrzęd trwał kilka godzin, każdy z nowo ochrzczonych otrzymy
wał krzyżyk. Była to druga wizyta duchownych od początku lat 90. i, jak się potem okazało, w tym
stuleciu ostatnia.
32
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Współcześnie prawosławie zajmuje dość specyficzne miejsce w życiu miesz
kańców niżniekołymskich osad. Rozmawiając o religii, spotykałem się z bardzo
różnymi deklaracjami — jedni mówili o sobie jak o ateistach, byli tacy, którzy
deklarowali się jako prawosławni, jeszcze inni określali się mianem pogan. Jed
nak jakkolwiek paradoksalnie by to brzmiało, wszyscy, niezależnie od rodzaju
wymienionych deklaracji, uznawali pewne wynikające z tradycji prawosławnej
praktyki bądź czuli się w jakiś sposób związani z prawosławiem. Ten związek wy
nikał po części z pamięci dawnej obecności chrześcijańskich elementów w życiu
mieszkańców tundry.
W Niżniem [Niżniekołymsku] przecież cerkiew była. W Russkom Ustie też była.
Większość stąd była ochrzczona. Eweni, Jukagirzy, wszyscy oni byli ochrzczeni.
Oprócz Czukczów.
— A czemu oni byli nieochrzczeni?
Nie wiem, może dlatego, że Czukcze to w większości na Czukotce. A ci tutaj przyszli.
I tak już zostali nie ochrzczeni [...].
— Pana rodzice mieli ikony?
Obowiązkowo, każdy miał swoją.
— A kiedy koczowali?
Cały czas ze sobą wozili. Moja matka miała taką małą, składaną. A ojciec miał
swoją. I babcia swoją.
— A pamięta pan, kto był na tych ikonach?
Nie wiem.
— W jarandze gdzie je stawiano?
Nie. Oni ich tak nie wyjmowali. Tylko czasami. A tak to ona była jak polowa [w oryg.:
pochodna]. Trzymali ją w skrzynce czy w worku. Razem ze wszystkimi starodawnymi
rzeczami je trzymali.
— A modlili się do tych ikon?
Zależy kto. Każdy po swojemu. Potem przyszła władza radziecka, nie było popów.
Zabraniali. I ludzie jeszcze bardziej chowali (10/02 IICh).
— Dawniej ludzie mieli w jarangach ikony?
Mieli. U Czukczów to nie. Eweni, Jukagirzy. U Jukagirów były. U Czukczów to te,
bębny. Różne takie.
— A te ikony gdzie w jarangach trzymano?
Moi rodzice to w specjalnym miejscu trzymali. Ona na trzy tak się rozkładała.
Specjalny renifer był, specjalne sanie. Ozdobione wszystko. I tam leżała. Żadnego
złego renifera nie mogło być za tymi saniami. A ten renifer co ciągnął cały w ozdobach [...].
— Na tych specjalnych saniach przewozili w czasie przekoczowania?
Tak, tak. Na nich nie mógł nikt siadać, niczego więcej tam nie kładli [...].
— A skąd ludzie te ikony mieli?
A nie wiem. A im dali, poczekaj, dali, dali, już wiem. Kto to był? Ich zmuszali, uczyli
modlitw. Ktoś przyjeżdżał tutaj. Tak jak i teraz się modlą [pokazuje głową na prawo
sławny kalendarz wiszący na ścianie]. Jak ich nazywają?
— Duchowni?
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Tak, tak. Ich wozili, też na reniferach ich wozili. I to oni dawali, te krzyże dawali.
Moja ciotka miała taki, ładny taki, Aleksiej go teraz nosi. Taki duży. I moja mama
też od nich na pewno miała (5–6/02 AJK, PIK).
My przecież jesteśmy poganami, a poganie to przecież... jakby to powiedzieć, no to te
wszystkie szamanizmy i tak dalej. Ale my teraz chociaż i uważamy się za pogan, to
prawosławie wszystko jedno też u nas jest.
— A jak święto prawosławne przypada, to karmicie ogień?
W te święta, o których wiemy. O wielu przecież nie wiemy.
— A jakie znacie tutaj święta prawosławne?
Wielkanoc na przykład. Boże Narodzenie, no takie. Wierzymy, w Boga wierzymy,
mamy ikony, podtrzymujemy to. Choć jesteśmy poganie, to przecież nasi przodkowie,
Eweni, Jukagirzy szczególnie — u nich ikony to było całe ich życie. I my też w to do
dziś wierzymy i naszym dzieciom przekazujemy (8–9/02 JJD).

Pamięć o obecności prawosławia w życiu rodziców czy dziadków mogła być
jedną z przyczyn masowego przystępowania do chrztu w latach 90. Za każdym
razem, gdy nad Kołymę przyjeżdżali prawosławni misjonarze, przyjmowało
chrzest po kilkadziesiąt osób. Charakterystyczne jest, że zarówno sam sakra
ment, jak i wynikające z niego konsekwencje traktowane były bardzo powierz
chownie. Zupełnie tak jak przed stu laty, obrzęd chrztu traktowany jest jako
działanie magiczne, wiedza o prawosławiu pozostaje właściwie zerowa, a przy
należność do Cerkwi jest czysto formalna. Brak duchownych czy dostępu do lite
ratury religijnej uniemożliwia pogłębianie wiedzy na temat chrześcijaństwa czy
uczestnictwo w praktykach religijnych, nawet jeśli ktokolwiek byłby tym zainte
resowany. Wiedzę o prawosławiu, sposobach świętowania czerpie się ze szcząt
kowych przekazów rodzinnych i telewizji. Spośród świąt znane są jedynie te
największe, jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie, których choćby ze względu na
przekazy telewizyjne nie sposób przeoczyć. Sposób ich obchodzenia ma często
niewiele wspólnego z tradycją chrześcijańską. Oprócz tych dwóch nad Kołymą
znane jest jeszcze święto Chrztu Pańskiego, podejście do którego dobrze oddaje
synkretyczny charakter tamtejszej religijności. 19 stycznia wielu mieszkańców
osad czerpie wodę z rzeki, wierząc, że nabiera ona tego dnia szczególnych, lecz
niczych właściwości. Brak duchownego, który by ją poświęcił, w niczym nie prze
szkadza, uznaje się bowiem, że woda nabiera tego dnia szczególnych właściwości
za sprawą działania naturalnych sił przyrody. Przystąpienie do chrztu stanowiło
często jedyny kontakt ze zinstytucjonalizowaną religią, a prawosławie funkcjo
nuje jako element eklektycznego światopoglądu, który zgrabnie dopasowuje do
siebie zarówno wątki wywodzące się z lokalnych wierzeń i chrześcijaństwa, jak
i mające swe źródło w ideologii i praktykach komunizmu.
— Kiedy popi przyjeżdżali, ochrzcił się pan?
Nie, nie było nas wtedy w osadzie. Nie zdążyliśmy. A tak to pewnie, że bym się ochrzcił.
I całą rodzinę bym ochrzcił. A co. Nie wiem, prawda to czy nieprawda, ale mówią, że
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po chrzcie dzieci mają swojego anioła stróża. Tak że ja bym wszystkie dzieci ochrzcił,
gdybyśmy byli w osadzie (Z6).
— A świętowano prawosławne święta?
Nie. Co najwyżej powiedzą, a Wielkanoc dzisiaj albo jutro. Ktoś tam może i obchodził tę Wielkanoc. Zresztą nawet nie wiedzieli, jak ją świętować. Jak ateiści.
— A teraz?
A teraz tak mniej więcej zaczęli obchodzić. Ale wszystko jedno nie wiedzą jak. A młodzież chociaż i ochrzczona, ale to tak, krzyżyk powiesili na szyi i to wszystko, i zapomnieli o Bogu (10/02 IICh).
— W prawosławiu są różne święta. Czy ludzie we wsi jakoś je obchodzą?
No Wielkanoc to obowiązkowo.
— I co na Wielkanoc robicie?
No jak? No ja nawet nie wiem, nie mogę powiedzieć. No jak czysto rosyjskie święto.
Tak jak oni świętują, tak i my. Jajka malujemy, może i nieprawidłowo coś robimy.
— I co jeszcze wtedy robicie?
No w ogóle, bawimy się, wielkie święto. Składamy sobie życzenia. I koncerty bywają
w klubie w to święto. Krótko mówiąc, tak jak 1 maja (7–8/02 WICh).

W najbardziej wyraźny sposób znaczenie prawosławia oraz lokalnych wierzeń
dla tożsamości mieszkańców rejonu uwidocznia się w konfrontacji z nowymi wy
znaniami. Począwszy od lat 90. w Jakucji, w tym na terenie rejonu niżnieko
łymskiego, zaczęli się pojawiać przedstawiciele protestantyzmu. Poza Czerskim
jedna rodzina osiadła w Kołymskoje. Choć mieszkają tam i głoszą przesłanie
swojej wiary — czego wymaga od nich ewangeliczna tradycja — już od kilku
lat, mieszkańcy osady niewiele wiedzą na temat wyznawanej przez nich religii.
Wielu nie potrafiło mi nawet podać jej nazwy, zazwyczaj mieszkańcy posługiwali
się określeniem „ewangelicy”, powtarzając przy tym stereotypowe podejrzenia
o związki z Ameryką33.
Jeden taki u nas zamieszkał. Nie wiem. Oni ognia nie karmią, ci.... Nie modlą się,
pieśni śpiewają.
— A skąd oni są?
Z Ameryki. Amerykanie chyba. Bogomoliat tutaj. Katolicy czy..., a Bóg jeden wie kto.
Jedna taka przychodziła, siadła, zaczęła opowiadać co i jak (5–6/02 AJK, PIK).

Tym, co przyciąga uwagę mieszkańców w odniesieniu do obecności prote
stantów, jest ich stosunek do miejscowych zwyczajów, w tym przede wszystkim
do karmienia ognia. Odrzucają oni wszystkie praktyki religijne niewynikają

W tamtejszych warunkach takie powiązanie budzi jednoznacznie negatywne skojarzenia. Lata
radzieckiej obróbki ideologicznej bardzo silnie wpływały i wpływają wciąż na światopogląd miesz
kańców rejonu. Spowodowana tą propagandą niechęć do Ameryki była na tyle silna, że gdy przed
laty jeden z moich rozmówców upolował kaczkę z amerykańską obrączką, jego matka kazała na
tychmiast wyrzucić ptaka, mówiąc, że Amerykanie na pewno ją specjalnie zatruli.
33
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Zachowane elementy dawnych rytuałów — oczyszczanie w dymie ogniska
i spożywanie bulionu z krwi renifera podczas święta pasterzy reniferów
w Tundrze Chałłarczińskiej
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ce bezpośrednio z ducha Ewangelii. Karmienie ognia jest najpowszechniejszą
czynnością obrzędową, wykonywaną przez mieszkańców tundry w bardzo wielu
momentach ich życia. Ogień karmi się po przybyciu na nowe miejsce, z okazji
odwiedzin gościa, w czasie pogrzebu i w dniach przeznaczonych na odwiedzanie
grobów, przed polowaniem, po tym jak widziało się niepokojący sen i w wielu in
nych przypadkach. Ogień otacza się szacunkiem i czcią, należy się odpowiednio
z nim obchodzić, może przekazywać znaki i zapowiedzi ważnych wydarzeń. Jest
w końcu w tamtejszych warunkach podstawą przetrwania. Ze zderzenia tych
przekonań z ich krytyką ze strony protestantów wynika zupełne fiasko wysiłków
tych ostatnich, by skupić wokół siebie większą liczbę osób. Wypowiedzi rozmów
ców na ten temat pokazują siłę przywiązania do lokalnych wierzeń, jednocześnie
tłumacząc mocną pozycję prawosławia.
My karmimy ogień. Słońce. Takie mamy wierzenia. A niektórzy mówią — nie wolno
karmić ognia. A my nie wiemy, co ze sobą zrobić, kiedy tak mówią. Myśmy się przyzwyczaili.
— A kto tak mówi, że nie wolno?
Są tacy. Tutaj pracują ci, ci. Jest tutaj taka cerkiew. To oni mówią — szatana karmicie. Ja chociaż i ich szanuję, bardzo nawet szanuję Andrzeja. Ale kiedy tak mówią,
że ogień to szatan... Dlaczego szatan. Daje ciepło, żaden tam szatan. Odwrotnie ja
myślę. Nie byłoby ciepła — wszyscy by zamarzli. 50 stopni mrozu i zamieć. Jak przeżyjesz? (13/02 WNK).
A teraz to u kogo jaka wiara. Dawniej to byliśmy prawosławnej wiary. I nasi rodzice,
i my wszyscy. Prawosławnej wiary. A teraz to są i jacyś ewangelicy. Oni to nie wiadomo
w ogóle kto taki. Prawosławna wiara przecież nie zakazuje, na przykład, moich obyczajów. Ja mogę swój obyczaj, i ogień pokarmić, i wszystko. A u nich wszystko to zakazane.
A jak będziesz? Jak to? Jeśli całe życie ogień karmiłeś. A potem raz! I od swoich obyczajów się odwracasz. Jak to tak. Człowiek przecież tak nie może (7–8/02 WICh).

Identyfikacja z prawosławiem jest zatem w znacznym stopniu wynikiem braku
bezpośredniego wpływu instytucji cerkiewnych. Wielce prawdopodobne, że gdy
by w Kołymskoje powstała prawosławna parafia, to przysłany gdzieś z matierika
pop występowałby w trakcie kazań przeciwko karmieniu ognia. Jednak Cerkiew
jest tu obecna tak, jak była przez stulecia — a więc jedynie na odległość. Wydaje
się, że przynależność do prawosławia jest traktowana współcześnie jako jeden
z emblematów przynależności do kręgu rosyjskiej kultury. Lata radzieckiej pro
pagandy ugruntowały myślenie o niej, jako o pewnym wzorcu, do którego ludy
Syberii powinny dążyć. Zatem gdy dziś prezydent kraju, z którym się całkowicie
identyfikują (zarówno z prezydentem, jak i z krajem), pokazuje się na nabożeń
stwie, a rząd swoimi działaniami umacnia pozycję Cerkwi, identyfikacja z pra
wosławiem staje się w naturalny sposób elementem tożsamości mieszkańców
tundry. Obecność protestantów pozwala jedynie wyraźniej te związki zauważyć.
Pozwala też, co o wiele bardziej istotne, dostrzec kluczową rolę przywiązania
do miejscowych praktyk związanych ze sferą wierzeń i ich znaczenie w konstru
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Karmienie ognia towarzyszy wszystkim ważniejszym wydarzeniom w życiu mieszkańców
tundry. Na zdjęciu — karmienie ognia podczas koralu w obszczinie Nutendli

owaniu granic wspólnoty. Tak jak prawosławie jest emblematem rozleglejszych
związków z kulturą rosyjską, tak atakowane przez „ewangelików” karmienie
ognia stanowi symbol całego sposobu życia związanego z tundrą. Ci, którzy są
z tundrą związani, tworzą wspólnotę opartą na jednolitych praktykach podtrzy
mujących istniejące w jej ramach więzi, ale też odtwarzających wciąż na nowo
konstytuujący ją związek ludzi, krajobrazu i przodków. Niepozorny rytuał kar
mienia ognia w sposób szczególny odzwierciedla te relacje. W czasie, gdy prze
bywałem w tundrze z jedną z brygad, w Kołymskoje zmarł jeden z długoletnich
pracowników kołchozu i obszcziny, ostatnio pełniący funkcję głównego zootech
nika. Był sierotą, wychowankiem domu dziecka, dlatego w brygadzie nie wie
dziano nic pewnego na temat jego pochodzenia. Jelena Nikołajewna i Gawrił
Nikołajewicz zastanawiali się nad tym podczas codziennych zajęć w jarandze.
[JN] Tarabukin to chyba jakuckie nazwisko? Nie wiem. A ogień to on karmił?
[GN] Oczywiście, że karmił. Zawsze karmił. On przecież całe życie z nami spędził.
Nasi staruszkowie wszystkiego go nauczyli.
[JN] No tak. Jakuci to chyba nie karmią ognia (Z6).

Jakuci także karmią ogień, ale to nie ma tu żadnego znaczenia. Dylemat
związany z pochodzeniem Tarabukina przestał być ważny, gdy ustalono, że tak
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jak wszyscy tundrowicy karmił ogień. To wystarczyło, by zamknąć dyskusję, w mil
czącym porozumieniu umieszczając zmarłego wśród swoich. W ciągu kolejnych
dni temat Tarabukina powracał, a kolejne rozmowy wpisywały go coraz silniej
w schemat podtrzymujących tundrową wspólnotę relacji ze zmarłymi.
[GN] Nie nakarmiłeś ognia o 12, kiedy chowano Afanasija Pawłowicza [Tarabukina]
i nie przebiłeś przerębli [w dzień jego pogrzebu wybrałem się po wodę do jeziora,
nad którym obozowaliśmy, jednak nie udało mi się przebić przerębli w grubej war
stwie lodu]. A jeślibyś nakarmił, on by ci pomógł przebić. To elementarne sprawy. Tak
staruszkowie mówili — on ci pomoże [zmarły]. Zwróć się do niego. A tak to on z ciebie zażartował. Staruszkowie, nigdy nie mówili, że coś złego, a mówili — zażartował.
[Jelena do Gawriła] Z ciebie też zażartował. Przecież nie pojechałeś dzisiaj zaprzęgiem [Gawrił Nikołajewicz od rana próbował jechać zaprzęgiem do stada. Jednak
młode renifery, które dopiero przyuczał do jazdy w zaprzęgu, okazały się wyjąt
kowo oporne. Po godzinie kręcenia się w kółko wokół obozu, dał za wygraną]. Też
z ciebie zażartował. Mnie chowają, powiedział, a ty gdzie się wybierasz. Nigdzie nie
pojedziesz. No i nie pojechałeś (7–8/04jesień GND).

Karmienie ognia jest czynnością mediacyjną, regulującą relacje między świa
tami. Pełniąc tak istotne funkcje, stanowi ważny znak tożsamości, określający
granice ponadetnicznej, tundrowej wspólnoty. Jego znaczenie ujawnia się szcze
gólnie ostro w konfrontacji z antyrytualistycznym nastawieniem „ewangelików”.
W świetle tego sporu wyraźnie widać też miejsce prawosławia. Obecna na tych
terenach od kilku stuleci Cerkiew uznawana jest dość powszechnie za jedyną
denominację „właściwą” dla regionu i zakorzenioną w świadomości mieszkań
ców. Związki z nią stanowią część szerszego zestawu powiązań z kulturą i pań
stwem rosyjskim oraz radzieckim.

6. Starsi bracia i nacjonaliści. Tundrowa społeczność
wobec państwa, dominujących ideologii i narodów
Poza powierzchowną chrystianizacją pozostawanie w obrębie imperium rosyj
skiego przez blisko trzy stulecia wiązało się dla ludów północnej Syberii głównie
z konsekwencjami ekonomicznymi. Gdy w połowie XVII wieku kozacy ogłaszali
carskie panowanie nad dolinami Ałaziei i Kołymy, dla tamtejszych mieszkańców
oznaczało to przede wszystkim konieczność płacenia jasaku. Kontakty z przed
stawicielami nowego porządku, gdy już wygasły początkowe konflikty zbrojne,
ograniczały się do corocznego zbioru podatku. Gdy z czasem wzrosło zapotrze
bowanie na rosyjskie towary, w poszczególnych regionach zaczęto organizować
jarmarki. Stały się one ważnymi wydarzeniami dla społeczności północnosybe
ryjskich myśliwych i pasterzy reniferów. Organizowane zazwyczaj wiosną, po
zakończeniu sezonu zimowych polowań na zwierzęta futerkowe, dawały okazję
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do spotkań rozproszonych rodów. Podczas marcowego jarmarku nad Aniujem
Jukagirzy, Łamuci i Czukcze zaopatrywali się w żelazne narzędzia, tytoń i inne
poszukiwane towary. Wówczas też płacono jasak, na jarmarku pojawiali się tak
że przedstawiciele kołymskich władz, kozacy z Niżniekołymska dostarczali zwy
czajowe prezenty dla niejasacznych Czukczów. Za sprawą systemu jasacznego
próbowano budować postawy lojalności wobec państwa i jego aparatu. Służyć
temu miały nagrody dla kniaziów i starostów rodowych. Jak wiemy z jednego
z poprzednich podrozdziałów, tradycyjne rody ludów północno–wschodniej Ja
kucji, pod wpływem depopulacji i innych procesów wynikających z pojawienia
się Rosjan, ulegały transformacji w rody administracyjne o charakterze teryto
rialnym. Wraz ze zmianami wprowadzonymi przez drugą komisję jasaczną wzro
sło znaczenie naczelników takich rodów, na których spoczywała odtąd odpowie
dzialność za dostarczenie podatku. Za wywiązywanie się z tych obowiązków co
pilniejsi naczelnicy otrzymywali w nagrodę znaki swojej władzy. Od czasu pano
wania Katarzyny II były to specjalne kordziki produkowane w Irkucku. Jeden
z nich przechowywany jest w czerskim muzeum. Widnieją na nim dwa napisy:
„jukagirski ród ałaziejskiego zimowiska” i „nagrodzony za terminową opłatę ja
saku”. Takie kordziki, przekazywane przez kniaziów swoim następcom i dumnie
prezentowane na zdjęciach z przełomu XIX i XX wieku, były w równym stopniu
symbolami władzy rodowej co znakami rosyjskiego poddaństwa. Na fotografii
zamieszczonej w artykule Jochelsona o wędrownych rodach tundry pomiędzy
Indygirką i Kołymą, kordzik wiszący u pasa kniazia rodu betilskiego stanowi
jedyny europejski akcent kontrastujący z zimową futrzaną odzieżą mieszkańca
tundry. Ten paradny przedmiot symbolizował powinności rodu wobec państwa,
które w znacznym stopniu wyczerpywały zakres realnych związków pomiędzy
Rosją i jej jasacznymi poddanymi.
Wpływy kultury rosyjskiej były w tym jednym z najodleglejszych zakątków
imperium znikome — kilka podstawowych zwrotów po rosyjsku niezbędnych
w czasie wiosennego jarmarku, krótka lista nabywanych tam rosyjskich towarów
(broń, tytoń, herbata, metalowe naczynia, spirytus) i nominalna przynależność
do prawosławia objawiająca się obecnością ikon w jarangach koczowników. Na
wet zresztą gdy Łamut czy Jukagir wchodząc do jarangi żegnał się przed ikoną,
gotował wodę na herbatę w metalowym garnku i popalał prawdziwy tytoń, jego
wyobrażenia o Rosji, „rosyjskim carze” i „rosyjskim Bogu” pozostawały co naj
mniej mgliste. Z podrozdziału 2 w tym rozdziale wiemy, że podobnym brakiem
rozeznania w sytuacji tundrowych i górskich rodów wykazywała się miejscowa
administracja. Obydwie strony — pomijając kwestie związane z jasakiem — wy
dawały się nawzajem ignorować, zaś jedyna ze stron mająca możliwości pogłę
biania swych kulturowych wpływów niezbyt o to dbała. Na początku XX wieku
w okręgu co prawda funkcjonowało kilka szkół, jednak nauka w nich kończy
ła się najwyżej na dwóch klasach, uczęszczały do nich głównie dzieci rosyjskie
i jakuckie, a i tak bywały lata, kiedy nawet jedna osoba nie kończyła nauki, bo
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jak donosiły władze, „uganiając się za zdobyciem zwierza i ryby, dzieci z naszej
szkoły, jak tylko trochę podrosną, to porzucają naukę” (Kolesow 1991, s. 186).
W tych warunkach trudno mówić o jakiejkolwiek identyfikacji z Rosją czy kultu
rą rosyjską. Nawet wśród starożyłów — mieszkających w dolinie Kołymy, a więc
stosunkowo blisko lokalnych centrów administracyjnych, i mających przynaj
mniej w połowie rosyjskie korzenie — jak pisał Bogoraz: „nikt nie ma pojęcia,
co to takiego Rosja i gdzie się ona znajduje” (cyt. za: Czikaczow 1993, s. 13). Tym
bardziej zatem rozproszone grupy tundrowych łowców i pasterzy reniferów żyły
własnym rytmem polowań i wędrówek. To, że ich granice na kreślonych gdzieś
w Moskwie mapach znajdowały się w obrębie imperium rosyjskiego, nie miało
dla nich na co dzień większego znaczenia. Lojalność jednostki dotyczyła rodu,
wspólnoty terytorialnej czy etnicznej. Czas na państwo miał dopiero nadejść.
Bolszewicy nie mieli zamiaru rezygnować z korzyści płynących z tradycyj
nych zajęć mieszkańców północnosyberyjskich tundr, jednocześnie nie wahając
się przed wprowadzaniem głębokich zmian w ich funkcjonowaniu. Kolektywi
zacja i walka z kułakami stworzyły podstawy dla stopniowego przechodzenia
do wielkostadnej hodowli reniferów. Wahadłowy system pracy w brygadach
pasterzy, rybaków i myśliwych maksymalizował zyski, doprowadzając jedno
cześnie do stopniowego zaniku kulturowego zaplecza związanego z trady
cyjnymi zajęciami. Po trudnych latach 40., wraz z odwilżą po śmierci Stalina
i stopniowym zwiększaniem dotacji na rozwój regionów Dalekiej Północy, na
stępowały zmiany coraz bardziej odczuwalne przez rdzennych mieszkańców
Syberii. W tundrach północno–wschodniej Jakucji powstały osady Andriuszki
no i Kołymskoje, z ich przedszkolami, szkołami, internatami, szpitalami i cie
płowniami. Mieszkańcy znajdowali zatrudnienie w sektorach wywodzących się
z ich tradycyjnych sposobów gospodarowania, polując, łowiąc ryby i dogląda
jąc wielotysięcznych stad reniferów. Małe ludy Północy wciąż plasowały się na
końcu statystyk mających odzwierciedlać poziom życia, jednak oni sami czuli
się zazwyczaj beneficjentami „radzieckiego postępu”. Było to możliwe dzięki
włączeniu ich nie tylko w przemiany ekonomiczne, ale objęcie procesem total
nych przemian kulturowych, wynikających z założeń radzieckiego komunizmu
i polityki narodowościowej. Powszechne szkolnictwo, walka z analfabetyzmem,
działalność kulturalna i propagandowa, przy jednoczesnym braku dostępu do
jakichkolwiek innych niż oficjalne środków masowego przekazu, stworzyły
z mieszkańców północno–wschodniej Jakucji lojalnych obywateli, przyjmu
jących za dobrą monetę radziecką propagandę sukcesu. Nie była to bynaj
mniej lojalność jedynie wymuszona przez pamięć stalinowskich czasów, gdy za
utratę kilku sztuk reniferów z kilkutysięcznego stada groziły wysokie kary, ale
autentyczna identyfikacja z rosyjską kulturą. Przeciętny mieszkaniec rejonu
nigdy nie słyszał imion Timkuja, Mity czy Oljuczaneja, za to chętnie pochwali
się w rozmowie wiedzą o Staduchinie czy Dieżniewie, nie wie nic o walkach
pomiędzy Jukagirami i kozakami, ale zna nazwiska największych rosyjskich
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

144

Czynniki kształtujące tożsamość etniczną

i radzieckich dowódców34. W procesie formowania „ludzi radzieckich” w pół
nocnojakuckich tundrach szkoły i domy kultury wspomagane były przez dzia
łalność specjalnych brygad „agitacyjno–kulturalnych”. Wydelegowani pracow
nicy objeżdżali obozowiska pasterzy reniferów i uczastki rybaków i myśliwych,
dostarczając prasę i książki, wygłaszając prelekcje i prezentując propagando
we filmy35. W ten sposób stale podtrzymywano mieszkańców tundry w prze
świadczeniu, że są częścią ogromnej machiny komunistycznych przemian, bu
dującej dobrobyt i wielkość ZSRR. To włączanie małych wspólnot z krańców
imperium w wielkie wydarzenia radzieckiej historii dobrze ilustruje przykład
Kołymskoje. W czasie II wojny światowej tamtejszy kołchoz Turwaurgin pod
jął zobowiązanie, że wypracuje nadwyżki normy — i tak straszliwie wyśrubo
wanej ze względu na koszty prowadzenia działań wojennych — i przeznaczy je
na potrzeby rozbudowy armii. Tak się rzeczywiście stało, wypracowane przez
kołymczan środki wspomogły produkcję kolumny czołgów, a kołchoz otrzymał
pismo z podziękowaniami, podpisane przez samego Stalina. Do dziś z dumą
wspomina o tym wielu mieszkańców, wydarzenie to jest też przypominane roz
krocznie przy okazji obchodów Dnia Zwycięstwa, w trakcie okolicznościowych
koncertów w domu kultury.
Schyłek okresu radzieckiego został zapamiętany w niżniekołymskich tundrach
jako czas dobrobytu, stabilności, dyscypliny i dynamicznego rozwoju sowchozo
wych gospodarstw. Ta względna poprawa warunków życia dla mieszkańców tun
drowych osad wiązała się między innymi z coraz bardziej powszechnym stosowa
niem radzieckiej techniki. Symbolem tych czasów stały się zdjęcia śmigłowców
w obozowiskach pasterzy reniferów, na tle jarang i stad lub samolotów, które
gdzieś na miejscowych lotniskach otaczają reniferowe bądź psie zaprzęgi. We

W rozmowach ze mną bardzo wielu mieszkańców ułusu wspominało o marszałku Rokossowskim.
Rozmówcy przywoływali jego zasługi albo pytali o to, jak traktuje się go w Polsce, i byli bardzo
zdziwieni, że nie darzy się go u nas taką atencją jak w radzieckiej wersji historii. Warto podkreślić,
że temat Rokossowskiego pojawiał się w rozmowach z bardzo różnymi osobami — z absolwenta
mi szkół partyjnych, prostymi pasterzami w tundrze, a nawet młodzieżą z Czerskiego.
35
Tzw. agit–kul’t–brygady zastąpiły przedwojenne „czerwone czumy”. Prowadziły działalność
propagandową i kulturalną, a w pamięci pasterzy zapisały się przede wszystkim pokazami filmów.
Z mechanicznych projektorów na płóciennych ekranach zawieszanych na ścianie jarangi puszcza
no propagandowe filmy i kroniki, ale też klasykę radzieckiego kina. W ułusie niżniekołymskim
wciąż działa AKB (agit–kul’t–brygada) przy oddziale kultury administracji ułusu. Wyposażona
w odtwarzacz wideo i telewizor rzadko wyrusza w tundrę, jednak wciąż się to zdarza. Namiastkę
atmosfery dawnych wizyt „akebeszników” w obozowiskach pasterzy miałem okazję odczuć pod
czas koralu w obszczinie Nutendli, kiedy po dniu ciężkiej pracy przy podliczaniu stad, w wielkiej
jarandze rodziny Nutendli wpatrywaliśmy się wraz z młodymi pasterzami w ekran telewizora.
Starszych projekcja mniej interesowała, bo puszczano „Straż nocną” i teledyski współczesnych
gwiazd rosyjskiej estrady. Podczas święta pasterzy reniferów w Tundrze Chałłarczińskiej tamtej
si pasterze określali pracowników domu kultury z Kołymskoje, którzy przyjechali z koncertem
z okazji Dnia Zwycięstwa, AKeBesznikami.
34
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wspomnieniach moich rozmówców pojawiają się podobne obrazy. Dynamizm
tamtych czasów, zderzany ze współczesną apatią i stagnacją, odzwierciedlają opi
sy jesiennego uboju reniferów. Każdy z sowchozów mógł sobie pozwolić na zabi
janie rokrocznie nawet kilku tysięcy sztuk zwierząt, a podczas jesiennych ubojów
w Andriuszkino lądowało w ciągu dnia po kilka samolotów, które wywoziły tusze
do Czerskiego, Batagaju i innych miast północnej Jakucji. W podobny sposób pa
sterze średniego i starszego pokolenia wspominają lądowania śmigłowców w ich
obozowiskach, a często przywoływanym przykładem, w przerysowany sposób po
kazującym rozrzutność ówczesnego sposobu zarządzania, jest obraz helikoptera
lecącego do stada z paczką zapałek. Dziś śmigłowiec w tundrze to rzadki widok,
a młodym pasterzom kojarzy się raczej z nieszczęściem36.
Poza rozwojem awiacji od lat 70. XX wieku upowszechnia się mnóstwo in
nych nowości technicznych wspomagających tradycyjne sektory gospodarowa
nia ludów Północy. Samochody Ułaz, skutery śnieżne Buran, motory do łodzi
Wicher czy piły mechaniczne Drużba — są wciąż produkowane i użytkowane
w codziennym życiu mieszkańców tundry. To w odniesieniu do nich mieszkańcy
ułusu niżniekołymskiego bardzo często używają zamiennie określeń „nasza tech
nika” i „radziecka technika”. To, co charakteryzuje „naszą”, czyli „radziecką”,
technikę, to prostota wykonania postrzegana jako zaleta. W przeciwieństwie do
skomplikowanych urządzeń zachodnich „naszą technikę” można łatwo napra
wić za pomocą podstawowych narzędzi, co w tundrze jest nie do przecenienia.
Wśród wymienionych przedmiotów szczególne miejsce zajmują skutery śnieżne.
W ciągu ostatnich trzech dekad w znacznym stopniu zastąpiły one na północy
Jakucji tradycyjne sposoby przemieszczania się po tundrze. Z krajobrazu osad
prawie zupełnie zniknęły reniferowe zaprzęgi — pojawiają się jedynie przy okazji
świąt, którym towarzyszą gonitwy, oraz gdy trzeba dostarczyć ofiarne renifery na

Po czasach rozpasania na początku lat 80. nadszedł kryzys związany z pierestrojką i total
ny krach ekonomiczny na początku lat 90. Helikoptery są dziś rzadkim widokiem w niżnieko
łymskich tundrach. Jeśli już pojawiają się w osadach lub obozowiskach pasterzy, zazwyczaj są
to tzw. sanrejsy, czyli wezwania lekarzy do nagłych i poważnych wypadków. Kiedyś w Tundrze
Chałłarczińskiej nasłuchiwaliśmy odgłosów przelatującego gdzieś w oddali helikoptera. Był
krótki, listopadowy dzień i nie można go było dostrzec spoza niskich chmur, choć przelatywał
niedaleko. Młodzi pasterze, którym towarzyszyłem, wyraźnie zaniepokojeni próbowali na pod
stawie szumu silnika odgadnąć, do której z sąsiednich brygad leci. Podejrzewali, że to sanrejs,
używając jednocześnie na poły żartobliwie określenia gruz 200. Gorycz przebijająca się przez
żartobliwy ton, z jakim użyto tego terminu, mogłaby być dobrym pretekstem do zastanowienia
się nad tym, jak oceniają swoje trudne położenie pasterze. Jednak w kontekście tego, o czym
traktuje ten podrozdział, ważniejsze jest przyjrzenie się samemu terminowi. Gruz 200 to kryp
tonim, jakim określa się w armii rosyjskiej ładunek zawierający ocynkowane trumny z ciałami
poległych żołnierzy. Spopularyzowany w czasach wojen czeczeńskich za sprawą licznych artyku
łów i przekazów medialnych trafił do języka potocznego. Zasłyszany nad jeziorem Natalia sta
nowić może ilustrację tego, jak żywo obecna jest rosyjska kultura popularna w odległym krańcu
Federacji, którym jest ułus niżniekołymski w Jakucji.
36
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Buran — marka skutera śnieżnego, która na północy Jakucji stała się jego synonimem

pogrzeb37. Zaprzęgi używane są jedynie w czasie przekoczowań (wówczas także
wspomagane przez przynajmniej jeden skuter, którym transportuje się jarangę
na miejsce nowego obozowiska) oraz do niezbyt odległych podróży po tundrze.
Wszelkie dalsze przejazdy, transport ludzi i towarów pomiędzy brygadami a osa
dami, polowania na dzikie renifery — wszystko odbywa się z użyciem skuterów.
Marka najpopularniejszego na rosyjskiej Północy skutera, w Jakucji stała się jego
synonimem. W ułusie niżniekołymskim nikt nie używa słowa sniegochod, wszyscy
mówią po prostu buran. To „radziecki buran” a nie „radziecki skuter” jest lepszy

Nieobecność reniferów to jeden z elementów postępującego procesu odgraniczania tundry od
osad. Te ostatnie traktowane bywają jako miejsca, gdzie obowiązują inne zasady codziennego
funkcjonowania, formułowane często w opozycji do sposobów zachowania w tundrze. Mieszkający
od kilku lat w Andriuszkino Ukrainiec, nauczyciel muzyki, przed jednym z nielicznych wyjaz
dów w tundrę na odbywające się tam święto dostał od mojej andriuszkinskiej gospodyni Darii
Nikołajewny podróżne, tundrowe rękawice — ciepłe, z jednym palcem, dobrze chroniące dłoń
i przegub. Ponieważ były ciepłe, zaczął w nich chodzić na co dzień w osadzie, czym wprowadził
Darię Nikołajewną w konsternację, całkowicie zaś przebrał, jej zdaniem, miarę, gdy włożył je tak
że wybierając się na świąteczny koncert w domu kultury. Daria Nikołajewna, bardzo wyczulona
na punkcie miejscowych konwenansów, zmyła mu za to głowę — nauczyciel nie powinien chodzić
w tundrowych rękawicach po osadzie, a już zupełnie nie przystoi zakładać ich na wieczorne ob
chody święta.
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od „zachodniego buranu”. I na co już wcześniej zwracałem uwagę — „radziec
ki buran” równa się „nasz buran”. W tym przypadku już nie tylko ze względu
na to, że jego właściciel ma poczucie bycia częścią (post)radzieckiej wspólnoty,
ale także dlatego, że buran stał się częścią tundrowej tradycji, na równi z reni
ferowym zaprzęgiem czy jarangą. Wiedza o jego budowie i umiejętność obsługi
i naprawy jest równie ważna co umiejętność przyuczenia młodych reniferów do
chodzenia w zaprzęgu. Jednocześnie stanowić może jeden z wyznaczników włą
czenia jednostki do wspólnoty. Moja gospodyni z Andriuszkino, mówiąc o róż
nych sposobach adaptowania się do życia w osadzie osób spoza kręgu ludów Pół
nocy, wskazała na męża swojej siostrzenicy jako przykład osoby, która przejęła
miejscowe zwyczaje i stała się pełnoprawnym i w pełni akceptowanym członkiem
społeczności. Oprócz małżeństwa z kobietą wywodzącą się z miejscowej rodziny,
świadczyć miało o tym to, że ten około 40–letni wówczas Ukrainiec z wielkim za
angażowaniem zajmował się swoim buranem — ciągle go naprawiał i wciąż tylko
o nim mówił. „Zupełnie jak nasi mężczyźni” — dodała na zakończenie (Z1).
Stosunek niżniekołymskich tundrowików do Rosjan jest pochodną wszystkich
zależności łączących ich z rosyjską kulturą i postradziecką rzeczywistością. W tej
drugiej tkwią bardzo głęboko, choć mieszkają na krańcach imperium i wiodą, jak
by się mogło wydawać, całkiem inne życie, zaś z osiągnięciami rosyjskiej nauki
i kultury często się utożsamiają. W centrach tundrowych naslegów nigdy nie było
zbyt wielu Rosjan. Księgi gospodarcze z początku lat 60. notują niespełna ponad
setkę Rosjan oraz nielicznych Ukraińców i Białorusinów w Kołymskoje oraz po
nad 30 osób takich narodowości w Andriuszkino (ANU f3o1d17–18 i f7o3d7–8).
Nieliczni przybysze zazwyczaj zajmowali określone stanowiska — byli pracowni
kami administracji i sowchozów, nauczycielami czy specjalistami w różnego ro
dzaju technicznych dziedzinach. Wpisywali się tym samym w stereotyp budowany
przez miejscowe szkoły, gdzie starano się wybić dzieciom z głowy miejscowe ję
zyki, jako przydatne jedynie pasterzom i „niższemu personelowi”, w przeciwień
stwie do rosyjskiego, pozwalającego na zdobycie specjalistycznego wykształcenia
(1/04jesień GIW). Propagowane przez szkoły i obecne w środkach przekazu po
strzeganie kultury rosyjskiej jako wyższej, do której „równać” mają ludy Syberii,
było w znacznym stopniu akceptowane i określało postawy członków tundrowej
społeczności wobec swego miejsca w społeczeństwie radzieckim. Za sprawą po
wszechności języka i kultury rosyjskiej, szczególnie w jej popularnym wydaniu,
Rosjanie byli w pewien sposób bliscy, jednocześnie jednak istniał pomiędzy nimi
a rdzennymi mieszkańcami rejonu dystans, wynikający z propagowanej „kulturo
wej wyższości”. Ta ambiwalencja sprawiała, że niczym w rodzinnej metaforyce ra
dzieckiej propagandy Rosjanie traktowani są jak starszy brat, tyle że taki, którego
starszeństwo i związany z nim dystans tworzą trudną do przekroczenia granicę,
jaka uwidacznia się w bezpośrednich relacjach na miejscu. W Kołymskoje często
wspominano postać Anatolija Słonimskiego, weterynarza wiele lat pracującego
w Tundrze Chałłarczińskiej. Podawano go zawsze jako przykład przyjezdnego,
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Rosyjska flaga nad jarangą drugiej brygady w Tundrze Olerińskiej

któremu wspomnianą granicę udało się przekroczyć za sprawą długoletniego do
świadczenia życia z pasterzami — Słonimski poznał miejscowe języki, świetnie
znał się na pasterstwie, a przede wszystkim poznał i rozumiał tundrę. Takie osoby
należały jednak zawsze do wyjątków, przyjezdni zazwyczaj nie przejmowali miej
scowego sposobu życia.
Poparcie dla działań państwa rosyjskiego i bliskość rosyjskiej kultury czynią
z Rosjan grupę w szczególny sposób traktowaną przez mieszkańców niżnieko
łymskich tundr. Nie powoduje to jednak, że nie obowiązują wobec nich zasady
wykluczania i włączania związane z funkcjonowaniem społecznie konstruowa
nych granic wspólnoty.
Pozostawanie niżniekołymskich tundr w granicach państwa rosyjskiego i wy
nikające z tego wpływy w istotny sposób kształtują światopogląd mieszkańców.
Jednak współczesna Rosja, podobnie jak jej radziecka poprzedniczka, to pań
stwo federacyjne, w którym z zasady siła oddziaływania władzy rozkłada się na
różne podmioty. Te, które posiadają status republik, mają, lub mówiąc ściślej —
miały, szczególne pod tym względem możliwości.
Jak już wiadomo z poprzednich rozdziałów, Jakuci pojawili się w dolinie
Kołymy kilkadziesiąt lat po Rosjanach. Wychodźcy znad Leny zajmowali na
północy terytoria odpowiadające gospodarczym potrzebom hodowców koni
i bydła — śródleśne łąki nad jeziorami (ałasy) i nadrzeczne pastwiska. Do
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końca XVIII wieku Jakuci zajęli międzyrzecze Ałaziei i Kołymy aż po granice
tundry. Różnice w sposobie życia sprawiły, że nowi przybysze mogli zasiedlić
rozległe terytoria, nie wchodząc zazwyczaj w otwarte konflikty z dotychczaso
wymi mieszkańcami regionu38. Na północy okręgu Jakuci nie zapuszczali się
w górskie i tundrowe domeny Ewenów i Jukagirów, tych ostatnich zaś nie in
teresowały jakuckie ałasy. Nie znaczy to jednak, że poszczególne grupy żyły
w izolacji. Wręcz przeciwnie, miały miejsce intensywne procesy wymiany kul
turowej. Niezależnie od dość częstych na pograniczu tundry i tajgi kontaktów
pomiędzy Jakutami i mieszkańcami tundr, funkcjonowały wyraźne granice
pomiędzy poszczególnymi społecznościami oparte na stereotypach. Poczucie
wyższości Jakutów, o którym wspominali XIX–wieczni badacze, oparte było na
przekonaniu o dzikości mieszkańców tundr. „Czyż człowiek mógłby żyć z takim
zwierzęciem”, mawiali Jakuci pytani o możliwość małżeństwa z Czukczanką
(Sieroszewski 1961 cz. I, s. 229). Jak notował Jochelson, znane były przykłady
mieszkańców tundry, którzy zaczynali żyć wśród Jakutów, lecz nigdy przypadki
odwrotne (Jochelson 1900, s. 182). Nawet gdy nieliczni Jakuci zaczynali zajmo
wać się reniferami, nie przejmowali tundrowego sposobu pasterstwa, ale dosto
sowywali go do własnego trybu życia — trzymali niewielkie stada transportowe,
jednak nie wychodzili z nimi w tundrę i nie wędrowali, starając się jak najdłużej
trzymać zwierzęta w jednym miejscu w specjalnych zagrodach. Na wpół osiadły
tryb życia Jakutów pozwalał na łatwiejsze przenikanie różnorakich wpływów
rosyjskich — w jakuckich osadach powstawały prawosławne kaplice, lokowano
w nich pierwsze szkoły.
W skali całego regionu północno–wschodniej Syberii Jakuci zajmowali
szczególną pozycję. Mocne podstawy gospodarcze pozwalały im nie tylko zaj
mować wciąż nowe terytoria, ale też konkurować z Rosjanami. Po włączeniu
ich ziem do Rosji Jakuci bardzo szybko przystosowali się do nowych porząd
ków, starając się jednocześnie umacniać swoją pozycję w ramach akceptowal
nych przez Rosjan działań. Nie minęło pół wieku od przybycia tych ostatnich
nad Lenę, gdy pierwsza delegacja jakuckiej arystokracji rodowej wyruszyła do
Moskwy. Potem kilkakrotnie jeszcze podejmowano podobne inicjatywy, za
każdym razem starając się uzyskać jak największy zakres samodzielności (Pie
stieriew 2001). W XIX wieku Jakuci zdołali doprowadzić do zmian w regula
cjach dotyczących samorządu inorodców i uzyskali na kilkanaście lat prawo
do własnego przedstawicielstwa w postaci Dumy Stepowej. U progu rewolucji
wśród Jakutów działała znaczna grupa wykształconej inteligencji. W 1922 roku
Na północy okręgu przeciwdziałały temu różnice w tradycyjnej gospodarce i związana z tym
różnorodność wykorzystywanych ekosystemów. Inaczej było na południu, gdzie zarówno tamtejsi
Jukagirzy, jak i przybywający Jakuci zainteresowani byli wykorzystywaniem tych samych ziem.
Presja ze strony Jakutów zajmujących najlepsze tereny łowieckie doprowadziła grupę tamtejszych
Jukagirów do niemal całkowitego wymarcia.
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powołano Jakucką Autonomiczną Republikę Radziecką, której funkcjonowa
nie — niezależnie od wszystkich ograniczeń i prześladowań — na trwałe już
umocniło znaczenie Jakutów w regionie.
Sytuacja w dolnym biegu Kołymy była pod tym względem wyjątkowa.
Utworzony w wyniku reformy administracyjnej rejon niżniekołymski objął
swym zasięgiem obszar o wiele mniejszy niż północna część dawnego okrę
gu kołymskiego, głównie za sprawą przekazania ziem na wschodzie Czukotce.
Jednocześnie dawny, ogromny pod względem terytorialnym okręg kołymski
został podzielony na mniejsze rejony. Granica pomiędzy rejonami niżnieko
łymskim i średniekołymskim przebiegała w taki sposób, że wszystkie jakuckie
osady międzyrzecza Ałaziei i Kołymy przypisane zostały do Średniekołymska.
W tym samym czasie na przylegających do Jakucji obszarach rozpoczął swą
niesławną działalność Dalstroj (od 1938 roku — Główny Zarząd Budownictwa
Dalekiej Północy). Wkrótce terytorium przekazane w użytkowanie Dalstrojowi
powiększono o znaczne obszary Jakucji, w tym cały basen Kołymy (Chatylajew
2006, s. 6–7). W rejonie niżniekołymskim nie prowadzono wydobycia żadnych
cennych kruszców, nie było tam zatem wielu więźniów. Funkcjonowanie ła
grów było związane z transportem morskim i rzecznym39. W ciągu ponad 20 lat
obecności Dalstroju w rejonie istniały dwa niewielkie łagry, których więźniowie
obsługiwali porty w zatoce Ambarczik i w Zielonym Przylądku. Zarząd Dal
stroju nad rejonem przyczynił się do jego względnej izolacji od reszty repu
bliki, a tendencja ta umacniała się także po jego rozwiązaniu. Delta Kołymy
miała bardzo ważne znaczenie w systemie gospodarki i transportu na Dale
kiej Północy oraz dla obronności całego kraju. Port w zatoce Ambarczik, a po
tem w Zielonym Przylądku obsługiwał zarówno statki morskie, jak i żeglugę
po Kołymie i stanowił najważniejszą bazę przeładunkową zapewniającą towa
ry nie tylko dla kołymskich rejonów Jakucji, ale też znacznej części Czukotki.
W delcie usytuowana była baza wojskowa i lotnisko stanowiące część wojsko
wej infrastruktury czasów zimnej wojny. Wszystko to sprawiało, że nawet po
likwidacji Dalstroju związki rejonu z Jakucją były jedynie formalne. Bywały
takie okresy, że z Czerskiego latały bezpośrednie samoloty do Moskwy, nigdy
natomiast do Jakucka. Wszystko po to, by zapewnić dogodną komunikację dla
rzesz sezonowych pracowników z europejskiej części ZSRR — głównie Rosjan
i Ukraińców. Centrum rejonu w Czerskim, port w Zielonym Przylądku, baza
paliwowa w Pietuszkach, baza wojskowa w Michałkino — cała ta infrastruktura

Takie skoncentrowanie sprawiło, że mieszkańcy niżniekołymskich tundr nie mieli bezpośredniej
styczności z działaniami Dalstroju. Niewielkie łagry usytuowane w delcie były z dala od terenów,
na których koczowały brygady pasterzy reniferów. Jedynym przedsięwzięciem Dalstroju, w które
zaangażowani byli mieszkańcy tundry, była organizacja centralnego kołchozu zajmującego się ho
dowlą reniferów na potrzeby tej instytucji. Jego centrum była osada Omołon, a zasiliło go między
innymi stado reniferów przekazane z niżniekołymskich kołchozów.
39
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potrzebowała wykwalifikowanych specjalistów, którym płacono wysokie stawki
za pracę w warunkach Dalekiej Północy i którym przysługiwał szereg ulg i przy
wilejów. Praca w Czerskim w niełatwych przecież czasach radzieckich to była
istna żyła złota. Z tych dobrodziejstw nie korzystali jednak Jakuci, ale prawie
wyłącznie europejscy wriemienszczicy. Przydziały do pracy w rejonie z central
nej Jakucji otrzymywały bardzo rzadko jedynie nieliczne osoby. Mieszkający
w rejonie Jakuci wywodzili się zazwyczaj z kołymskich naslegów i skupieni byli
w Andriuszkino i Kołymskoje. Choć mieszkali na terytorium republiki, której
byli tytularnym narodem, to w rejonie niżniekołymskim nie odgrywali żadnej
znaczącej roli — byli jedną z wielu rdzennych mniejszości.
Pewnym wyjątkiem było jedynie Andriuszkino. Ze względu na swoje poło
żenie Tundra Olerińska była zawsze w znacznym stopniu izolowana od wpły
wów rosyjskich znad Kołymy. Jednocześnie to w tej części rejonu oddziaływa
nie Jakutów posuwających się coraz dalej na północ wzdłuż Czukoczy i Ałaziei
było największe. Na początku lat 60. Jakuci stanowili blisko 40% mieszkańców
Andriuszkino (ANU f7o3d7–8). Znaczna ilość ludności jakuckiej oraz prawie
powszechna znajomość jakuckiego sprawiły, że to właśnie jakucki stał się ofi
cjalnym językiem tamtejszej administracji, a w szkole w Chara–Tale, a potem
w Andriuszkino — językiem nauczania. Izolacja Andriuszkino od centrum rejo
nu przyczyniła się do tego, że nawet po odejściu od zaleceń polityki korenizacji,
język jakucki pozostał jeszcze na długie lata językiem nauczania, a jeśli chodzi
o pracę administracji, nigdy nie stracił swojej roli.
Gdy Związek Radziecki zaczynał chylić się ku upadkowi, związany z tym kry
zys ekonomiczny dotknął także Daleką Północ. Koniec zimnej wojny i ostatecz
ny upadek systemu komunistycznego doprowadziły do weryfikacji strategicznej
roli rejonu. Baza w Michałkino opustoszała, a wolnorynkowy rachunek ekono
miczny sprawił, że znacznie mniej statków zaczęło zawijać do portu w Zielo
nym Przylądku. Wriemienszczicy masowo opuszczali Czerski, podobnie jak całą
Daleką Północ i Jakucję. W tym samym czasie jakucki parlament proklamował
suwerenność w ramach Federacji Rosyjskiej. W Republice Sacha władzę prze
jęli Jakuci, zyskując na początku lat 90. większość zarówno w parlamencie, jak
i w obsadzie lokalnych administracji. Jakutem był także pierwszy prezydent od
nowionej Jakucji. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat tytularny naród zyskał
pełnię władzy nad swoją republiką. Dotyczyło to całego jej terytorium, także
izolowanego przez lata rejonu niżniekołymskiego. Na miejsce masowo opusz
czających Czerski wriemienszczików przybywali Jakuci z ułusu śreniekołymskie
go, rzadziej z centralnej Jakucji. Kilka lat po utworzeniu Republiki Sacha jedyny
zamiejscowy samolot na rozkładzie lotów w niszczejącym budynku czerskiego
lotniska obsługiwał trasę Jakuck–Czerski–Jakuck.
Podobnie jak w całej Jakucji, także nad Kołymą przemiany tego czasu naj
bardziej niepokoiły przyjezdnych. Kryzysowi ekonomicznemu i zmianom poli
tycznym towarzyszyły zjawiska związane z jakuckim odrodzeniem narodowym.
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Językowi jakuckiemu przyznano status państwowego na terenie republiki,
zwiększała się ilość jakuckojęzycznych środków masowego przekazu. Dla przy
jezdnych Rosjan, szczególnie w rejonie izolowanym przez dziesięciolecia od ja
kuckich wpływów, przemiany te były prawdziwym szokiem.
Wojna była u nas między narodami. Zaczęło się tutaj, do tego dochodziło, że przychodzili, oni nie rozumieli, kiedy Jakucja ogłosiła suwerenność, rosyjskojęzyczni nie
rozumieli, jakże to tak, w jakim języku będziemy teraz rozmawiać. A przecież tyle lat
już minęło, ale jakoś nie zrezygnowaliśmy z rosyjskiego jako języka państwowego.
A wtedy zaczęli. Bali się, jakże to tak. Oni nawet pisma pisali, że od Jakucji się odłączymy, dajcie nas do Czukotki. Kto im pozwoli, przecież to terytorium Jakucji. Po
co takie rzeczy robić? Zaczęło się tutaj, ale my te święta [zaczęliśmy organizować],
żeby oni zrozumieli, że mieszkają w Jakucji, egzotyką ich, strojami narodowymi [pró
bowaliśmy przekonać]. Myśmy się nie bali, bardzo dużo imprez organizowaliśmy,
zapraszaliśmy ich. Z czasem się do tego przyzwyczaili [...]. Były nawet takie [oskar
żenia], że my Jakuci małe narody trochę poniżamy, trochę tutaj, jakby to powiedzieć,
że to one tutaj są rdzenne, że one powinny tu rządzić [...]. Bywało tutaj, ludzi wołali
na ulicę, żeby sobie w oczy popatrzyli. Były, donosy były. Jeśli by tego nie było [dzia
łalności kulturalnej, imprez], może i Czeczenia zaczęłaby się tutaj. Byli tu tacy. Ale
myśmy nikogo nie wzywali, myśmy się w pierś nie uderzali, myśmy ładną odzież [na
rodową] dzieciom zakładali, jakucką ładną odzież szyliśmy. Potem i Rosjanie zaczęli
to nosić, to wszystkim pasuje, wszystkim w tym ładnie. Ale są tacy, którzy cały czas
nie rozumieją, mącą (3–4/04jesień PNJ).

Jakuckiemu odrodzeniu narodowemu towarzyszyły podobne zjawiska wśród
małych ludów Północy. Ich działacze i liderzy także dążyli do odradzania tra
dycji czy umacniania pozycji własnych języków narodowych. Władze republiki
początkowo aktywnie popierały podobne dążenia, co związane było z wyraźnie
eksponowanym wizerunkiem Jakucji jako kraju wielokulturowego. Dlatego
scharakteryzowane powyżej nastroje dotyczyły wyłącznie rosyjskiego centrum
rejonu, a nie tundrowych osad. Wkrótce jednak twarde realia nowych czasów
sprawiły, że także ich niejakuckim mieszkańcom udzieliły się krytycyzm i obawy
przyjezdnych. Katalizatorem tych nastrojów była między innymi ponownie kwe
stia języka. W czasach radzieckich system średniej zawodowej i wyższej oświaty
nie był ściśle związany z podziałami administracyjnymi. Wielu moich starszych
rozmówców po zakończeniu szkół w rejonie kontynuowało naukę poza repu
bliką — w Anadyrze czy Chabarowsku. Nieliczni wybierający się na studia za
zwyczaj decydowali się na Leningrad, gdzie tradycyjnie funkcjonowały ośrodki
kształcenia inteligencji małych ludów Północy. W Republice Sacha sytuacja się
zmieniła. Kryzys ekonomiczny sprawił, że nikogo nie było już stać na posyłanie
młodzieży na studia do Petersburga czy nawet Chabarowska. Najważniejszym
ośrodkiem kształcenia stał się stołeczny Jakuck. Wyjeżdżająca tam eweńska czy
jukagirska młodzież wywodziła się już z tego pokolenia, które — w większości
przypadków — nie znało jakuckiego. W akademikach jakuckich uczelni trafia
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li do środowiska zdominowanego przez młodzież wywodzącą się z centralnych
ułusów, gdzie język jakucki całkowicie dominował. Dla nich ciemnowłosy i sko
śnooki rówieśnik pochodzący z Jakucji i niemówiący po jakucku stanowił osobli
wość, której atmosfera odrodzenia narodowego przydawała cech pogardzanego
kuriozum. Ostracyzm środowiskowy, a w skrajnych przypadkach wręcz prześla
dowania za nieznajomość jakuckiego sprawiły, że wiele osób wywodzących się
z północnych ułusów porzucało studia już na pierwszym roku. W 1999 roku,
gdy po raz pierwszy byłem w ułusie niżniekołymskim, był to bardzo żywy i bo
lesny problem dla wielu rodzin. W zestawieniu z innymi przejawami jakutyza
cji ugruntowało to przekonanie o istnieniu jakuckiego szowinizmu i o Jakutach
jako nacjonalistach.
A jeszcze i tym się nasz rejon odróżnia od innych w Jakucji, że tutaj po jakucku nie
mówią. Tylko w Andriuszkino, ale to oddalona osada. A tak to wszyscy po rosyjsku.
I odkąd ja tutaj jestem, żadnego nacjonalizmu, niczego takiego, o niczym takim nigdy w ogóle nie słyszałem. Nie zdarza się nic takiego. A pojedziesz nawet do rejonu
średniekołymskiego albo nawet do Andriuszkino, tam już jakucki nacjonalizm.
— Na czym on polega?
Tam, jak nie będziesz po jakucku rozmawiał, tam od razu — w Jakucji mieszkasz,
a po jakucku nie umiesz!? Takie różne (10/02 IICh).

Wypowiedź rozmówcy z Kołymskoje odzwierciedla stereotypowy sposób,
w jaki postrzega się tam Andriuszkino. W rzeczywistości z postępującą w repu
blice jakutyzacją borykają się na równi wszyscy niejakuccy mieszkańcy rejonu,
także ci z Andriuszkino. Co więcej, także część Jakutów, głównie ci zamiesz
kali na terenie rejonu od pokoleń, dystansuje się od współczesnych przemian
w Republice Sacha. Opisane nastroje wiążą się także z polityką, zarówno tą
republikańską, jak i lokalną. Pierwszy jakucki prezydent Republiki Sacha jeden
z najgorszych wyników wyborczych uzyskał właśnie w ułusie niżniekołymskim,
którego potem długo unikał w swoich podróżach po kraju, jakich wiele odbył
w ciągu dwóch kadencji sprawowania urzędu. Gdy w drugiej połowie lat 90. sta
nowisko naczelnika administracji objął wywodzący się z centralnych ułusów Ja
kut, uznano to za celowe działanie władz republiki, a wraz z tym jak dopuszczał
się on kolejnych nadużyć, ugruntowywało się przekonanie, że jego poczynania
to zemsta władz centralnych za brak poparcia w rejonie dla przemian zacho
dzących w republice.
Problemy wynikające z nieznajomości jakuckiego wśród młodszego poko
lenia w połączeniu z dziedzictwem specyfiki rejonu z okresu radzieckiego po
wodują, że wielu mieszkańców niżniekołymskich tundr z rezerwą odnosi się
do Republiki Sacha. Pokoleniom wychowanym na ideałach internacjonalizmu,
które, jak ich przekonywano, właśnie wśród nich się realizują, bardzo trudno
zaakceptować wiele posunięć jakuckiej polityki odrodzeniowej, zwłaszcza gdy
uderzają one w przyszłość ich dzieci. Dlatego niechęć wobec jakuckiej ideologii
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odrodzeniowej, choć jest to zapewne jakaś forma obrony własnej odrębności
przez mniejszościowe grupy zamieszkujące odległy rejon republiki, można też
traktować jako kolejny przykład pokazujący trwanie sposobów myślenia w ka
tegoriach charakterystycznych dla okresu radzieckiego.

7. Terytorium — więź z miejscem i krajobrazem
Andriuszkino i Kołymskoje, osady skupiające dawnych mieszkańców niżnie
kołymskich tundr, zaczęły zyskiwać swe dzisiejsze znaczenie centrów naslegów
i jedynych miejsc stałego zamieszkania zaledwie przed ponad półwieczem. Do
prowadziły do tego centralizacyjne zapędy władz w czasach radzieckich. Stop
niowo pustoszały kolejne nadkołymskie zaimki i zimowiska w tundrze, których
mieszkańcy przenosili się — bądź, jak w przypadku Tustach–Senu, przesiedlano
ich — do rozrastających się osad. W drugiej połowie lat 20. w Zachodniej Tun
drze było ponad 20 miejscowości, w każdej mieszkała jedna bądź kilka rodzin
(NARSJ f680o1d91). W roku 1963 na terenie olerińskiej rady wiejskiej, obej
mującej swym zasięgiem znaczną część dawnej Zachodniej Tundry, dokumenty
notują, oprócz Andriuszkino, jedynie dwie miejscowości (NARSJ f50o62d36).
Podobnie było w przypadku Tundry Chałłarczińskiej, której mieszkańcy, wraz
z porieczanami z nadkołymskich zaimek, osiedlali się w Kołymskoje. Współcze
śni mieszkańcy rejonu średniego i młodszego pokolenia większą część swego
dzieciństwa, ze względu na obowiązek szkolny, spędzili w osadach. W tundrę, do
swych rodzin, jeździli tylko w wakacje. Zmiany systemu pracy w pasterstwie re
niferów sprawiły, że także coraz więcej starszych osób pozostawało w osadach na
stałe. Dotyczyło to przede wszystkim kobiet. W brygadach liczących sobie kilku
pasterzy pozostawała jedna, najwyżej dwie czumrobotnice. Żony i matki paste
rzy pozostawały w osadach, zajmując się dziećmi, pracując też często w różnego
rodzaju instytucjach — przedszkolu, szkole, domu kultury, kołchozowej szwal
ni40. Wzrastającą identyfikację z osadami, budowaną za sprawą zarysowanych
przemian, wzmacniały działania wynikające z narzucanych przez propagandę
komunistyczną wzorców. Według nich ludy Północy dzięki zaangażowaniu wła
dzy radzieckiej podlegały procesowi transformacji od pierwotnej wspólnoty
do nowoczesnego społeczeństwa socjalistycznego. Postulowana transformacja
zakładała odejście od wszelkiego rodzaju przeżytków wynikających ze specyfi
ki etnicznej i kulturowej poszczególnych grup. Przejście na osiadły tryb życia,
wspólne zamieszkanie w piętrowych, komunalnych domach wyposażonych we

Na temat konsekwencji tego „odejścia od ziemi” na przykładzie społeczności eweńskiej —
patrz: Vitebsky 2002.
40
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wszelkie zdobycze techniki stanowiło przykład ziszczania się komunistycznej idei
rozwoju i internacjonalizmu. Dlatego fakt powstania osad i ich rola w procesie
„cywilizowania” niżniekołymskich tundr były stale podkreślane przy różnego
rodzaju okazjach. Także współcześnie, podczas uroczystości w domach kultury
z okazji rocznicy rewolucji październikowej czy Dnia Zwycięstwa, zawsze przy
pomina się o budowie osad jako jednym z najważniejszych wydarzeń w historii
lokalnych społeczności41. Podobne uroczystości są też okazją do odśpiewania
znanych piosenek o osadach, autorstwa miejscowych twórców. Piosenki te towa
rzyszyły mi wielokrotnie także podczas spotkań z mieszkańcami poszczególnych
miejscowości. Wiele osób uznawało, że mogą mnie one zainteresować w związku
z prowadzonymi badaniami, lub po prostu chciało się pochwalić twórczością lo
kalnych poetów. W Andriuszkino, po spotkaniu z pracownikami domu kultury,
wręczono mi broszurkę o historii miejscowości przygotowaną z okazji siedem
dziesięciolecia rewolucji październikowej. W środku znajdowała się pojedyncza
kartka z wydrukiem tekstu Pieśni o Czerskim. Na jej odwrocie ręcznie zapisano
tekst znanej mi już wówczas piosenki zatytułowanej Andriuszkino. W Kołym
skoje piosenka o osadzie towarzyszyła mi od pierwszego dnia. Gdy zjawiłem się
tam nieoczekiwanie latem 2002 roku, był akurat sobotni wieczór, a moi przyszli
gospodarze podejmowali właśnie siostrę Ilji Nikołajewicza. Nie minęła godzi
na wspólnego siedzenia za stołem, gdy gospodarz wraz z siostrą zaintonowali
Gdie dwie rieki wstrieczajutsia, zachwalając ją jako „piękną piosenkę o naszej
osadzie”42. Jak się miałem potem okazję przekonać, odśpiewanie piosenki o Ko
łymskoje było obowiązkowym punktem programu każdego uroczystego zastolja,
w którym uczestniczył mój gospodarz.

Obchody podobnych świąt nie zmieniły się od kilkudziesięciu lat. Choć ZSRR od dawna nie
istnieje, uroczyste koncerty w miejscowych domach kultury wyglądają wciąż tak samo — chwali
się czasy radzieckie, wspomina kolejne etapy postępu kulturalnego, akcentuje przyjaźń pomiędzy
narodami itp.
42
Piosenka o Kołymskoje: Gdie dwie rieki wstrieczajutsia w tumanie, w dożd, w purgu/ Stoit posiołok
malien’kij na lewom bieriegu/ I slowno zviozdy jarkije goriat w noczi manija/ Ogni, ogni Kołymskogo
sriedi biezmowija/ Stoit tajga kołymskaja wo wsiej swojej krase/ Bieżit zdies’ zorka ałaja po utroniej
zorie/ Tiecziot rieka szirokaja, rodnaja Kołyma/ To tichaja, to burnaja, kormilica moja.
Na koncertach w kołymskim domu kultury często deklamowany jest także inny tekst o osadzie: Na
daliokoj rossijskoj okrainie/ Na połogom uczastkie ziemli/ Naszi priedki, nie znaja zaranie/ Pierwyj zrub
dlja sieła stroili/ Zasieljali strojenja russkije, pastuchi, rybaki, kazaki/ Pojawiłos na kartie Kołymskoje,
po nazwani sławnoj rieki/ Kołymskoje, Kołymskoje, nazwanije prostoje/ Kołymskoje, Kołymskoje,
sieło moje rodnoje/ Snowa zimużka ziemlju ukutała/ Zagnała wsio żiwoje w tiepło/ Pozasypała i pozakutała wsie dorogi na nasze sielo/ Tol’ko wsio zdies’ znakomoje i bliskoje, każdyj kustik w okrugie
znakom./ I zawietnoje slowo Kołymskoje oznaczajet roditielskij dom./ Otprawljajas w dorogu daliekuju kołymczaniec/ Na niebie najdiot wiernyj sputnik, zwiozdu/ Odinoku, czto do celi jego dowiediot./ Wozwraszczajas w storonku rodnuju, nasz/ Ochotnik, rybak i pastuch, na Kołymskoje, kak na
ljubimuju, obraszczajet i wzory i słuch/ Kołymskoje, Kołymskoje, sieło moje radnoje/ Kołymskoje,
Kołymskoje, ljublju tiebja do boli.
41
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Odśpiewywane i deklamowane podczas przeróżnych uroczystości piosenki od
zwierciedlają więzi umacniające się stopniowo w obrębie poszczególnych osad.
Ich funkcjonowanie uwidocznia się zazwyczaj na zewnątrz, poza miejscowościami
zamieszkania. Na początku czerwca 2004 roku administracja rejonu zorganizowa
ła specjalny przelot helikoptera, który zabrał z Andriuszkino abiturientów tamtej
szej szkoły wybierających się na studia do Jakucka. W tym czasie w centrum rejonu
przebywali już ich rówieśnicy z Kołymskoje. W Czerskim wszyscy oczekiwali, aż
puści lód na Kołymie, to były pierwsze ciepłe dni i pierwsze pogodne białe noce.
Abiturienci krążyli po Czerskim w oczekiwaniu na samolot do Jakucka — od
dzielnie ci z Andriuszkino i ci z Kołymskoje. Gdy pewnego wieczoru dziewczyna
z Andriuszkino przyłączyła się do grupy moich znajomych, pochodzących z Ko
łymskoje, a od kilku już lat mieszkających w Czerskim, wywołało to ich wyraźną
konsternację. Pretekstem były rodzinne koligacje jednej z nich — Tatiany, córki
moich gospodarzy z Kołymskoje, której matka pochodziła z Andriuszkino. Zna
jomi, choć tolerowali obecność dziewczyny z Andriuszkino przez cały wieczór,
odnosili się do niej oschle i z wyraźnym dystansem. Następnego dnia, komentując
wydarzenia poprzedniego wieczoru, dziwili się jej zachowaniu, które według nich
nie było zwyczajne. Normalne było dla nich trzymanie się w swoich grupach —
osób pochodzących z poszczególnych miejscowości. Tak to już jest, tłumaczyli mi
— kiedy jadą na dyskotekę do Zielonego Przylądka, wybierają się tam w większej
grupie takich jak oni wychodźców z Kołymskoje, a gdy młodzież z Zielonego Przy
lądka bije się z młodzieżą z Czerskiego, stają po stronie tych ostatnich.
Andriuszkino i Kołymskoje to w znacznym stopniu izolowane, odrębne spo
łeczne mikrokosmosy. Warunkuje to ich położenie z dala od innych miejsco
wości i względna samowystarczalność. Większość małżeństw zawieranych jest
w obrębie poszczególnych osad, co sprawia, że znaczna część mieszkańców jest
ze sobą spokrewniona. Dla ludzi pracujących w osadzie stanowi ona cały świat,
ich codzienne działania i interpersonalne relacje zamknięte są wśród kilku
ulic, w ograniczonej przestrzeni zamieszkania kilkusetosobowej społeczności.
Rodzinne koligacje, więzi sąsiedzkie i zawodowe, a w końcu emocje i wspo
mnienia, także te dotyczące zmarłych krewnych pochowanych na miejscowym
cmentarzu43 — wszystko to składa się na ich więź z osadą. To dla nich cytowane
Znaczenie pamięci o zmarłych w identyfikacji z miejscem w szczególnie ciekawy sposób uwi
docznia się w kontekście wielokrotnie w tej pracy powracającej kwestii likwidacji Tustach–Senu
i prób jego odbudowy w latach 90. Ten motyw pojawia się w rozmowie z mieszkanką Andriuszkino,
która jako dziecko przeżyła przesiedlenie z Tustach–Senu. Oto w jaki między innymi sposób zapa
miętała reakcje swoich starszych krewnych na to wydarzenie: Oczywiście, pamiętam, oni bardzo nie
chcieli to swoje [opuszczać], tam przecież ich przodkowie pochowani [...]. I potem [już po przesiedle
niu, w Andriuszkino] cały czas spoglądali w tamtą stronę, na Tustach–Sen droga gdzie prowadzi. I nie
wiadomo, ni to płaczą, ni to coś [...]. Tęsknili. Wspominali swoich przodków. Ta sama rozmówczyni
w bardzo podobny sposób odwołuje się do pamięci zmarłych, tłumacząc rezerwę, z jaką przyjęto
inicjatywę odbudowy Tustach–Senu w latach 90. i przeniesienia się tam Jukagirów z Andriuszkino:
43
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wcześniej piosenki, słuchane na uroczystych koncertach w klubie i śpiewane za
stołem w gronie rodziny i znajomych, będą miały szczególne znaczenie.
Nie zawsze jednak i nie przez wszystkich miejsce, jakim jest osada, było wa
loryzowane pozytywnie. W wielu rozmowach, szczególnie z osobami związany
mi z tundrą i dłuższy czas pracującymi w pasterstwie reniferów, pojawiało się
przeciwstawienie osady i tundry, w którym ta pierwsza przedstawiana była jako
źródło zła i nieszczęść. Ludziom pracującym w tundrze osada kojarzy się często
z bałaganem, chaosem i alkoholem.
W porównaniu z tundrą osada to brud, to wszystko... Nieczystość taka, że trudno
nawet porównać. A tundra to jak dywan, różnokolorowy dywan. Żal nogę postawić,
do tego stopnia jest tam czysto i pięknie (3–4/02 WNT).
Tam [w tundrze] dusza odpoczywa. I w ogóle, tam tundrowikom lepiej. Tutaj [w osa
dzie] cały czas czegoś brakuje. A tam pojedziesz, zdaje się, że wszystko masz. My tak
rozumiemy. I chorób tam się nie odczuwa. Tam jest dobrze. Pod każdym względem
(10/04wiosna WICh).
Zaczęłam mieszkać na stałe w osadzie w 1952 roku. Kiedy dzieci się pojawiły. A tak
to stale w tundrze byliśmy. Od kiedy zginął syn, jedyny syn, to bardzo chcę w tundrę.
Bardzo chcę. A co tutaj, jedno pijaństwo. Chcę do córki w tundrę, oni tam koczują.
Ledwie tu wytrzymuję latem. Ale lekarze nie pozwalają w tundrę. A mi lepiej w tundrze, lżej niż tutaj (9/02 AAM).

Przeciwieństwem negatywnie ocenianej w tych wypowiedziach osady jest wy
raźnie idealizowana tundra. Związek z ziemią, z określonym terytorium, stano
wi jedną z powszechnych cech charakteryzujących odrębność takich zbiorowości
jak grupa etniczna, naród czy wspólnota lokalna. W przypadku niżniekołymskich
pasterzy reniferów to relacja ze znanym terytorium — trasami przekoczowań
z charakterystycznymi dla nich miejscami obozowisk, przepraw przez rzeki itp.
— ale też z pewnym typem krajobrazu. Przy czym nie chodzi o jakiś bardzo ści
śle określony rodzaj ekosystemu. Trasy wędrówek poszczególnych stad w rejonie
przebiegają po tundrze, która nie jest jednolita. Podział na Tundrę Chałłarcziń
ską i Olerińską ma przede wszystkim znaczenie administracyjne. W olerińskiej
części okręgu centralna część tamtejszych tundr po wschodniej stronie Ałaziei
to nizinna równina, jednak na zachodnim krańcu naslegu występują też górskie
tundry płaskowyżu Ułachan Sis. Zachodnia część Chałłarczi to tzw. jedoma albo
jedomskaja tundra, czyli obszar, gdzie często występują wysokie skłony brzegów

Z drugiej strony może i rzeczywiście tak jest, że trzeba oddzielnie, ale nam wtedy z jakiegoś powodu to
nie odpowiadało. Dlatego że nasi przodkowie przede wszystkim tutaj [są pochowani]. Moich rodziców
rodzice, niektórzy bracia, siostry, ich dzieci, wszyscy tutaj. Oczywiście. Ja na przykład przypomniałam
sobie [wówczas gdy podnoszono kwestie odbudowy Tustach–Senu i przenosin tam Jukagirów], jak
oni patrzyli w tę stronę, kiedy jechaliśmy [w czasie przesiedlenia]. To wszystko nie jest takie proste, tak
oderwać się na nowe miejsce. To zawsze jest jakaś strata (5/04wiosna AGW).
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jezior i rzek nadające temu obszarowi pagórkowatego charakteru. Większość
Chałłarczi jest równinna, jedynie niewielki skrawek rejonu na prawym brzegu
Kołymy, gdzie wędruje stado obszcziny Nutendli to górska tundra, czyli tzw. kamien’ albo gornaja tundra. Przez mieszkańców Kołymskoje i Andriuszkino każ
dy z tych typów krajobrazu określany jest ogólnym mianem tundry. W tym po
wszechnym użyciu słowo tundra odwołuje się do przeciwstawienia widocznego
w powyższych cytatach. Niezależnie od tego, czy będzie chodziło o jedomę czy
kamien’, używając terminu tundra mieszkańcy rejonu mają na myśli znajdującą
się poza osadą przestrzeń ich gospodarczej aktywności.
Szczególna więź z ziemią nie oznacza w tym przypadku związku z jakimś
ściśle ograniczonym terytorium. Stada poszczególnych obszczin wędrują po
wydzielonych terenach, jednak szczegółowe trasy przekoczowań zmieniają się
rokrocznie w zależności od jakości pastwisk, pogody i innych czynników. Tak
że pasterze zmieniają dość często brygady, w których pracują. Ogromny obszar
tundry użytkowanej przez poszczególne obszcziny znany jest w całości jedynie
najstarszym i najbardziej doświadczonym pasterzom. Większość orientuje się
jedynie w położeniu takich miejsc jak korale czy punkty uboju oraz zna trasy
przekoczowań swoich brygad. To nie jest obszar, który można poznać studiując
mapę. Na tysiącach kilometrów kwadratowych podmokłej niziny, poprzecinanej
tysiącami podobnych do siebie jezior, rzek i przetok, nie ma zbyt wielu punk
tów orientacyjnych. Poznać tundrę można jedynie wędrując po niej, poprzez
bezpośrednie doświadczenie, wspierane wiedzą starszych. Podczas mojego po
bytu w brygadzie nad jeziorem Natalia, rozmowy w jarandze schodziły na temat
miejsc i orientacji w tundrze, ilekroć któryś z pasterzy wyruszał poza obozowi
sko. Kilka dni po moim przyjeździe Gawrił Nikołajewicz i Ilja pojechali skute
rem sprawdzić stan stada. Znaleźli w pobliżu ślady wilka i wybrali się na jego
poszukiwanie. Zaabsorbowało ich to na tyle, że na pewien czas stracili orienta
cję i zajęło im kilka godzin, zanim znaleźli drogę do obozu. Wieczorem długo
rozmawiali o tym w obecności pozostałych pasterzy. Ilja, około dwudziestoletni
pasterz, wypytywał Gawriła Nikołajewicza o wszystkie szczegóły przebytej drogi.
Wspólnie odtwarzali pokonaną trasę, przywołując takie szczegóły jak położenie
przetok i jezior czy charakterystyczne kształty mijanych jedom. Jak się okazało,
udało im się ostatecznie odnaleźć drogę dzięki orientacji na kierunek wiatru,
który szczęśliwie tego dnia się nie zmieniał. Określenie kierunków w tundrze
bywa trudne szczególnie zimą, gdy niebo zasnuwają całkowicie niskie chmury,
a pośród padającego śniegu znika linia horyzontu. Sposoby, za pomocą których
pasterze orientują się w przestrzeni, bywają czasem zaskakujące, zwracają na
przykład uwagę na samoloty, które według nich latają tutaj wyłącznie na linii
wschód–zachód. Wiedzę o tundrze, jej znajomość, umiejętność orientacji w zu
pełnie jednolitym — jak by się mogło zdawać — terenie, zdobywa się poprzez
doświadczenie, długotrwałą praktykę pasterskich wędrówek. Jeśli w ogóle moż
na mówić o przekazywaniu tego rodzaju wiedzy, przekaz ten również jest ściśle
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związany z działaniem i odbywać się może jedynie w odwołaniu do konkretnych
przykładów (por. Anderson 2000, s. 117).
Tundra to przede wszystkim obszar gospodarczej aktywności mieszkań
ców rejonu, miejsce pracy poszczególnych osób — to pastwiska hodowlanych
stad, miejsce polowań na dzikie renifery czy poszukiwań mamucich kłów. Jest
to jednocześnie szczególna przestrzeń, w której wszelkie rodzaje działalno
ści realizowane są z odwołaniem do przeświadczenia o aktywnej obecności
w niej duchów i dusz. Trasa przekoczowań brygady pasterzy reniferów to nie
po prostu pas ziemi, który trzeba pokonać w corocznej wędrówce z południa
na północ i z powrotem, lecz pas ziemi składający się z miejsc posiadających
własne duchy–opiekunów, które mogą wpływać na ludzi44. Wiedza o tym,
o sposobach postępowania z duchami i duszami, wypełniającymi tundrę na
równi z tysiącami jezior i jedom, podobnie jak znajomość miejsc i umiejęt
ność orientowania się w terenie, przekazywana jest w trakcie długotrwałej
obecności w tundrze.
Jest tu jedno wzgórze po środku naszej Chałłarczi. Wysokie, wysokie wzgórze. Była
taka legenda, tam kobieta zginęła. Starzec i staruszka mieli jedną córkę. To właśnie
ona, tam był chłopak. Znalazła sobie chłopaka. Przyjechał ze swatami, a oni go
przegnali, rodzice. Mówią: „jeśli ona wyjdzie za mąż, to kto nam będzie pomagać?
Bez niej nie przeżyjemy. Przecież ty ją zabierzesz”. Nie chcieli. I koczowali wierzchem
na reniferach. Wtedy sań nie doczepiali. Ten narzeczony gdzieś odszedł. Rodzice go
nie chcieli. W czasie wędrówki ona...., tam się zatrzymali..., w czasie tego postoju
ona się obejrzała. Mówią, że w lewo się obejrzała. A tam wzgórze, właśnie to. Na to
wzgórze weszła razem ze swoimi reniferami. Na wierzchołek weszła. A rodzice tam
się zatrzymali, naprzeciwko. Zaczęli już dom budować [stawiać jarangę], a córka
tam weszła, pieśni śpiewać, mówią. Typu: „zobaczcie jak ja cierpię, mojego cierpienia popróbujcie”. Ona tam weszła. Coś ona tam, coś robiła, a potem mniejsza
i mniejsza zaczęła się robić. Aż w końcu zniknęła [w ziemi]. Odeszła. Do ziemi.
Piękność. Najładniejsze rzeczy na siebie wcześniej założyła. Widocznie wcześniej to
jeszcze planowała. Zniknęła. Kiedy tam podeszli [rodzice], tam tylko mysia norka
i więcej nic [...]. Ani reniferów, ani niczego. Gdzie zniknęła? Patrzą, oczywiście płaczą, patrzą. I zginęła. Starzec ze staruchą zostali sami. Kiedyś, jak byłam mała, no
młoda jeszcze, pastuszyłam w stadzie. Zatrzymaliśmy się tam, koło tego wzgórza. Ja
już wcześniej słyszałam [tę opowieść]. Była tam też żona brata, młoda dziewczyna. „Chodź”, mówię, „wejdziemy, popatrzymy tam...”. Ciekawska. Weszłyśmy. Stado
Według rozpowszechnionych w całej wschodniej Syberii wierzeń swoje duchy–opiekunów po
siadają konkretne miejsca, typy krajobrazu (duch tajgi), zwierzęta (pojedyncze i gatunki), rzeki
czy jeziora. Cały otaczający świat wypełniają duchy, określane ogólnym terminem opiekunów
(chazjain). Mieszkańcy niżniekołymskich tundr nie mają żadnego ścisłego systemu ich klasyfi
kacji czy wyobrażeń o ich wyglądzie, zachowaniu, płci itp. Nie jest to bynajmniej sytuacja wy
jątkowa. W podobny sposób wyobrażenia o duchach przyrody funkcjonujące wśród Ewenów
i Jukagirów z sąsiednich części Jakucji opisują inni autorzy (Vitebsky 2005, s. 311–312; Willerslev
2004, s. 396–397).
44
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Karmienie ziemi w czasie święta pasterzy reniferów w Tundrze Chałłarczińskiej

tam wokół, to wzgórze tam jak wyspa, wokół woda. Tam poszliśmy [...]. Wróciłyśmy,
starucha: „co robicie, gdzie chodzicie?”. Mówi, „ty szczególnie”, do mnie mówi, „po
co tam poszłaś?”. Mówię: „na stado popatrzeć”.
— Powiedziała, że nie wolno tam chodzić?
Nie wolno. To znaczy, mówi: „co tam zostawiliście?”. „Nic”. „No właśnie”, mówi,
„grzech tam wchodzić bez niczego. Trzeba, jeśli już wchodzicie, to z ugoszczeniem
wchodzić” (5–6/02 AJK, PIK).

Takich szczególnych miejsc, z którymi związane są legendy, jak ta cytowana
powyżej, jest niewiele. Jednak dary dla duchów przyrody składane są w tundrze
na każdym kroku. Zazwyczaj poprzez karmienie ognia.
Po każdym przekoczowaniu, gdy przyszedłeś na nowe miejsce, postawiłeś jarangę
albo namiot, rozpalasz ognisko i karmisz ogień. Na nowym miejscu obowiązkowo
karmisz (7–8/02 WICh).

Podobnie podczas przepraw przez rzeki czy też w trakcie różnego rodza
ju uroczystości. W czasie wiosennego święta pasterzy reniferów w Tundrze
Chałłarczińskiej jednym z elementów towarzyszącego mu obrzędu było kar
mienie ziemi. Zanim uczestnicy przystąpili do konsumowania mięsa i bulio
nu z krwi zabitego specjalnie na tę okazję renifera, wszyscy najpierw rzucali
kawałeczki jedzenia w ognisko i na cztery strony świata. Podobnie było na
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Stara mogiła w tundrze niedaleko ujścia Kołymy

zakończenie jesiennego koralu w obszczinie Nutendli. Niedopełnienie obo
wiązku obdarowywania duchów–opiekunów może skutkować groźnymi dla
ludzi konsekwencjami.
W podobny sposób mogą wpływać na tundrowików także zmarli. Tundra, choć
to w większości bezludna, niezamieszkała przestrzeń, pełna jest śladów dawnej,
ludzkiej obecności. Są to przede wszystkim stare domy lub od dawna użytkowa
ne miejsca na obozowiska oraz groby. Podczas jednego z pierwszych wieczorów
spędzonych w trzeciej brygadzie, w chwili ciszy, jaka zaległa w jarandze, usłysze
liśmy jakiś dziwny dźwięk na zewnątrz. Jeden z młodych pasterzy zapytał, co to,
na co Gawrił Nikołajewicz odparł: Pewnie domowoj. To stare obozowisko.
Uruchomiło to krótką serię opowieści o dziwnych przypadkach związanych
ze starymi domami w tundrze.
Jeden człowiek zatrzymał się w domu. Dom stary, stary. Zatrzymał się i każdej nocy
coś się dzieje. [Coś] chodzi koło domu, drzwi otwiera, stuka. Nie daje spać i koniec.
Jednego wieczoru drzwi się otworzyły, on za nim pogonił. Wybiegł z domu, patrzy,
w tamtą stronę pobiegł. Następnego dnia poszedł w tę stronę, patrzy, tam czaszka
leży i kości. Krótko mówiąc, szkielet. On ładnie to wszystko zebrał i położył w ziemi.
Pochował, krótko mówiąc. I od tamtej pory spokój, nic się już nie działo. A jeśli nie
znajdą [ciała, szkieletu], no zdarza się, że człowiek się zgubi w tundrze, zamarznie
i nie znajdą go. Albo stary grób się odkryje. Wtedy jest bieda. Wtedy ciągle będzie
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chodzić, nie uspokoi się, dopóki nie znajdą i nie pochowają. [...] Na Karłukowie jest
dom w ogóle straszny. Nikomu nie da tam spać. Cały czas ktoś chodzi. A starik Nutendli tam nocował. Piecyk porządnie nakarmił, z ogniem porozmawiał, posiedział
obok i tyle. Spał normalnie (Z6).

Wpływ zmarłych związany jest nie tylko z uciążliwościami. Te zresztą, co
pokazuje choćby ostatni cytat, wynikają często z nieodpowiedniego zachowa
nia ludzi. Brak ofiary dla duchów miejsca, nienakarmienie ognia w miejscu
noclegu, skutkuje reakcją ze strony duchów bądź dusz zmarłych związanych
z tym miejscem. Podobnie jest w przypadku grobów rozsianych po tundrze.
Obok nich także nie powinno się przechodzić czy przejeżdżać obojętnie. I nie
trzeba od razu karmić ognia, wystarczy zatrzymać się albo nawet zwolnić prze
jeżdżając obok skuterem i rzucić na grób na przykład przełamanego papie
rosa. Tego typu ofiara nie wymaga specjalnego ceremoniału, czasem nawet
trudno dostrzec jej wypełnienie. W ostatnich dniach sierpnia 2002 roku szli
śmy z kilkoma Czukczami z Szalaurowa na Kuriszkę, gdzie miał się tego dnia
odbyć jesienny ubój reniferów. Kilkadziesiąt metrów po tym jak skręciliśmy
z kamienistego brzegu Kołymy w głąb tundry, idący przede mną Sława wyjął
z kieszeni papierosa, przełamał go w palcach na pół, a po chwili ledwie za
uważalnie opuścił na ziemię. Gdyby tego nie zrobił, pewnie nawet nie zauwa
żyłbym, że przechodzimy obok starej mogiły z resztkami zbutwiałego krzyża
leżącego na ziemi, a gdybym szedł obok niego, mógłbym w ogóle nie zauważyć
samej czynności. Choć tak mało widowiskowe, pozostawienie daru na starej
mogile w tundrze jest warunkiem powodzenia jakichkolwiek aktualnie podej
mowanych działań. Kto nie zwolnił przejeżdżając obok grobu, temu psuje się
skuter; kto nie zostawił na mogile papierosa, ten gubi prostą drogę do domu.
I na odwrót — chwilowy postój i złożenie daru na mogile pomaga odnaleźć
drogę w śnieżnej zamieci.
Kiedyś w niepogodę zacząłem się zastanawiać, jak jechać. A wiedziałem, że niedaleko pochowany był mój ojciec. I mówię do ojca, jeśli możesz, zrób tak, żebym dojechał
szczęśliwie. Posiedziałem chwilę i pojechałem. I myślę sobie tak, w tę stronę trzeba
jechać. I dojechałem. A wcześniej się zastanawiałem, nie wiedziałem, w którą stronę
jechać. Inni też mieli podobne doświadczenia. Inni, bywa nawet tak, że pojawiało
się przejaśnienie. Tak mówili. Jeden opowiadał, że natknął się na mogiłę. Patrzy, a to
jego ojca. On położył mu tam papierosa i powiedział, jeśli możesz, to wskaż drogę.
Posiedział chwilę, a tam się taka linia pojawiła [linia przejaśnienia w zamieci]. I dojechał (1/04jesień GIW).

Ziemię użytkowaną przez niżniekołymskich pasterzy i myśliwych wypełniają
duchy mogące wpływać na działania ludzi. Relacja pomiędzy człowiekiem a tak
postrzeganym terytorium jest więc obustronna. Ludzie użytkują tundrę, wypasa
ją stada, polują na dzikie renifery, karmią ogień, by zyskać coś dzięki przychylno
ści duchów. Tundra — poprzez duchy–opiekunów — także może „działać”, na
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przykład nie akceptując czyjejś obecności. Jesienią 2004 roku przez kilka niepo
wodzeń związanych z trudnościami komunikacyjnymi na długie tygodnie utkną
łem w Czerskim. Najpierw nie przyleciał helikopter z Bilibino, który miał zabrać
na koral w Galiawino pracowników stacji weterynaryjnej i mnie jako jednego
z nich. W ten sposób legł w gruzach opracowany wiosną plan kilkumiesięcznego
pobytu w kilku brygadach obszcziny Turwaurgin. Potem, w czasie wyjazdu na koral do obszcziny Nutendli, dwukrotnie wpadliśmy w nalied’, za drugim razem na
tyle poważnie, że do Czerskiego, który na szczęście był już blisko, dojechaliśmy
z kompletnie przemoczonymi nogami. Gdy po tym wszystkim mijały kolejne dni
w oczekiwaniu na jakąkolwiek możliwość dostania się do Kołymskoje, Wasilij
Nikołajewicz wyjawił mi w końcu, co o tym myśli:
Tundra cię nie przyjmuje. Spójrz: nie poleciałeś na Galiawino. Wybrałeś się do Nutendli — dwa razy cię przemoczyło. Teraz znowu, żadnego transportu. Tundra cię nie
chce, nie dopuszcza cię do siebie (Z5)45.

Wiele zawartych powyżej przykładów pokazuje specyficzny dla północnej
Syberii sposób „zanurzenia” człowieka w krajobrazie i jego związki z ziemią
(por. Anderson 2000, Vitebsky 2005). Te ostatnie określa dynamiczna relacja
łącząca niżniekołymskich tundrowików z terytorium, a nie jednostronna rela
cja posiadania czy własności. Wiąże się to zarówno z opisanymi relacjami, jak
też wynika ze specyfiki terytorium, jego rozległości i struktury demograficznej
oraz tradycji jego użytkowania. Wspólnotowe użytkowanie ziemi wynikające
dawniej z jedności rodowej przetrwało w czasach radzieckich za sprawą gospo
darki kolektywnej, a współcześnie spadkobierczyniami tej tradycji są obszcziny.
Pojęcie indywidualnej własności ziemi stoi w sprzeczności ze sposobem życia
i światopoglądem mieszkańców tundry. Użyte jako tytuł jednego z rozdziałów
w książce Andersona o Tajmyrze określenie „starzy ludzie jeździli wszędzie”
można odnieść także do sytuacji północno–wschodniej Jakucji. Zanim prze
miany czasów radzieckich zamroziły możliwości przemieszczania się za spra
wą systemu paszportowego, ludzie swobodnie wędrowali po regionie. Czukcze
w połowie XIX wieku potrzebowali pozwolenia władz na przejście ze stadami
na lewy brzeg Kołymy, jednak wynikało to z ich specjalnego statusu. Gdy już
to pozwolenie uzyskali, swobodnie wędrowali po Zachodniej Tundrze, docie
rając wkrótce aż do Indygirki. Eweńskie rodziny, o ile tylko pozwalał im na to
stan niewielkich stad transportowych reniferów, mogły swobodnie przemiesz
czać się po ogromnych terytoriach. Trasy ich wędrówek były zazwyczaj ograni
czone do konkretnego obszaru, na którym pozostawali ze względu na zasoby
zwierzyny czy relacje sąsiedzkie, jednak pod wpływem zachwiania równowagi
Za stwierdzeniem tundra cię nie chce kryje się przekonanie o działaniu raczej duchów–opiekunów
niż samej tundry. Ciekawą i rozbudowaną relację o tym, jak duchy–opiekunowie miejsc potrafią
nie akceptować obecności pewnych osób, można znaleźć w pracy Vitebskiego (2005, s. 303–310).
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ekologicznej czy w wyniku innych czynników mogli zawsze odkoczować w cał
kowicie inne tereny, co pokazują przywoływane wcześniej przykłady. W końcu
w relacjach przełomu XIX i XX wieku znajdujemy liczne świadectwa mobilno
ści także jukagirskiej czy eweńskiej biedoty. Pozbawione własnych reniferów
rodziny dołączały do czukockich posiadaczy wielkich stad i wędrowały wraz
z nimi jako pasterze. Tundrowy ekosystem stawiał przed człowiekiem wszędzie
podobne wyzwania, a zasady gościnności sprawiały, że gdziekolwiek trafiło się
na ludzkie siedlisko, można tam było liczyć na jedzenie i dach nad głową. Nie
wiele się pod tym względem zmieniło do dziś. Wszystkie domy w tundrze, na
wet jeśli wybudowane przez konkretną osobę i regularnie w pewnych okresach
roku przez nią użytkowane, stoją otworem przed wędrowcem. Każdy, kto z ja
kiegoś powodu znajdzie się w pobliżu, może do nich wejść, rozpalić w piecu,
przenocować.
Tak jak nie było w regionie tradycji indywidualnego władania ziemią, tak nie
które źródła wskazują na to, że mieszkańcy tundr między Kołymą i Indygirką nie
stosowali w stosunku do zajmowanych ziem zasady ekskluzywizmu etnicznego.
Przytaczane wcześniej przykłady pokazują terytorialne przemieszanie grup et
nicznych w granicach współczesnego ułusu niżniekołymskiego. W odniesieniu
do olerińskiej części rejonu tak o tym piszą autorzy książki o Jukagirach:
W odróżnieniu od jakuckich jednostek administracyjnych, jukagirskie i eweńskie
nie miały określonego terytorium, które uważano by za wyłącznie im przynależ
ne, choć uznawano, że obszary nad Czukoczą należą do rodu Ałai, a nad Ała
zieją — do rodu Chododił. Jednak nad Czukoczą koczowali także Changajowie,
a wzdłuż Ałaziei mieszkali dawniej także członkowie rodu Erbetken (Jukagiry
1975, s. 26).

Potwierdzają to zestawienia przygotowywane na potrzeby spisu z lat
1926–1927. Wynika z nich, że większość obozowisk w Zachodniej Tundrze
zamieszkana była przez rodziny o różnym pochodzeniu etnicznym (NARSJ
f680o1d91). Na to tradycyjne zróżnicowanie nałożone zostały ramy organiza
cyjne pierwszych radzieckich gospodarstw kolektywnych. Dokumenty arte
li z lat 40. pokazują, że ich członkowie pochodzili z różnych grup etnicznych.
Choć artel Turwaurgin był zdominowany przez Czukczów, byli w nim także na
przykład Eweni, z kolei w artelach olerińskiej części rejonu, w których Eweni
stanowili większość, pracowali także Jukagirzy i Jakuci (ANU f9o1d104–138
i ANU f9o1d185–215). Tendencja ta umacniała się jeszcze wraz z centralizacją
gospodarstw kolektywnych i budową osad. Dopiero upadek systemu radziec
kiego i przemiany związane z odrodzeniem narodowym doprowadziły do prób
przełamania scharakteryzowanych zasad użytkowania tundry. Jak wiadomo
z wcześniejszych rozważań, zakończyły się one niepowodzeniem. Złożyło się na
to sporo przyczyn, wśród których niepoślednią rolę odegrał brak akceptacji dla
podziału tundry według klucza etnicznego.
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8. Krąg dusz
Dobrzy ludzie tak po prostu nie odchodzą. Dawniej staruszkowie zawsze mówili,
jeżeli coś dobrego dla nich zrobiłeś, pomożesz im w czymś albo czymś ich ucieszysz,
oni zawsze mówili, nie mówili dziękuję albo coś, tylko mówili właśnie tak: przyjdę do
ciebie. Ucieszyłeś czymś staruszka, on obowiązkowo ci powiedział: przyjdę do ciebie.
Przecież ludzie rodzą się potem znowu, jeszcze raz się rodzą. I staruszkowie zawsze
tak mówili, niby, że ty mnie ucieszyłeś, zrobiłeś dla mnie coś dobrego, dlatego przyjdę
do ciebie (Z6).

W czasach poprzedzających kolektywizację i powstanie stałych miejscowo
ści koczownicy północnojakuckich tundr chowali swoich zmarłych tam, gdzie
zastała ich śmierć, po czym wędrowali dalej. Zwyczaj zakopywania ciał w ziemi
upowszechniał się stopniowo pod wpływem prawosławia, wypierając dawne po
chówki naziemne (Jukagirzy i Eweni) i kremacje bądź porzucanie zwłok (Czuk
cze). Mogiły, którymi do dziś usiana jest tundra, pozostawały opuszczone. Tylko
jeśli trasa kolejnych przekoczowań biegła w pobliżu, składano na nich zwycza
jowe dary dla zmarłych. Skupienie ludności w stałych miejscach zamieszkania
w połowie XX wieku wprowadziło pewne zmiany w sferze praktyk i wyobrażeń
związanych ze śmiercią. Koncentracja mogił na cmentarzach w osadach i więk
sze wpływy jakuckie i rosyjskie określiły współczesne formy pamięci o przod
kach, nie umniejszając jednocześnie znaczenia, jakie mieszkańcy niżniekołym
skich tundr tradycyjnie przypisywali obecności zmarłych w otaczającym świecie
i ich wpływowi na sytuację żywych.
Współczesne obrzędy pogrzebowe w Andriuszkino i Kołymskoje stanowią
doskonały przykład synkretycznego charakteru kultury mieszkańców rejo
nu — z łatwością można w nich dostrzec wpływy prawosławia, przemieszane
z elementami tradycji miejscowych grup etnicznych. Różnice w pochówkach
związane są z pochodzeniem etnicznym i sposobem życia zmarłego. Najbar
dziej rozbudowane obrzędy towarzyszą pogrzebom ludzi związanych z tundrą,
dokonuje się bowiem dla nich rytualnego uboju reniferów. Przeprowadza się
go w czasie pogrzebu, a jeżeli jest to okres, gdy stada są zbyt oddalone od osa
dy, w okresie późniejszym, jednak nie dalej niż rok po śmierci. Rytualny ubój
towarzyszy pogrzebom tundrowików, niezależnie od tego, czy byli Czukczami,
Ewenami, czy Jukagirami, o ile tylko posiadają swoje renifery bądź może je
udostępnić ktoś z bliskich. Spośród wymienionych grup etnicznych wyróżniają
się jeszcze pogrzeby jukagirskie. Ich specyfiką jest zwyczaj wystawiania ciała
zmarłego przynajmniej na jedną noc na ulicę, gdzie stawia się dla niego jarangę.
Pogrzeby Jakutów, przyjezdnych Rosjan i innych osób pracujących w osadzie
pozbawione są elementów związanych z pasterstwem reniferów — zmarłych
nie odziewa się w futrzaną odzież, do grobu nie wkłada się pasterskiego kija,
nie zabija się reniferów, a tym samym na grobach nie pozostawia się poroży.
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Przebieg obrzędu pogrzebowego odzwierciedla niedawne usytuowanie zmar
łego w skomplikowanej sieci przenikających się nawzajem granic społecznych.
Więzi istniejące w ich obrębie umacniane są z kolei za sprawą zwyczajowych
form wspominania zmarłych. Kalendarz pominek w rejonie niżniekołymskim
nawiązuje do tradycji prawosławnej. Bliscy spotykają się nad grobem zmarłego
na trzeci dzień, czasem także na czterdziesty oraz w rocznice aż do trzeciego
roku po śmierci, kiedy to powinno się zaprzestać odwiedzania mogiły. Zdarza
się jednak, że ten nakaz jest naruszany, a widoczna tendencja do intensyfi
kacji praktyk pominkowych sprawia, że groby odwiedza się coraz częściej, na
przykład w niedziele i dni świąteczne. Towarzyszy temu nieodmiennie posiłek
i karmienie ognia na cmentarzu.
Zwyczaje pominkowe to jedynie część złożonego kompleksu relacji pomiędzy
światami. Przykłady zawarte w poprzednim podrozdziale pokazały istotną rolę
pamięci o przodkach w relacji łączącej członków badanej społeczności z ich miej
scami zamieszkania i otaczającą tundrą. Więź ze zmarłymi przejawia się także
w przekonaniu o możliwości ich wpływania na sytuację żywych. W momentach
kryzysowych albo w zwyczajnych, codziennych potrzebach ludzie wspominają
zmarłych bądź zwracają się do nich bezpośrednio o pomoc. Znaczenie związków
ze światem zmarłych uwidacznia się na wielu etapach życia jednostki, począwszy
od narodzin. Wśród mieszkańców rejonu niżniekołymskiego funkcjonuje po
wszechne przekonanie o tym, że w nowo narodzonym dziecku powraca dusza
kogoś ze zmarłych. Podobny motyw znany jest z wierzeń wielu ludów syberyj
skich (por. Wasilewski 1979, s. 11–114). Wspominają o nim autorzy klasycznych
monografii opisujących badany teren, relacje z sąsiednich obszarów północno–
wschodniej Syberii, a także pozasyberyjskich regionów Arktyki (m.in. Bogoraz
1939, s. 177; Jochelson 2005a, s. 233; Mauss 2001, s. 433, 479; Sokol’nikow 1911,
s. 148–154). Szczególnie dobrze udokumentowane jest funkcjonowanie tego
wierzenia w obszarze zdominowanym dawniej przez Jukagirów. W języku juka
girskim istnieje specjalny termin, oznaczający człowieka, który po śmierci wciela
się w nowo narodzone dziecko — nunnii (Kuriłow 2001, s. 293). Choć rozmówcy
wywodzący się z innych grup etnicznych nie byli w stanie wskazać podobnego
terminu w swoich językach, przekonanie o wcieleniach dusz funkcjonuje współ
cześnie również wśród niżniekołymskich Czukczów, Ewenów, a także Jakutów.
Zdarza się, że starzy ludzie przed śmiercią sami mówią, w czyim dziecku po
wrócą. Zazwyczaj jednak spodziewający się dziecka rodzice nie wiedzą, czyja
dusza się w nie wcieli. Niektórzy dowiadują się o tym za sprawą snów jeszcze
przed narodzeniem bądź tuż po.
Teraz o moich synach. Kiedy rodziłam pierwszego, przyśniło mi się w szpitalu. Znajduję się nad Oliorą, nad Wielką Oliorą. Tam przepływa taka rzeczka. Tam byli
ze strony mojej mamy, no, starszy brat mamy mojej mamy. Wasia, on wychowywał
moją mamę. Dla mnie dziadek. I ja do nich [idę]. Lato, taki dym, ogień tak dobrze
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płonie, ja mówię, muszę przejść. Jeśli przejdę od strony staruchy, to będzie na mnie
krzyczeć, ciągle warczy. A jeśli po tej stronie przejdę, starik nic nie powie, on był taki
dobry. I tak przechodzę. I prawie że to samo, kiedy ja byłam w szpitalu, śniło się mojej mamie. Też nad Oliorą się znajduje. Potem urodziłam i znowu prawie że to samo
mi się śni. I mojej mamie też. Potem mnie wypisali. Na drugi dzień też sen. I wtedy
odgadliśmy. Mówię mamie, trzeci raz śni mi się to samo, byłam nad Wielką Oliorą,
babcia i dziadek Wasilij, mówię, i przeszłam tak i tak. Oj, mi też śniło się coś podobnego. Czyli to duch Wasilija (5/04wiosna AGW).

Bardzo często rodzice nie wiedzą, kim jest nunnii ich nowo narodzonego
dziecka. Niektórzy, choć wydaje się, że takie przypadku są rzadkie, nigdy się
tego nie dowiadują. Moi rozmówcy nie byli zgodni co do tego, czy ktoś ze zmar
łych musi się wcielić w każde nowo narodzone dziecko. Powszechne było nato
miast przekonanie o tym, że dopóki nie jest wiadomo, kim jest nunnii dziecka,
mogą mu się przytrafiać różne choroby. Ponieważ najpewniejszym sposobem
na ich pozbycie się jest stwierdzenie, czyja dusza wcieliła się w dziecko, rodzice
z niecierpliwością czekają na jakiś sygnał w tej sprawie z jego strony bądź sami
starają się odgadnąć, odwołując się do różnych tradycyjnych metod.
Kiedy ma dwa, trzy lata [dziecko], zazwyczaj mówi [samo]. Kiedyś tam byłem, kiedyś
to robiłem. A my nic nie mówimy, pytać o nic nie wolno. Po prostu słuchać, co dziecko mówi. Albo między sobą bawią się zabawkami [dzieci] i wtedy: ja czymś tam, na
psim zaprzęgu jeździłem albo na koniach jeździłem. Tak opowiadają. U Czukczów to
się często zdarza (10/04wiosna MNK).
To tak, jakby ktoś się rodził znowu. Z rodziny ktoś albo nawet i nie z rodziny może.
Niektórzy we śnie zgadują, a inni specjalnie szukają. Albo dziecięcy małachaj [czap
kę] zawiązują, jeżeli nieprawidłowo [zgadli], nie zgadza się [dziecko z odpowie
dzią], to nie będzie się poruszał. A jeśli zgadną, to się poruszy.
— Gdzie wieszają ten małachaj?
Zazwyczaj bywa, ta, trzepaczka z rogów zrobiona, do otrzepywania śniegu. Na jeden
jej koniec wieszają i trzymają. I pytają, kim jesteś? Jeśli zgadną, to takie dzieci przestają chorować, choroby odchodzą (9/04wiosna PNM).
[...] czasem ubranie [dziecka] komuś pod poduszkę kładą i on widzi sen, i on się
dowiaduje, jakiemuś staruszkowi niezauważenie podsuną ubranie, czapkę czy cokolwiek, jakąś rzecz dziecka. I on od razu potem wstanie i mówi: to dziecko to ten się
urodził. Z przeszłego życia ten się urodził. I od razu dziecko zdrowieje. Tak się zdarza
(6–7/04wiosna NAJ).

Gdy rodzi się dziecko, pytanie o nunnii nurtuje często nie tylko najbliższą
rodzinę, ale też dalszych krewnych, znajomych i sąsiadów. Sny dotyczące wcieleń
śnią się nie tylko przyszłym albo świeżo upieczonym matkom i ich najbliższym, ale
bywa, że także rodzinie nunnii, a nawet dalszym krewnym czy sąsiadom. Ludzie
przekazują sobie treść tych snów, nawzajem potwierdzając przypuszczenia do
tyczące powracającej duszy. Zdesperowani rodzice zwracają się o radę do uzna
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wanych za „wiedzące” osób, wypytują o zmarłych przodków starszych krewnych
lub podkładają im fragmenty dziecięcej garderoby, by wywołać odpowiedni sen.
Imperatyw mówiący o konieczności odgadnięcia, dla dobra dziecka, kim jest jego
nunnii, skłania mieszkańców rejonu do zwracania uwagi na zachowania i słowa
dzieci, ich nawyki, charakter czy sposób poruszania się. Według relacji jednej
z moich rozmówczyń już po tym, jak w gronie rodziny ustalono, kto wcielił się
w jej córkę Nataszę, otrzymywała potwierdzające to sygnały także od sąsiadów:
Jedna moja znajoma mówi, patrzyłam na Nataszę, patrzę, czyjś chód ona ma. Potem
sobie przypomniałam, mówi, chód prababci ma. Aha, mówię, babcia powiedziała,
że to jej nunnii. Zgadza się, mówi (5–6/04jesień WChN).

W innej opowieści udało się odgadnąć, kim jest nunnii dziecka z pomocą
starszej, zorientowanej w koligacjach rodzinnych sąsiadki.
Miałam taką sytuację z młodszym synem. Z nim było coś niezrozumiałego. Cały czas
coś z żołądkiem. Miał już trzy lata, już rozmawiał. I ni z tego, i ni z owego za żołądek
się łapie. I jednego razu mi sąsiadka [mówi], starucha była, Warwara Dmitriewna.
I ona mówi, może ktoś się urodził. I zaczęliśmy wymieniać. Z mojej strony ona rodzinę zna, i z mojej strony i z męża. Z mojej strony zdaje się nie było nikogo, kto
by na żołądek chorował. A potem z ojca strony zaczęła wspominać. I przypomniała
sobie. Był jakiś wujek czy ktoś, on coś chorował na żołądek albo jakiś wypadek był.
Powinien mieć na brzuchu, mówi, znamię. Ja od razu popatrzyłam na dziecko. Rzeczywiście miało znamię. To pokazało, że to faktycznie ten się urodził. I mówi, rano,
jak tylko się obudzicie, postaraj się zawołać dziecko jego [zmarłego] imieniem. Ja
zawołałam. I ona mówi, jeśli on [dziecko] się odwróci, obudzi się i odwróci, to znaczy, że to on [zmarły]. I wtedy powinno mu przejść. Ja tak zrobiłam. I od tego czasu
jak gdyby nigdy nic, ani razu nie narzekał (7/04wiosna ADSiIICh).

To, kim był nunnii powracający do świata żywych w nowo narodzonym dziec
ku, jest więc sprawą nie tylko najbliższej rodziny, ale całej społeczności. Tyle
tylko że cała ta zgadywanka dotyczy w rzeczywistości nie zmarłych, lecz żywych.
Gra toczy się o dziecko, żywą osobę, nowego członka społeczności, o jego zdro
wie, ale też o przypisanie i postrzeganie. To jego tożsamość — poprzez sny, roz
mowy, podpytywanie starszych i skupioną na nim uwagę wielu różnych człon
ków wspólnoty — podlega procesowi społecznej negocjacji. Dziecko jest zresztą
jego aktywnym uczestnikiem, bo niezależnie od istnienia licznych sposobów
dowiadywania się, kim był nunnii, najważniejsze znaczenie przypisuje się wska
zówkom dawanym przez nie samo. Efekt negocjacji nie tylko pozwala pozbyć się
chorób, ale też określać może przyszłe relacje dziecka z członkami społeczności
i być swoistą matrycą, przez którą będzie postrzegane w dalszym życiu.
A ta, Nadzia, o jak ona śmiesznie. Siedzi sama o tak [przy stole, przy oknie], naprzeciwko budują dom. Patrzy. Nadzia, co tak patrzysz, mówię. Aaa, o tam, w tym
domu wszyscy moi mieszkają. Na nich patrzę. I jeszcze tak się odwróciła i uśmiechnęła się [pochyliła i lekko odwróciła głowę, jakby onieśmielona], mówi, dziadek
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ich też mój. A tam umarła ich matka, tam były dzieci i mąż tam był. Dlatego uśmiechała się — i dziadek też mój [dziadek w obiegowym znaczeniu — każdy starszy
mężczyzna]. A teraz ona wyrosła i od małego ją do nich ciągnęło. I wszystkich ich
teraz bardzo lubi. Ciągnie ją do nich. Tak jakby do swoich dzieci. Wszystkim im
chce jakoś pomagać. Wszystkim tym dzieciom pomaga. Wtedy myśmy się domyślili.
A, znaczy to ona [zmarła matka dzieci z naprzeciwka — nunnii Nadziei]
(5–6/04jesień WChN).

Kobieta, która stała się nunnii Nadziei, była udaganką46. Podobnie rzecz się
miała w przypadku drugiej córki mojej rozmówczyni. Obie według niej także
posiadają pewne dary. Nowy członek społeczności dziedziczy po swoim nunnii
nie tylko znamiona czy układ pieprzyków na ciele, przejmować może także jego
umiejętności, sposób poruszania się i charakter, a w niektórych przypadkach
nunnii określać może jego relacje interpersonalne, wpływać na to, z kim się spo
tyka i przyjaźni. Przy czym z rozmów na ten temat nie wynika, by mieszkańcy
rejonu traktowali to jako regułę — po prostu czasem takie podobieństwa są
zauważane. O wiele rzadziej podobną korelację dostrzegano w przypadku toż
samości etnicznej. Chłopiec urodzony w jukagirsko–eweńskiej rodzinie, którego
nunnii był Jukagirem, może uznawać się za Ewena. Jednocześnie małżeństwo
jego rówieśnika — w którym powrócił Jakut, choć rodzice mają jukagirsko–
eweńsko–czukockie pochodzenie — z Jakutką jest przez niektórych postrzega
ne jako naturalne przedłużenie jego zapośredniczonej przez nunnii jakuckości.
Wierzenia związane z nunnii, podobnie jak poprzednio już omawiane przy
kłady sprawczej obecności zmarłych, pokazują płynność i przenikalność granicy
pomiędzy światami. Z perspektywy podejmowanych w tej pracy tematów istot
ne jest także to, czy i w jaki sposób znajdują w nich odzwierciedlenie granice
społeczne i etniczne. Przekonanie o powrotach dusz u ludów Syberii wiązało
się zazwyczaj z jednością rodową. Dusza po śmierci człowieka odchodziła do
miejsca, gdzie przebywały dusze zmarłych członków rodu. Jego ziemskim odpo
wiednikiem był krąg otworu dymnego w czumie, skąd w odpowiednim momen
cie, poprzez ognisko symbolizujące jedność rodową, dusza przenikała do łona
ciężarnej kobiety (Anisimow 1971, s. 155–156). Jednak współczesna sytuacja
w rejonie niżniekołymskim jest diametralnie odmienna. Pamięć o podziałach
rodowych dawno zanikła, przemieszanie etniczne jest niezwykle głębokie, a bar
dzo wielu mieszkańców poszczególnych miejscowości łączą bliższe lub dalsze
więzi pokrewieństwa i powinowactwa. Wszystko to sprawia, że granice, w jakich
odbywa się wymiana dusz, konstruowane są w zupełnie inny sposób. Funkcjonu
jące współcześnie w rejonie niżniekołymskim wierzenia o wcieleniach dusz nie
ograniczają kręgu osób, wśród których zmarły powróci, ani do rodziny, ani do
określonej grupy etnicznej czy konkretnego miejsca. Przekraczalne są granice
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płci, a w rzadkich relacjach nawet gatunków47. Jedni mogą nie mieć nunnii bądź
o nim nie wiedzieć, w innych powracają dusze nawet kilku zmarłych naraz. Ta
różnorodność przypadków nie oznacza, że ciągła wymiana między światem i za
światami nie ma żadnych granic. Choć w jukagirsko–czukockiej rodzinie może
powrócić duch Jakuta, a nunnii Jukagira z Andriuszkino wcielić się w dziec
ko z Kołymskoje, to zawsze istnieje bliska relacja pomiędzy rodzicami dziecka
a zmarłym. Może to być ich krewny, a wówczas więzy krwi wyjaśniają dla moich
rozmówców wszystko, może to być znajomy, sąsiad czy ktoś, kogo zna się ledwie
z widzenia, ale komu okazało się kiedyś dobre serce. Za każdym razem jest to
osoba, którą społeczność zainteresowana losem dziecka zna — w mniejszym lub
większym stopniu, ale zawsze na tyle, by móc na podstawie dawanych znaków
rozpoznać kolejny powrót z zaświatów.

Niektórzy rozmówcy uznawali, choć z widoczną ostrożnością, że w dziecku może powrócić tak
że dusza zwierzęcia, a nawet przedmiotu.
47
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ROZDZIAŁ IV

Znaczenie etniczności

1. Granice i tożsamość etniczna
— czynniki trwania i okoliczności mobilizacji
Rozpatrując problem etniczności w odniesieniu do konkretnej sytuacji, obję
tego projektem badań wydzielonego obszaru i jego mieszkańców, stajemy wo
bec pytania o to, jaką rolę odgrywa tożsamość etniczna w ich codziennym ży
ciu i podejmowanych działaniach. Znaczenie etniczności jest pochodną splotu
czynników w różny sposób oddziałujących na poglądy i wybory członków kon
kretnych społeczności. W północno–wschodniej Jakucji to szerokie spektrum
determinantów składa się zarówno ze specyficznych, lokalnych uwarunkowań
wynikających z tradycji kulturowych regionu, jak i z wpływów państwa i polityki.
W obrębie każdej z tych płaszczyzn oddziaływania odnaleźć możemy zarówno
zjawiska wzmacniające granice etniczne, jak i takie, które raczej je zacierają,
wskazując jednocześnie na znaczenie innych więzi.
Marcel Mauss w swoim klasycznym studium morfologii społecznej Eskimo
sów daje opis zimowego święta zmarłych. Po okresie letniego rozproszenia, gdy
rodziny tworzące oddzielne stanowisko ponownie zgromadzą się we wspólnym
zimowym domu, przywołuje się dusze zmarłych przodków, podczas gdy miesz
kańcy obdarowują się nawzajem podarkami. W czasie tego święta
[...] grupa nie tylko odnajduje swą jedność, lecz także widzi, jak w toku tego same
go obrzędu odtwarza się idealna wspólnota złożona z wszystkich pokoleń, które
następowały po sobie od najdawniejszych czasów. Przodkowie, zarówno niedaw
ni, jak mityczni i historyczni, przychodzą zmieszać się z żywymi — wszyscy łączą
się w jedną wspólnotę przez wymianę podarunków (Mauss 2001, s. 479).

Zasada letniego rozproszenia i zimowego skupiania się kilku rodzin we
wspólnym domostwie czy obozowisku dotyczyła wielu innych regionów Arkty
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ki, także tej syberyjskiej. Podobne „sezonowe przemiany” miały miejsce w spo
łeczności Zachodniej Tundry (Krejnowicz 1972). Budowa osad, kolektywizacja
i zmiany w organizacji pracy rybaków, myśliwych i pasterzy reniferów sprawiły,
że dawny sezonowy cykl przemian uległ całkowitej transformacji. W odniesieniu
do brygad pasterzy reniferów można mówić wręcz o odwróceniu — zimą, gdy
stada pasą się w zalesionej strefie niedaleko osad, w obozowiskach pozostaje
niewielu pasterzy, za to latem w wędrówkach po północnych tundrach zwykłe
mu składowi brygady towarzyszą dzieci i rodziny pasterzy korzystające z waka
cyjnych urlopów. Inaczej jednak przedstawia się cała sprawa, jeśli spojrzymy na
nią z perspektywy osady. Senne i wyludnione latem Kołymskoje i Andriuszkino
ożywają tuż przed nadejściem jesiennych mrozów, gdy dzieciarnia wraca z tun
dry. Zaraz po tym jak lód pokryje rzeki i jeziora na tyle, by stały się przejezdne
dla zaprzęgów, do osad przygania się ofiarne renifery dla tych, którzy zmarli
w ciągu ostatnich miesięcy. Na cmentarzach Kołymskoje i Andriuszkino człon
kowie lokalnych społeczności dokonują rytualnego uboju, a niezjedzonymi na
cmentarzu resztkami mięsa rodzina obdarowuje uczestników obrzędu.
W kwietniu 2004 roku, w niedzielny poranek, siedzieliśmy z Darią Niołajew
ną w kuchni jej andriuszkinskiego mieszkania, pijąc herbatę i wyglądając przez
okno na puste, pokryte śniegiem ulice. Zaraz zaczną chodzić — powiedziała Da
ria Nikołajewna — ci co idą na cmentarz, pokarmić swoich (Z4). Kilka tygodni
później w Kołymskoje bezskutecznie próbowałem namówić na dłuższą rozmo
wę Jewdokiję Jefimowną — albo w ogóle nie mogłem jej zastać, albo wymawiała
się brakiem czasu. Gdy spotkaliśmy się na początku maja, wyjaśniła mi, że nie
chciała ze mną rozmawiać, bo była w złym nastroju, zmęczona ciągłym myśle
niem o ludziach, którzy niedawno zmarli.
Ostatnio tylu ludzi odeszło. W ostatnich miesiącach już siedem osób zmarło. Byłam
w takim nastroju, że nie miałam ochoty rozmawiać [...]. Wszyscy odchodzą. Dlatego byłam w takim nastroju, nie mogłam rozmawiać. Ciężko, w ogóle, ciężko na duszy (Z4).

Budowa stałych osad i skupienie w nich mieszkańców niżniekołymskiej tundry
miały istotny wpływ na sytuację etniczną w regionie. Jeśli wcześniej odrębność
Czukczów, Jukagirów czy Ewenów bywała choćby w pewnym stopniu podtrzymy
wana przez zajmowanie różnych terytoriów, to stopniowe osiedlanie się miesz
kańców tundry w wieloetnicznych miejscowościach zniwelowało tę względną izo
lację. Wynikające z tego zbliżenie dotyczyło także świata żywych i świata zmarłych.
Wraz z rozbudową osad i napływem mieszkańców na ich obrzeżach lokowano
cmentarze. Ta nowa dla niedawnych koczowników idea skupiania zmarłych w jed
nym miejscu obrosła wkrótce nowymi praktykami. Dawniej mogiły bliskich rozsia
ne po tundrze odwiedzano jedynie rok po śmierci oraz w drugą i trzecią rocznicę,
o ile pozwalały na to harmonogram i trasa przekoczowań. Trzy lata po pogrzebie
zaprzestawano wszelkich odwiedzin grobu. Początkowo tych zasad przestrzegano
także w odniesieniu do cmentarzy w osadach. Z czasem jednak zaczęła zwiększać
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się liczba dni, w których mieszkańcy Andriuszkino czy Kołymskoje odwiedzali
cmentarze — zaczęto wprowadzać wywiedzione z tradycji prawosławia dziewiąty
i czterdziesty dzień, coraz więcej osób wybierało się na mogiły bliskich przy okazji
większych świąt bądź po prostu w niedzielę, niektórzy nawet po upływie trzech lat
od śmierci bliskich. Dziś w Andriuszkino większość rodzin, które niedawno kogoś
straciły, odwiedza ich groby przynajmniej co kilka tygodni, zazwyczaj w niedzielę.
Na tle procesu osiedlania się ludności i wynikającej z tego intensyfikacji praktyk
związanych z pamięcią o zmarłych rozgrywa się opisany w poprzednim rozdziale
proces ciągłej wymiany dusz pomiędzy światami.
W związku z tą sferą życia problem tożsamości etnicznej ujawniać się może
w granicznych momentach funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Naro
dziny dziecka otwierają okres poszukiwań odpowiedzi na pytanie o jego nunnii — o ile sprawa nie wyjaśniła się już wcześniej za sprawą snów. To, kim był
nunnii dziecka — czym się zajmował, jakim był człowiekiem, ale też jakiej był
narodowości — może wpływać na postrzeganie nowego członka społeczności
i postępowanie rodziny i najbliższego otoczenia wobec niego, co z kolei może
znaleźć swoje odzwierciedlenie w jego przyszłej samoocenie, postawach i wybo
rach życiowych. Społeczne negocjowanie tożsamości towarzyszące narodzinom
wyznacza pewien kierunek rozwiązania tożsamościowego zadania, którego jed
nak w dorosłym życiu człowiek wcale nie musi obrać. Oznacza ono jedynie wska
zanie pewnej możliwości w ramach szerszej opcji wyborów. Odwrotnie rzecz się
ma w przypadku śmierci i pogrzebu, gdy zdarza się, iż ponownie kwestia tożsa
mości staje się przedmiotem dyskusji dotyczących dopasowania rodzaju obrzę
dów pogrzebowych. W obydwu przypadkach, jeśli w ogóle zauważamy wpływ
omawianego fragmentu „realiów świata” na tożsamość jednostki, to przede
wszystkim w sferze postrzegania jej przez otoczenie.
W o wiele większym jednak stopniu omawiane zjawiska prowadzą do po
mniejszenia roli etnicznych przyporządkowań. Zacierają etniczne granice, jed
nocześnie obrysowując nowe linie szerszej, lokalnej wspólnoty. Podstawowym
źródłem tych procesów było osiedlenie ludności rejonu w osadach ze wszystkimi
tego społecznymi konsekwencjami. Ludzie, którzy dawniej mogli się nie spoty
kać w ogóle lub jedynie okazjonalnie — przy okazji jarmarków albo gdy zbiegły
się trasy ich sezonowych wędrówek — teraz zamieszkali obok siebie w komunal
nych blokach. Podczas jednej z rozmów z mieszkanką Kołymskoje jej kilkuletnia
córka, ledwie sięgając do klamki, otworzyła drzwi mieszkania i wyszła na ko
rytarz. Moje zaniepokojenie tym faktem rozmówczyni zbyła machnięciem ręki
i zanotowanym przeze mnie komentarzem:
Ona wszędzie tutaj chodzi, do wszystkich sąsiadów na klatce, nawet do tych na dole.
Zachodzi jak do swoich. Ma tutaj dużo nianiek. Nieraz pójdzie gdzieś, nawet uśnie
u kogoś. To nic. Wszystkie nasze dzieci tak się wychowują, razem. Razem się bawią,
chodzą do siebie. Także to nic strasznego, niech sobie idzie (Z4).
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Przy takim nasileniu codziennych kontaktów łatwo było o nawiązanie relacji
wystarczająco bliskich, by stały się w przyszłości pretekstem do powrotu nunnii. Ludzie z różnych części tundry, o różnym pochodzeniu zostawali sąsiadami,
bliskimi znajomymi, kolegami z pracy. Wzrastała liczba mieszanych etnicznie
małżeństw. Podstawowy warunek powrotu dusz — nunnii musiał pozostawać
w jakiejś relacji z rodzicami dziecka — zaczął być spełniany przez szeroki krąg
osób różnych narodowości zamieszkujących wspólnie osady. Wiara w nunnii
wzmacniała ich zbliżenie i związany z tym proces zacierania się granic etnicz
nych. W ten sposób, zupełnie paradoksalnie, lokalne wierzenia uzupełniały sta
rania radzieckich ideologów.
Podziały etniczne były z ich perspektywy wstydliwym przeżytkiem, który
należało przekroczyć w drodze do budowania socjalistycznego społeczeństwa.
Unikanie aż do drugiej połowy lat 50. kategorii narodowościowych w środkach
masowego przekazu oraz oficjalnych wypowiedziach i publikacjach oraz zastę
powanie ich także w latach późniejszych określeniami odwołującymi się do pra
cy i podziałów klasowych nie pozostało bez wpływu na mieszkańców rejonu1.
Wiele relacji biograficznych moich rozmówców skupia się na pracy, głównie
związanej z pasterstwem reniferów. Często w pierwszych zdaniach takiej opo
wieści pojawiają się stwierdzenia w rodzaju: urodziłem się w rodzinie pasterzy
reniferów (np.: 2–3/04wiosna AGT, 4/04wiosna DNK). W jednym z wywiadów na
jedno z pierwszych pytań o to, kim byli rodzice, rozmówca odpowiada: Rybacy,
pasterze reniferów. To wszystko (5–6/02 AJK, PIK). Początek rozmowy z Aleksie
jem Gawriłowiczem z Andriuszkino wydaje się szczególnie dobrą ilustracją dla
tych rozważań. Cytowana poniżej wypowiedź nastąpiła po tym, jak poprosiłem
go na wstępie naszego spotkania, by opowiedział o sobie, o swoim życiu.
Urodziłem się w 1945 roku, w miesiącu marcu, w rodzinie pasterzy reniferów. Mój
ojciec Gawrił Wasiliewicz, matka Marija Pietrowna. Całe życie przepracowali w pasterstwie. W czasie nauki w szkole mieszkałem początkowo u znajomych. I prawie na
każde wakacje, w zimowe też, w styczniu zabierali mnie tam do stada. A w lecie cały
czas, całe lato, od maja do sierpnia, pracowałem, żyłem razem z rodzicami. Miałem
jakieś 10 lat, kiedy młodzi pasterze zabierali mnie do stada na dyżury. Ojciec na nich
krzyczał, dlaczego małe dziecko zabierają do stada. A oni mówią, on sam za nami
przybiegł. A ojciec mi mówił, poczekaj, skończysz 12 lat, wtedy zaczniesz pastuszyć
razem z dorosłymi. I ja czekałem, kiedy będę miał 12 lat. I od tego czasu już zupełnie,
We wszystkich dostępnych w czerskiej bibliotece numerach „Sowieckiej Kołymy” z roku 1956
ani razu nie padają nazwy narodowości zamieszkujących rejon. Opisy dotyczące tundrowych osad
zawierają takie określenia jak kołchoźnicy, trudiaszczijesia, raboczije, oleniewody, rybaki, ochotniki,
żiteli nasliega. W tym kontekście niezwykle charakterystyczny jest też tekst wiersza o Kołymskoje
deklamowany na wszelkich uroczystych koncertach w domu kultury: Na daliokoj rossijskoj okraine/
Na połogom uczastkie ziemli/ Naszi priedki, nie znaja zaranie/ Pierwyj zrub dlja sieła stroili/ Zasieljali
strojenja russkije, pastuchi, rybaki, kazaki/ [...] Wozwraszczajac w storonku rodnuju, nasz/ Ochotnik,
rybak i pastuch, na Kołymskoje, kak na lubimuju, obraszczajet i wzory i słuch [...].
1
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całe lato pastuszyłem. Potem nauka. Po zakończeniu dziewiątej klasy pojechałem
uczyć się do Anadyru. Myślałem, że będę się uczył na weterynarza, leczyć renifery.
A okazało się, że tam weterynaryjnego kierunku nie było, tylko zootechniczne. Trzeba
było tam się uczyć. W 1967 roku przyjechałem, po nauce. Od tego czasu pracuję
w pasterstwie. W jednej organizacji, zmieniają tylko nazwę. Początkowo Andriuszkinski Oddział Sowchozu Niżniekołymskiego, potem połączyli, zrobili jeden sowchoz,
Sowchoz Niżniekołymski. Potem, znowu, rozdzielili, Sowchoz Oleriński był. Potem
już na początku lat 90., po pierestrojce, obszczina. Cały czas w pasterstwie, w jednej
organizacji pracuję. A co jeszcze można powiedzieć? (2–3/04wiosna AGT).

W podobny sposób rozpoczynają się opowieści zarówno Ewenów, jak też Ju
kagirów i Czukczów (np.: 4/04wiosna DNK, 6–7/04wiosna NAJ). Nauka i pra
ca w tundrze, w pasterskich brygadach, wyznaczają granice tych biograficznych
narracji. Można w tym dostrzec wpływy oficjalnego języka czasów radzieckich,
powielanego przy wielu okazjach także współcześnie (patrz przypis 1). Nawet je
śli tak, to terminy i specyficzne figury tego języka zostały przyjęte i przyswojone
w procesie budowania obrazu siebie i, jak się wydaje, nie ma powodu wątpić, iż
oddają autentyczną hierarchię pozycji w obrębie tego wizerunku. Jeśli więc roz
mówcy, budując opowieść o sobie, odwołują się w pierwszej kolejności do pracy
w tundrze i związków z pasterstwem, to niezależnie od możliwych zewnętrznych
wpływów, wynika to przede wszystkim z tego, że właśnie tundra i pasterstwo
stanowią sens ich egzystencji. To zaś wskazuje nam ponownie na przywoływany
wcześniej podział na tundrowików i posiołkowych. Wspólnota doświadczeń wy
nikających z pracy w tundrze zakreśla granicę biegnącą w poprzek etnicznych
podziałów. Procesy wewnątrz niej zachodzące stopniowo niwelowały oznaki ta
kich odrębności. Przykładem może być strój tundrowików. W Zachodniej Tun
drze dominowała dawniej odzież jukagirsko–eweńskiego typu, charakteryzująca
się rozcięciem z przodu oraz noszonym w jego miejscu rodzajem ozdabiane
go fartucha. Wierzchnia odzież Czukczów była z kolei zakładana przez głowę.
Od drugiej połowy ostatniego wieku w coraz większym stopniu upowszechniały
się ubrania rosyjskie, jednak ze względu na klimat i specyficzne warunki pracy
w tundrze, futrzana odzież wciąż jest używana przez pasterzy. Szczególnej trans
formacji uległ natomiast jej dobór w zależności od płci. Dziś mężczyźni, nieza
leżnie od narodowości, noszą w tundrze zakładane przez głowę kukaszki czu
kockiego typu, zaś kobiety rozpinane z przodu futra nawiązujące do eweńskich
i jukagirskich wzorców. Zniknęły za to zupełnie czukockie kobiece kombinezo
ny (kerker) oraz męskie wersje eweńskiej i jukagirskiej odzieży wierzchniej. Pa
sterze mieszkają w podobnych jarangach, używają jednakowych sań i dyskutują
o usterkach w tych samych skuterach śnieżnych marki Buran. W tym jednolitym
otoczeniu, będącym wypadkową różnych wpływów, realizują podobne schematy
życiowych dróg — szkoła w osadzie i letnie pobyty w brygadzie rodziców, śred
nia szkoła dająca zawód związany z pasterstwem, a następnie praca w tundrze.
Praca często w wielonarodowościowych brygadach, gdzie kwestia etniczności
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niekoniecznie ma na co dzień większe znaczenie. Podczas pobytu w drugiej bry
gadzie obszcziny Czajła rozmawiałem z Serafimem Iwanowiczem o jego juka
girskich korzeniach. Naszej rozmowie przysłuchiwało się młode małżeństwo —
Wasia i Walia. Po jakimś czasie do jarangi wrócili dwaj inni pasterze. Gdy Walia
zrelacjonowała im treść rozmowy, byli bardzo zdziwieni — uważali Serafima
Iwanowicza za Ewena. W tej samej brygadzie pracowali razem od trzech miesię
cy. Pasterze mieli też pewne trudności z określeniem przynależności narodowej
członków dwóch innych andriuszkinskich brygad. Gdy zapytałem o to jednego
z nich, dopiero z pomocą reszty zdołał określić skład narodowościowy pierwszej
i trzeciej brygady.
Pomimo tych wszystkich zjawisk wskazujących na nie pierwszoplanową raczej
rolę etniczności, nie można powiedzieć, by wokół tundrowego, pasterskiego spo
sobu życia tworzyła się jakaś ponadetniczna, wyraziście ugruntowana tożsamość
tundrowików. Znaczące jest tu samo użycie tego terminu, z którym rzadko spo
tkamy się rozmawiając z Czukczami czy Jukagirami. To głównie na zewnątrz tej
grupy słowo tundrowicy jest w powszechnym użyciu — przede wszystkim wśród
związanych z osadami Jakutów. Jest to zatem zewnętrzne określenie nadane
tundrowej społeczności, w obrębie której współwystępują różne etniczne toż
samości. Ich trwanie, a także okresowa mobilizacja związane są ze skompliko
wanym splotem czynników, których znaczenie ujawniać się zaczęło od drugiej
połowy minionego stulecia, przede wszystkim w olerińskiej części rejonu. By te
uwarunkowania pokazać i zrozumieć, powrócić musimy do miejsca, w którym
zakończyliśmy w poprzedniej części rozważania nad zróżnicowaniem etnicznym
i oficjalnymi kategoriami narodowościowymi.
W odniesieniu do tego okresu dysponujemy zróżnicowanym zestawem źró
deł, w tym ustaleniami ekspedycji organizowanych w latach 50. przez Instytut
Języka, Literatury i Historii Jakuckiego Oddziału Akademii Nauk ZSRR. Z pu
blikacji relacjonujących te badania wyłania się obraz skomplikowanych relacji
etnicznych i uderzająca niemożność przypisania się wielu badanych do konkret
nych kategorii narodowościowych.
Należy zauważyć, że pytanie o przynależność narodową zadawane przez nas sta
rym Ewenom, było dla nich wyjątkowo trudne; odpowiadając staruszkowie za
zwyczaj nazywali się Omokami i godzili się na zaliczenie swojej grupy i do Łamu
tów, i do Tunguzów, i do Ewenów (Gurwicz 1952, s. 203).
W związku z wielojęzycznością i przewagą mieszanych małżeństw tożsamość na
rodowa koczowników niżniekołymskiej tundry, a szczególnie Jukagirów, okazała
się wyjątkowo nieokreślona. Wiele ankietowanych osób nie potrafiło odnieść się
do jakiejkolwiek konkretnej narodowości, zgadzając się być zaliczonymi jedno
cześnie i do Ewenów, i do Jukagirów, i do Czukczów (Jukagiry 1975, s. 23–24).

U podłoża tej sytuacji leżały skomplikowane relacje wewnątrz czterech wę
drownych rodów z Zachodniej Tundry oraz różnice w ich postrzeganiu przez
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sąsiednie grupy. Najliczniejszym i najbardziej znaczącym w tym regionie był ród
betilski. Betilcy przybyli na te tereny prawdopodobnie gdzieś z centralnej Jaku
cji, a w kołymskiej tundrze bardzo szybko zmieszali się z Jukagirami, przejmując
także ich język (Jochelson 2005b, s. 209).
Choć wśród mieszkańców tundry zachowało się podanie o tym, że język, którym mó
wią obecnie Betilcy, w dawnych czasach został przejęty od ałaziejskich Jukagirów,
to dziś Betilcy przyjęli nawet narodową nazwę Jukagirów — Oduł. Mit odulņoçäli
— mówią betilscy Tunguzi, tzn. jesteśmy Jukagirami. Natomiast tundrowych Ju
kagirów nazywają Ałaji, tzn. ‘Ałaziejcy’ [...]. Mit arū odud–arūk powie mieszka
niec tundry — Jukagir albo Tunguz — tzn. ‘nasz język to język jukagirski’ [...].
Ałaziejscy Jukagirzy mówią o sobie zarówno mit alàjiņoçäili, ‘jesteśmy Ałaziejca
mi’, jak i mit òduņoçäili, ‘jesteśmy Jukagirami’. Pierwsza to nazwa rodowa, druga
odnosi się do języka, do całego plemienia. W ten sposób tunguscy Betilcy prze
jąwszy język jukagirski, przejęli także nazwę plemienia i jako najliczniejszy ród
w tundrze, gdzie używa się tego języka, oni, Tunguzi, stali się prawdziwymi Odu
łami (Jochelson 2005b, s. 209–210).

Do rewolucji w oficjalnych statystykach Betilców nazywano Tunguzami, tak
też określali ich mieszkańcy nadkołymskich zaimek. Przy czym, mówiąc o Tun
guzach czy Betilcach, zazwyczaj mieli na myśli ogół mieszkańców Zachodniej
Tundry, nie zauważając odrębności pozostałych rodów, o wiele mniejszych li
czebnie, biedniejszych i podporządkowanych władzy tego samego betilskiego
kniazia (Jochelson 1900, s. 159). Podobnie było w przypadku Jakutów, którzy
nazywali mieszkańców Zachodniej Tundry Changajami i gdzie również niejasne
były granice tego pojęcia. Tak pisze o tym Sieroszewski:
[...] odmiany plemienne istnieją i wśród ‘morskich’ Tunguzów [...], ale wymienili mi
[Jakuci — przyp. W. L.] tylko jedną: Kanghai, niewielkie plemię koczujące razem
z Czukczami na niżu Indigirki i Kołymy. Kanghai niczym się nie różnią od innych
Jukagirów, ale zachowali starodawny ubiór, który gdzie indziej już zniknął [...].
Pozostałych pobrzeżnych Tunguzów Jakuci zwą po prostu omuk lub jukagir (Sie
roszewski 1961 cz. I, s. 226).

Wraz z postępującą jakutyzacją mieszkańców Zachodniej Tundry (Jochel
son 1900, s. 182) jakuckie terminy, takie jak Changaj, były w coraz większym
stopniu przejmowane przez wędrowne rody. W latach 50. Jukagirzy z niżnie
kołymskiej tundry nazywali swój język changajskim (o języku eweńskim mówili
ilkan). Jednocześnie termin Changaj był wówczas używany jako ogólna nazwa
wszystkich koczowników tundry poza Czukczami (Jukagiry 1975, s. 24). W tym
czasie pamięć o pochodzeniu rodowym była już w znacznym stopniu utracona.
Jednocześnie opracowania powstałe na podstawie badań prowadzonych w tym
okresie pokazują przemieszanie różnych rodzajów klasyfikacji. Naslegi są mylo
ne z rodami, te ostatnie traktowane są bądź jako dawne jednostki podatkowe,
bądź jako grupy krewnych noszących to samo nazwisko — wszystkie razem zaś
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są w różny sposób odnoszone do nazw szerszych zbiorowości narodowych, gdzie
cały ten terminologiczny i klasyfikacyjny chaos grzęźnie dodatkowo w bałaganie
spowodowanym zmianami oficjalnej terminologii narodowościowej.
Miejscowa tradycja zgodnie uznawała za Jukagirów–Odułów te osoby, przodko
wie których należeli do rodów Ałai, Wogarił, Erbetken (II Ałaziejski), a za Ewe
nów — tych, którzy należeli do rodu Chododił. Jednak młodzi ludzie w 1951 roku
słabo orientowali się w podziałach rodowych. Etnonim ‘Oduł’ — nazwa własna
niżniekołymskich Jukagirów, w rejonie niżniekołymskim często był używany tak
że na określenie tundrowych Ewenów [...]. Charakterystyczne, że nasleg changaj
ski według jednych naszych informatorów był eweńskim, według innych — juka
girskim (Jukagiry 1975, s. 24–25).

Plątania nazw i kategorii tworzyła istny chaos. Z chaosu, jak zgodnie twier
dzą mitologiczne tradycje wielu kultur i o czym dobrze wiedzą etnografowie,
zawsze się coś wyłania, a charakter nowej rzeczywistości zależy od tego, jakie
„kosmiczne siły” i jacy kulturowi herosi wezmą się do dzieła. Biorąc pod uwagę
pewne stałe punkty opisywanych powyżej, zróżnicowanych odniesień, można
byłoby sądzić, że z potomków różnojęzycznych i „różnoplemiennych” rodów
powstanie wkrótce jakaś tundrowa wspólnota. Tym bardziej że z zewnątrz tak
to często postrzegano, używając na przykład w zbiorczym znaczeniu nazwy
Changajowie. Nic takiego jednak się nie stało. Changajowie pozostali jedynie
zewnętrznym określeniem, podobnie jak jeszcze bardziej pojemny, bo włącza
jący także Czukczów, późniejszy termin tundrowicy. Wszystko zaś dlatego, że
to właśnie w omawianym okresie zaczęły odgrywać widoczną rolę czynniki, któ
re także współcześnie podtrzymują trwanie granic etnicznych. Skąd spłynęło
na Tundrę Olerińską „kosmiczne tchnienie”, porządkujące chaos przyporząd
kowań? Jako wskazówka niech posłużą nam odpowiedzi dwóch kobiet z An
driuszkino na podobne pytanie o to, kiedy bycie Jukagirkami zaczęło mieć dla
nich znaczenie.
Nie, to nie miało znaczenia. Po pierwsze, myśmy rozmawiali w swoim języku, a jak
on się nazywał, to nas nie dotyczyło. Dopóki wszyscy mówimy po swojemu, to nie
miało znaczenia. A potem, kiedy zaczęliśmy się tutaj uczyć [w Andriuszkino —
przyp. W. L.] i w dokumentach wszyscy zostali zapisani Eweni, Eweni, Eweni. Takiej
narodowości jak Jukagir, czy Oduł, czy Waduł nie było. Wszystkich zapisywali jako
Ewenów [...]. Potem, kiedy? Czy ktoś, nie wiem, nie pamiętam, według mnie ktoś
albo coś. Czy jakaś ekspedycja była czy jak. Zaczęli pytać, kim wy jesteście, dlaczego
mówicie w takim [języku], wasz język jest inny, a tamten inny. I sami pewnie wtedy
zastanawiać się zaczęli. A, rzeczywiście jesteśmy różnymi ludźmi. Inny język, to i narodowość powinna być inna (5/04wiosna AGW).
A, to okazuje się dopiero w latach 60. Nie, to gdzieś od 1958 roku. Pewnie gdzieś
w 1958 zaczęli [mówić], że my okazuje się jesteśmy Jukagirzy, a to Eweni. Wcześniej
myśmy nie rozumieli, kim jesteśmy [...]. Pewnie, widocznie nie używało się [terminów
takich jak Ewen czy Jukagir — przyp. W. L.]. Dlatego że widocznie nie było czegoś
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takiego, że narodowość, narodowości jako takiej widocznie było. Widocznie nie było
czegoś takiego jak narodowość. Świadectw [np. urodzenia] dawniej nie było. To teraz [są], a ja mamę pytałam, w jakim miesiącu się rodziła, to ona nie pamięta. Nie
wie (4/04wiosna DNK).

Kilka całkiem niewinnie wyglądających w tych cytatach słów ma kluczowe
znaczenie: „dokumenty”, „świadectwa” i „jakaś ekspedycja”. Ankietowani
przez I. S. Gurwicza, E. A. Krejnowicza i innych uczestników ekspedycji z lat
50. staruszkowie, którzy „zgadzali się być zaliczonymi jednocześnie i do Ewe
nów, i do Jukagirów, i do Czukczów”, w dokumentach lokalnej administracji
figurowali jako osoby konkretnej — i tylko jednej — narodowości. I nieko
niecznie takiej — o czym pisałem w poprzednim rozdziale — z którą czuliby
się najbardziej związani. Tyle że dla ich pokolenia, wędrowców tundry, którzy
w administracji „nie bywali”, nie miało to większego znaczenia. Życie większo
ści z nich zamykało się całkowicie w obrębie tundry i pasterstwa. Byli zazwy
czaj niepiśmienni, a nawet jeśli przeszli przez kursy likwidacji analfabetyzmu,
to i tak wszelkie dokumenty wypełniał za nich, według własnego widzimisię,
Gawrił Nikołajewicz Trietjakow — starik Sowiet. Cokolwiek wpisywał, dla nich
i tak brzmiało to obco, bo takie nazwy jak Eweni czy Jukagirzy nie występowały
w językach, którymi posługiwali się przez większość życia. Wszystko to było zaś
istotne dla ich dzieci i wnuków, których światopogląd kształtowały już nie tylko
rodzina, ale przede wszystkim szkoła, internat i inne instytucje państwa wkra
czającego coraz głębiej w życie pasterzy.
Paradoksem systemu radzieckiego było to, że zmierzając do stworzenia po
nadnarodowego społeczeństwa socjalistycznego, jednocześnie utrwalał istnienie
administracyjnie zadekretowanych klasyfikacji narodowościowych. Jak pisze
Rogers Brubaker, „państwo radzieckie nie tylko pasywnie tolerowało, lecz także
aktywnie instytucjonalizowało istnienie wielu narodów i narodowości jako pod
stawowych składowych państwa i obywatelstwa” (Brubaker 1998, s. 28). Etnicz
na heterogeniczność została w ZSRR poddana oficjalnej zobiektywizowanej
kodyfikacji jako różnorodność narodowościowa. „Instytucjonalizacja struktury
narodowej i narodowości w Związku Radzieckim miała — zdaniem Brubake
ra — dwa niezależne aspekty. Jeden dotyczył terytorialnej organizacji polityki
i administracji, drugi klasyfikacji osób” (tamże, s. 37). W tym drugim przypadku
narzędziem jej stosowania był przede wszystkim system paszportowy, ale też
cały system biurokracji różnego szczebla. Przez całe życie, w różnych sytuacjach
i na różnych etapach, każdy mieszkaniec ZSRR wielokrotnie wypełniał rubrykę
„narodowość”. I nie była to jakaś nieistotna, lekceważona rubryczka, od odpo
wiedniego wpisu mogło zależeć dostanie się na studia, przydział do wojska itp.
Jednocześnie nie było tu miejsca na dowolność. Tak jak chłopi w Związku Ra
dzieckim byli przypisani do ziemi, robotnicy do fabryk, a kobiety do mężczyzn,
tak każda jednostka była przypisana do jednej określonej narodowości (Slezkin
1994b, s. 444).
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Postępująca instytucjonalizacja narodowości była główną siłą sprawczą wy
łaniania się uporządkowanej rzeczywistości z chaosu dawnych przyporządko
wań w olerińskiej części rejonu. To, jakie kategorie narodowościowe znalazły się
w obrębie tej porządkowanej rzeczywistości i jakie zajęły wobec siebie miejsce,
zależało od kilku bohaterów, których los pewnie by nie zetknął ze sobą, gdy
by nie „jakaś ekspedycja”. Choć system paszportowy zaczęto wprowadzać już
w latach 30., upłynąć musiały jeszcze ponad dwie dekady różnych prób refor
mowania nazewnictwa, zanim ustaliły się przyjęte kategorie narodowościowe
w odniesieniu do niektórych małych ludów Północy. Szczególne miejsce, jakie
zajmowała cała ta zbiorcza kategoria w strukturze narodowościowej ZSRR, wy
nikało głównie z przekonania o ich „zacofaniu”. W związku z takim założeniem
państwo radzieckie starało się w taki sposób wpływać na ich sytuację, by z owego
zacofania ich wydobyć i włączyć w główny nurt przemian zmierzających do stwo
rzenia socjalistycznego społeczeństwa. Stawiano w związku z tym na edukację,
a powstające w różnych ośrodkach szkoły i instytuty tworzone specjalnie dla
małych ludów Północy ugruntowywały odrębność tej kategorii w ramach pro
cesu instytucjonalizacji narodowości. Od lat 50. jedną z najważniejszych tego
typu placówek stał się Instytut Pedagogiczny im. Hercena w Leningradzie, gdzie
utworzono tzw. Północny Oddział. W 1958 roku naukę rozpoczął tam pocho
dzący z Andriuszkino Gawrił Nikołajewicz Kuriłow.
Leningrad od dawna był ważnym centrum kształcenia inteligencji małych lu
dów Północy, jak też badań poświęconych ich językom i kulturze. Znana również
była tradycja współpracy radzieckich naukowców i studentów przybywających
z Dalekiego Wschodu i Północy. Już przed wojną zasadzała się na tym dzia
łalność Instytutu Ludów Północy. Także w latach 50. wielu studentów Instytu
tu im. Hercena współpracowało z naukowcami, głównie z językoznawcami, dla
których obecność w Leningradzie wykształconych młodych ludzi władających
językami, którymi się zajmowali, dla których przygotowywali alfabety i tworzyli
pisane wersje, była doskonałą okazją zdobywania materiałów i weryfikowania
własnych teorii i poglądów. Jeruchim Krejnowicz był wówczas doświadczonym
(zawodowo i przez radziecki reżim2) językoznawcą. Wcześniej specjalizował się
w języku Niwchów, a od pewnego czasu zajmował się także studiami nad juka
girskim. Dlatego nawiązał współpracę z Gawriłem Kuriłowem, a rok później za
prosił go do udziału w charakterze laboranta w ekspedycji jukagirskiej. Według

Jeruchim Krejnowicz został aresztowany w 1937 roku pod zarzutem udziału w szpiegowsko–
terrorystycznej organizacji związanej z japońskim wywiadem. Miała ona jakoby działać między
innymi w leningradzkim Instytucie Ludów Północy. Pod tym samym zarzutem, niespełna miesiąc
wcześniej aresztowano N. I. Spiridonowa — Teki Odułoka. Ogryzko podaje, że to w efekcie jego
zeznań rozpoczęły się aresztowania wśród kadry Instytutu Ludów Północy (Ogryzko 1999 cz. II,
s. 7). W kołymskich łagrach, gdzie został zesłany, Krejnowicz kontynuował językoznawcze zainte
resowania, zajmując się między innymi jukagirskim (Roon, Sirina 2003, s. 63).
2
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Wiaczesława Ogryzko już wcześniej Krejnowicz korespondował ze starszym
bratem Gawriła, Siemionem (Ogryzko 1999 cz. I, s. 343–344). Siemion Kuriłow
w tym czasie próbował swoich sił jako publicysta w „Sowieckiej Kołymie” i zbie
rał materiały do planowanej powieści o Jukagirach, prowadząc jednocześnie
prywatą kampanię na rzecz przywrócenia nazwy Oduł/Jukagir w kontrolowanej
przez starika Sowieta andriuszkinskiej dokumentacji. Wielu moich rozmówców
wskazywało właśnie na Siemiona Kuriłowa jako osobę, która pierwsza zaczęła
się domagać zauważenia obecności Jukagirów w rejonie. W tej działalności od
zwierciedla się też proces utrwalania się terminu Jukagir. Początkowo Kuriłow
walczył o Odułów. Jeden z jego pierwszych artykułów w „Sowieckiej Kołymie”
zaczynał się od słów: „jestem synem Oduła” (Kuriłow 1957, s. 3). Dopiero póź
niej, być może pod wpływem kontaktów z Krejnowiczem, zaczął konsekwentnie
używać terminu Jukagir.
Ekspedycja jukagirska pojawiła się na terenie naslegu olerińskiego w specy
ficznym momencie. Minęło raptem kilka lat od likwidacji Tustach–Senu. Najwyż
sze władze partyjne w Moskwie przyjęły niedawno postanowienie „O dalszym
rozwoju ekonomii i kultury narodowości Północy”, co szeroko komentowała lo
kalna prasa. W tym czasie przesiedleńcy z Tustach–Senu wciąż mieli do dyspo
zycji jedyny dom, jaki przeznaczyły dla nich władze Andriuszkino. W większo
ści jukagirskojęzyczni, z trudnością przywykali do nowego miejsca, a ostracyzm
ze strony eweńsko– i jakuckojęzycznej większości nie ułatwiał tego procesu.
Jak by tego było mało, starik Sowiet w swoich księgach wszystkich zapisywał
jako Ewenów. Pojawienie się w takim momencie ekspedycji, której członkowie,
poważni przedstawiciele radzieckiej nauki, pytali o Jukagirów, interesowali się
jukagirską kulturą i językiem, było niczym rzucenie koła ratunkowego tonące
mu. „Praca u podstaw”, jaką zaczynał prowadzić Siemion Kuriłow, namawiając
swych znajomych, by domagali się odpowiednich wpisów w dokumentach, zy
skała oparcie w autorytecie radzieckiej nauki. Wkrótce przy badaniach Krej
nowicza nad językiem jukagirskim pomagali już nie tylko Gawrił i Siemion
Kuriłowowie, ale też kolejne, pochodzące z Andriuszkino studentki Instytutu
im. Hercena — Anna i Polina Kuriłowowe. Gdy kilka lat później wszyscy razem
pozowali do pamiątkowego zdjęcia z Krejnowiczem, w księgach gospodarskich
w Andriuszkino właśnie pojawiały się pierwsze wpisy „Jukagir”. W 1969 roku
Siemion Kuriłow opublikował swoją debiutancką powieść Chanido i Chalercha,
co całkowicie odmieniło sytuację Jukagirów. Książka o dramatycznych losach
dwójki jukagirskich bohaterów została entuzjastycznie oceniona i zyskała ogól
noradziecki rozgłos. Sześć lat później ukazała się druga powieść Kuriłowa Nowi
ludzie, ukazująca losy Jukagirów w czasach bezpośrednio poprzedzających na
dejście władzy radzieckiej. Obydwie doskonale spełniały rolę literatury pisanej
„ku pokrzepieniu” i integrującej wspólnotę. Jeszcze zanim ukazała się druga
powieść Kuriłowa, andriuszkinskie księgi odnotowywały już ponad 120 osób na
rodowości jukagirskiej.
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Opisane powyżej wydarzenia i procesy rozgrywały się w ramach instytucjo
nalizacji narodowości. Choć stały za nimi całkiem przyziemne siły radzieckiego
państwa, wszystko zaczęło się od nadawania nazw. Zróżnicowaną mozaikę et
niczną „przykrojono” dostosowując ją do nowych terminów. Omawiany przy
kład Tundry Olerińskiej pokazuje, jak trudno było niekiedy dostosować ogra
niczony zestaw sztywnych kategorii narodowościowych do skomplikowanych
i płynnych klasyfikacji lokalnych. Gdy te stopniowo odchodziły w zapomnienie,
pojawiały się kolejne działania wpisujące się w proces instytucjonalizacji naro
dowości. Na przełomie lat 70. i 80. ruszyły projekty modernizacji północnych
osad zamieszkanych przez małe ludy Północy. Piętrowe bloki powstawały w „ju
kagirsko–eweńskim” Andriuszkino i „czukockim” Kołymskoje. Na początku lat
80. zaczęto wprowadzać do szkół lekcje tubylczych języków — w Andriuszkino
eweński i jukagirski, w Kołymskoje czukocki.
Powstała po upadku Związku Radzieckiego Federacja Rosyjska w znacznym
stopniu powielała zarówno schemat struktury narodowej, jak i instytucjonali
styczne podejście do narodowości. Nadal funkcjonowało pojęcie małych ludów
Północy. Dodatek koriennoj (rdzenny, tubylczy), który pojawił się, gdy zaczęto
postrzegać je poprzez pryzmat światowego ruchu tubylczego, nadał tej katego
rii jeszcze bardziej esencjalistycznego charakteru (Sokołowskij 2008). Szkoły
w Andriuszkino i Kołymskoje zyskały wkrótce status „narodowych”, obok ro
dzimych języków pojawiły się przedmioty poświęcone kulturze i historii małych
ludów Północy. W Jakucji, gdzie lata 90. zdominowane zostały przez kultural
ny i polityczny nurt odrodzenia narodowego, poszczególne małe ludy Północy
organizowały swoje zjazdy i konferencje, reorganizowały kołchozy w „rodowo–
plemienne koczownicze” obszcziny.
Wszystko to miało miejsce zarówno w olerińskiej, jak i w chałłarczińskiej czę
ści rejonu, jednak różne były efekty i społeczny oddźwięk tych działań. Wyraźne
różnice w mobilizacji tożsamości w okresie przełomu w Andriuszkino i w Kołym
skoje wynikają z opisanej powyżej specyfiki sytuacji w olerińskiej części rejonu,
której przeciwstawić by można charakter naslegu chałłarczińskiego — mniejsze
skomplikowanie struktury etnicznej, lepsze dopasowanie do niej klasyfikacji
narodowościowej i w zasadzie brak istotnych manipulacji tymi klasyfikacjami.
Życie wszystkich grup ludności rejonu uległo daleko idącym zmianom pod wpły
wem totalnej ingerencji państwa radzieckiego. Rozkułaczanie, przechodzenie na
osiadłość czy propaganda antyszamańska dotykały zarówno ludność jukagirską,
jak i czukocką oraz eweńską. Tyle że jedynie w tym pierwszym przypadku ciosy,
jakie otrzymywali Jukagirzy od bezdusznej machiny radzieckiej administracji,
przeciwstawiały ich każdorazowo przede wszystkim eweńskiej części mieszkań
ców naslegu. Likwidacja Tustach–Senu zmusiła ich do zamieszkania nie po pro
stu w Andriuszkino, ale w Andriuszkino zdominowanym, obok Jakutów, przez
eweńskojęzyczną większość. Manipulacje w dokumentacji nie polegały na wy
mazywaniu słowa Jukagir, lecz na zastępowaniu go terminem Ewen.
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Do wzmocnienia tych zaszłości przyczynił się dodatkowo inny charakter ak
tywności działaczy, liderów i inteligencji poszczególnych grup. Znani Czukcze
z Kołymskoje, tacy jak Nikołaj Iwanowicz Tawrat czy Grigorij Iwanowicz Wel
win, byli przede wszystkim działaczami partyjnymi skupionymi na problemach
gospodarczych. Nie znaczy to, że ich działalność nie miała wpływu na trwanie
odrębności czukockiej wspólnoty w Tundrze Chałłarczińskiej. Pełniąc kierowni
cze stanowiska w kołchozie Turwaurgin, a potem w sowchozie Niżniekołymskim,
Tawrat uparcie obstawał przy tym, by wspierać utrzymywanie prywatnych renife
rów należących do poszczególnych pasterzy i ich rodzin. Tak jak chłopom w eu
ropejskiej części ZSRR włączanym do kołchozów pozostawiano przydomowe
działki ziemi, tak koczownikom północnojakuckich tundr pozwalano zachować
po parę sztuk własnych reniferów. Tawrat uważał, że przy każdej okazji należy
pasterzy premiować za ich pracę właśnie reniferami, by wzmacniać te niewielkie,
rodzinne stada. Rzecz w tym, że takie zwierzęta pasły się razem z kołchozowy
mi, a praktyka pokazywała, że im więcej w stadzie danej brygady bywało prywat
nych reniferów należących do jej pracowników, tym lepsze wyniki w rocznym
zachowaniu pogłowia taka brygada uzyskiwała. Jednocześnie Tawrat popierał
tworzenie brygad z członków jednej rodziny, a przynajmniej z osób spokrewnio
nych (Czikaczow 2003, s. 198). Podobną politykę kontynuował później Welwin.
W ten sposób kołymscy Czukcze, znani przed rewolucją jako doskonali pasterze
i posiadacze największych stad, w zupełnie nowych warunkach zyskiwali możli
wość kontynuacji podstawowych wzorców aktywności i tradycyjnych sposobów
zdobywania prestiżu. Trudno przecenić wpływ tych działań kołymskich liderów
na utrzymanie spoistości czukockiej wspólnoty.
Przeciwieństwem czukockiego (także eweńskiego) pragmatyzmu był jukagir
ski romantyzm braci Kuriłowów. Ta trójka — Siemion, Gawrił i Nikołaj — stwo
rzyła podwaliny nowoczesnej tożsamości jukagirskiej. Siemion Nikołajewicz
swoimi powieściami przypomniał światu o Jukagirach w momencie zagrożenia
ich odrębności, a przede wszystkim stworzył kreacje literackich bohaterów — Ju
kagirów, które na całe dekady tę odrębność umocniły. Całe życie spędził w rejo
nie niżniekołymskim, w Andriuszkino i w Czerskim Gawrił Nikołajewicz swoimi
badaniami językoznawczymi ustalił miejsce jukagirskiego wśród języków innych
syberyjskich narodów i wskazał na jego starożytność oraz stworzył jukagirski
język literacki. Opracowywał słowniki, podręczniki nauki jukagirskiego i pisał
poezję po jukagirsku. Nikołaj Nikołajewicz, oprócz malarstwa, pisał po jukagir
sku opowiadania dla dzieci, badał jukagirską toponimikę. Już po pierestrojce,
której Siemion nie doczekał, dwaj młodsi bracia stali się głównymi działacza
mi i ideologami jukagirskiego odrodzenia narodowego w Jakucji. Z zapałem
właściwym „narodowym przodownikom” dokonywali mitologizacji jukagirskiej
historii i dziejowego posłannictwa, jednocześnie podejmowali nierealistyczne
inicjatywy w ojczyźnie niżniekołymskich Jukagirów — Andriuszkino. Ich wspól
nym mianownikiem była chęć wyraźnego wyodrębnienia narodowej wspólno
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ty — powołano jukagirską obszczinę Czajła, próbowano odbudować jukagirską
osadę Tustach–Sen i stworzyć jukagirską autonomię. Punktem wyjścia było
przekonanie o tragicznym losie Jukagirów, za który w ostatnim półwieczu były
odpowiedzialne wypaczenia radzieckiej polityki dokonywane na miejscu przez
nieprzychylnych Jukagirom lokalnych czynowników (jak twierdzą rozmówcy,
głównie Ewenów). To swoiste „nadkomunikowanie etniczności” (Eriksen 1993,
s. 29) wyznaczało wyraźną granicę pomiędzy Ewenami i Jukagirami. Mobili
zacja jukagirskiej tożsamości, związana z zaangażowaniem wielu mieszkańców
Andriuszkino w odrodzeniowe inicjatywy, skutkowała podobnymi reakcjami
ze strony Ewenów.
Różne strategie przetrwania wspólnot etnicznych wobec zmiennych uwa
runkowań polityki w Związku Radzieckim, a potem w Federacji Rosyjskiej
i Republice Sacha, stwarzały określone warunki dla jednostkowych wyborów
tożsamościowych i postaw wobec własnej kultury i pochodzenia. Można by po
wiedzieć, że doszło tu do swego rodzaju odwrócenia. Przed półwieczem to głów
nie w Tundrze Olerińskiej obserwowano sytuację niedookreślenia tożsamości,
niedomknięcia granic i zachodzenia na siebie różnych płaszczyzn przyporządko
wań. Zapoczątkowana przez Siemiona walka braci Kuriłowów o zachowanie ju
kagirskiej wspólnoty i jej odrębności, prowadząca do stopniowej dychotomizacji
jukagirsko–eweńskich relacji, zmieniła ten układ stosunków, skutkując wykre
owaniem wyraźniejszych granic etnicznych i ugruntowaniem podziałów. Nie po
woduje to rzecz jasna, że dziś nikt w Andriuszkino nie miewa dylematów zwią
zanych ze swoim pochodzeniem, oznacza co najwyżej istnienie swego rodzaju
presji wyraźnego przyporządkowania. W mniejszym stopniu jest ona widoczna
w chałłarczińskiej części rejonu. Tu nie dochodziło do takich politycznych ma
nipulacji etnicznością, jak u zachodnich sąsiadów, a tym samym cechy etniczne
nie były w tak wyraźny sposób podkreślane. Być może wpływ na to miała także
stygmatyzacja Czukczów w kulturze rosyjskiej, wpływająca również w pewnym
stopniu na ich postrzeganie przez najbliższych sąsiadów. Tak czy inaczej dziś
to raczej w Kołymskoje spotykamy relacje, w których jest miejsce na uznanie
różnic i stworzenie dopełniającego się pola komplementarności (Eriksen 1993,
s. 27), miejsce na niepewność, wahanie, niedookreślenie narodowościowego
przyporządkowania. Miejsce na tożsamość jako wciąż nierozwiązane zadanie.

2. Portrety
Opisane w poprzednim rozdziale realia, w których rozgrywają się procesy toż
samościowe, w różny sposób znajdują swoje odbicie w losach poszczególnych
członków badanej społeczności. Prezentowane poniżej portrety pokazują możli
we konfiguracje czynników — zewnętrznych i lokalnych, osłabiających i wzmac
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niających granice etniczne — kształtujących tożsamość etniczną jednostki.
Ze względu na nawiązania do czasem bardzo osobistych wątków biografii, nie
które imiona i nazwiska w tym rozdziale zostały zmienione.
Witalij Nikołajewicz urodził się w Tustach–Senie, zaś dzieciństwo spędził nad
jeziorem Bolszaja Oliora — w centrum dawnego terytorium niżniekołymskich
Jukagirów. Wokół Małej i Wielkiej Oliory mieszkało dawniej wiele jukagirskich
rodzin. Na początku lat 50. część z nich wciąż przebywała tam na stałe. Witalij
Nikołajewicz wychowywał się w miejscu zwanym Satija, gdzie mieszkały cztery
rodziny rybaków. Jego babcia ze strony matki pracowała wówczas w brygadzie
pasterzy reniferów. Gdy stada podchodziły w pobliże Oliory, dzieci z Satii mogły
odwiedzić swych krewnych z brygad. W czasie takiej wizyty Witalij Nikołajewicz
po raz pierwszy zobaczył renifery. Opuścił Oliorę, kiedy osiągnął wiek szkol
ny. Jak inne dzieci z tundry zamieszkał w internacie w Andriuszkino. Gdy był
w siódmej klasie, spłonęła andriuszkinska szkoła i wszystkie dzieci przeniesiono
do szkoły w Kołymskoje. Już wcześniej, od zakończenia piątej klasy, w czasie
wakacji pracował w brygadzie ojca — nieco wcześniej rodzice opuścili Oliorę
i podjęli pracę w pasterstwie. Z czasem coraz trudniej było mu wracać z tundry
do internatu i nauki, szczególnie gdy całą szkołę przeniesiono do Kołymskoje.
W połowie dziewiątej klasy Witalij porzucił szkołę3 i podjął pracę w andriuszkin
skim kołchozie. Był pasterzem najpierw w brygadzie ojca, a gdy rodzice ponow
nie wrócili nad Oliorę, męża starszej siostry. W wieku około 20 lat postanowił
kontynuować naukę, jednak właśnie wtedy przypomniało sobie o nim wojsko.
Jak większość mieszkańców rejonu niżniekołymskiego służył w Kraju Przymor
skim. Po zakończeniu służby wojskowej powrócił do pracy w pasterstwie. Dzia
łał w organizacji komsomolskiej, a wkrótce został członkiem partii. Wiązała się
z tym konieczność dalszej edukacji. Witalij Nikołajewicz zdobył eksternistycznie
średnie wykształcenie, następnie został przez organizację partyjną skierowany
na Uniwersytet w Jakucku. Ze względu na wiek (miał już ponad 30 lat) nie pod
jął jednak studiów. Zdobył jedynie zaocznie wykształcenie techniczne o specjal
ności zootechnika, przez cały czas pracując jednocześnie jako pasterz reniferów,
a potem brygadzista. Długie lata spędzone w tundrze odbiły się na jego zdrowiu
i ostatecznie reumatyzm zmusił go do porzucenia pracy w pasterstwie. W poło
wie lat 80. pracował na fermie trzody chlewnej w Czerskim, a gdy nastała piere
strojka — na fermie zwierząt futerkowych w Andriuszkino.
W 1991 roku zaangażował się w tworzenie jukagirskiej obszcziny Czajła. Nie
powodzenia związane z jej prowadzeniem zmusiły go ostatecznie po wielu pe
rypetiach do opuszczenia Andriuszkino. W Czerskim imał się różnych zajęć,
Obowiązek szkolny obejmował wówczas osiem klas. Witalij Nikołajewicz nie jest bynajmniej
wyjątkiem. Zarówno w czasach jego młodości, jak i współcześnie wiele osób, szczególnie z rodzin
tundrowików, rezygnuje z dalszej nauki, gdy tylko pozwala na to obowiązek szkolny, i podejmuje
pracę w tundrze.
3
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prowadził własną firmę, pracował jako zootechnik. W ostatnich latach pracuje
w różnych instytucjach jako stróż, dorabiając wyprawianiem skór i szyciem zi
mowego obuwia. W Czerskim poznał swoją obecną żonę, Jakutkę. W 2004 roku
urodziła im się córka.
Witalij Nikołajewicz pochodzi z rodziny o jukagirskich i jukagirsko–eweń
skich korzeniach. Matka jego ojca, która wychowywała się u jukagirskiego
kniazia Kuriłowa, pochodziła z rodziny Biegunowów, przybyłych dawniej nad
Ałazieję gdzieś z południa, być może z Momy. Matka Witalija Nikołajewicza
wywodziła się z rodziny Kuriłowów. Jej z kolei matka była siostrą ojca znanych
jukagirskich pisarzy i działaczy: Siemiona, Gawriła i Nikołaja.
Najmłodsze lata Witalij Nikołajewicz spędził wśród Jukagirów nad Oliorą.
Od jukagirskojęzycznego środowiska został odizolowany wraz z pójściem do
szkoły. W andriuszkinskim internacie wspólnym dla wszystkich językiem był ja
kucki, a potem, w Kołymskoje, rosyjski. Porzucenie nauki nie zmieniło tej sy
tuacji. Pod koniec lat 60., gdy Witalij Nikołajewicz na dobre zaczął pracować
w stadach jako pasterz reniferów, brygady były już mieszane narodowościowo
i powszechnym językiem porozumiewania się w nich był przede wszystkim ja
kucki. Przez pierwsze lata przynależność etniczna nie miała w życiu Witalija
Nikołajewicza większego znaczenia.
Wtedy widocznie co do narodowości to nie było czegoś takiego, że to oddzielnie. Po
prostu wszyscy wiedzieli, że ci co z Oliory, to tam Jukagirzy mieszkają, a tam dalej do
Ałaziei to mieszkają Eweni (1–2/04wiosna WNT).

Nie protestował także, kiedy otrzymując paszport, został zapisany jako
Ewen.
Kiedy dostawałem paszport, to tam w świadectwie urodzenia napisane było: ojciec
Ewen, matka Ewenka. No to znaczy Ewen. I tak wyszło (1–2/04wiosna WNT).

W wojsku uznawano go za Jakuta. Dla słowiańskich kolegów był egzotycz
nym przybyszem z dalekiej Jakucji, przy wódce zachęcali go, by opowiadał, jak
to tam na północy piją szklankami spirytus i zakąszają niedźwiadkami. Jedyną
osobą, która pomogła mu w trudnych początkach w koszarach, był Jakut.
Jednego razu siedzę, przychodzi jakiś kapral. I mówi, ty skąd jesteś? Z Jakucji, mówię. Pyta się po jakucku: jesteś Jakutem? Aha, jestem Jakutem [śmiech]
(1–2/04wiosna WNT).

W wojsku, podobnie jak wcześniej w kołymskim internacie, bardzo tęsknił za
tundrą, dlatego gdy tylko zakończył służbę, natychmiast wrócił do pracy w pa
sterstwie. Zanim to jednak nastąpiło, po raz kolejny stanął przed nim problem
określenia przynależności narodowej.
Kiedy wróciłem z wojska, wtedy okazuje się, było takie prawo, że po wojsku dawali nowy paszport. Starego już nie oddawali. Wtedy chodziłem [do administracji —
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przyp. W. L.]. I akurat spotkałem Siemiona Nikołajewicza [Kuriłowa] i on mówi
zmieniaj [wpis o narodowości w paszporcie], powinieneś być Jukagirem. Poszedłem
i mówię, jestem Jukagirem. Ale tu wszędzie jest napisane, że jesteś Ewenem, to jak
ty możesz zostać Jukagirem? Przynieś dokument potwierdzający, że jesteś Jukagirem.
Poszedłem do archiwum, ale akurat było zamknięte. Potem jeszcze raz poszedłem,
też zamknięte. I ja już [gest machnięcia ręką], niech już będę Ewenem, mówię. Co
za różnica. A wtedy moje siostry, bracia, oni już wtedy byli Jukagirami. No to widocznie Siemion Nikołajewicz pomagał (1–2/04wiosna WNT).

W ten sposób oficjalnie, na długie lata pozostał Ewenem, od czego uwolnił
go dopiero nowy paszport, już bez rubryki z narodowością. Niezależnie od tego,
jak twierdzi, we wszystkich spisach i ankietach zawsze podawał narodowość ju
kagirską.
Stopniowo, wraz z wiekiem, Witalij Nikołajewicz coraz wyraźniej postrzegał
losy swojej rodziny i najbliższych jako odrębnej wspólnoty etnicznej, borykającej
się z konkretnymi, własnymi problemami. Gdy wstępował do partii, przekonał
go do tego jeden z rejonowych działaczy argumentami o konieczności posiada
nia własnych kadr, które będą w stanie poprawić sytuację Jukagirów. Z czasem,
a przede wszystkim wraz z pierestrojką i napięciami narodowościowymi, poja
wiającymi się coraz wyraźniej na tle ekonomicznego kryzysu, Witalij Nikołaje
wicz zaczął także postrzegać Jukagirów jako grupę pokrzywdzoną.
Już wtedy rozumiałem, że Jukagirów uciskano. I Jakuci, i Eweni ich uciskali. Gdzieś
od połowy wieku [XX — przyp. W. L.], gdzieś poczynając od lat 40. już uciskali.
Dlatego że oni, jak mówią, i Jakuci, i Eweni, oni są w ogóle sprytni. Wiedzą, z której
strony wiatr wieje. A Jukagirzy nie są tacy. Oni żyją sami, według swoich pojęć [...].
Oni żyli z własnej pracy [...]. A Eweni już zrozumieli, że można ich kosztem swoje problemy załatwiać. Dlatego mimo że jukagirski kołchoz był milionerem, to wśród nich
nie ma nagrodzonych orderami. Dlaczego? Tylko jeden był Kuriłow Michaił Konstantynowicz. I wszystko, nikt więcej nie miał orderu. A wśród Ewenów jest takich wielu,
w Andriuszkino. Chociaż pracowali tak samo jak Jukagirzy (1–2/04wiosna WNT).

Dochodząc stopniowo do takich wniosków, zaangażował się jednocześnie
w jukagirskie działania odrodzeniowe, co miało wpływ na ugruntowanie jego
tożsamości, ale też całkowicie zmieniło jego życie. Do dziś towarzyszy mu po
czucie winy z powodu ówczesnych niepowodzeń. Dlatego, od kiedy już osiadł
w Czerskim, stale stara się w miarę możliwości pomagać jukagirskim liderom
z Jakucka. Od wielu lat jest przedstawicielem jukagirskiej sekcji Stowarzysze
nia Małych Ludów Północy w ułusie niżniekołymskim. Od lat też pisuje listy
do przedstawicieli władz i jakuckich parlamentarzystów, w których przedstawia
jukagirskie problemy. Stale współpracuje z Nikołajem i Gawriłem Kuriłowami,
choć nie zawsze zgadza się w pełni z ich inicjatywami, jak choćby z tą dotyczącą
jukagirskiej autonomii.
Wyjazd z Andriuszkino nie był dla niego łatwą decyzją. Oznaczał opuszczenie
rodzinnej miejscowości, zerwanie relacji z rodziną, krewnymi i znajomymi oraz
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tundrą, z którą wiązały go długie lata pracy. Zerwanie definitywne — by spłacić
długi, zmuszony był wyprzedać wszystkie prywatne renifery. Kolejne niepowo
dzenia związane z próbami urządzenia się i podjęcia pracy w Czerskim oraz
ciągłe poczucie winy z powodu bankructwa obszcziny spowodowały, że zapadł na
częstą na Północy chorobę4. Zaczął pić. Zerwał z nałogiem po kilku latach, jak
twierdzi jeden z jego przyjaciół, pod wpływem snu. Gdy jego organizm był już na
skraju wyczerpania, przyśnili mu się jego przodkowie, dziadkowie i inni zmarli
krewni, których pamiętał. Wszyscy stali na śniegu, nadzy, przerażeni i trzęsący
się z zimna. Podobno pod wpływem tego snu z dnia na dzień przestał pić. Od
tego czasu stale współpracuje z braćmi Kuriłowami, którzy odwiedzają go, ile
kroć uda im się przylecieć z Jakucka. Związany jest z nimi nie tylko wspólnymi
działaniami na rzecz jukagirskiej społeczności oraz rodzinnymi koligacjami, ale
także inną szczególną więzią.
Ojciec braci Kuriłowów i brat babci Witalija Nikołajewicza, Nikołaj Niko
łajewicz Kuriłow, był znanym w Tundrze Olerińskiej szamanem. Matka braci
Kuriłowów Anna Wasiliewna była jego drugą żoną — wyszła za niego, gdy miał
około 40 lat, jako młoda, niespełna 18–letnia dziewczyna. Witalij Nikołajewicz
urodził się po śmierci Nikołaja Nikołajewicza. Gdy jako niemowlak stał się nie
spokojny, nie spał i płacząc nie dawał spać innym, bliscy w myśl powszechnego
nad Kołymą przekonania o powrotach dusz, próbowali odgadnąć, czyja dusza
ponownie pojawiła się na świecie. Mały Witalij przestał płakać, gdy nad jego
kołyską powieszono pozostałe po Nikołaju Nikołajewiczu szamańskie akceso
ria. Później, już jako dziecko, Witalij Nikołajewicz także swoim zachowaniem
potwierdzał, kim był jego nunnii. O rodzeństwie Kuriłowów mówił jak o swo
ich dzieciach, zaś o Annie Wasiliewnej — „moja starucha”. Zawsze też rzucał
groźne spojrzenia starszemu, biednemu mężczyźnie, którego Anna Wasiliewna
często gościła w swoim domu. W końcu już jako dorosły mężczyzna, gdy wrócił
z wojska i ponownie zaczął pracować w stadzie, wypytywał matkę, z jakiej skóry
szyje się zwykle pośmiertne ubranie. Po kolejnym uboju skórę z odpowiedniego
renifera wysłał Annie Wasiliewnej5.

Przedstawiciele syberyjskich narodowości łatwo ulegają alkoholizmowi, a sposób, w jaki piją,
jest szczególnie wyniszczający dla zdrowia. Śmierć z powodu ustania akcji serca, zazwyczaj po wie
lotygodniowym czy wielomiesięcznym ciągu alkoholowym, to jedna z częstszych, obok nieszczę
śliwych wypadków w tundrze, przyczyn zgonów. W Jakucji traktuje się alkoholizm jako fizyczną
dolegliwość, którą — tak jak inne tego rodzaju choroby — leczy się farmakologicznie (najczęściej
mówiono mi o seriach zastrzyków, rzadziej o esperalu). Jednocześnie funkcjonuje przekonanie
o nieskuteczności bądź wręcz szkodliwości leczenia — osoby leczone w ten sposób miałyby po
jakimś czasie zaczynać pić jeszcze bardziej. Niezależnie od powszechności farmakologicznych ku
racji odwykowych uznaje się, że tylko odstawienie alkoholu o własnych siłach gwarantuje wyjście
z nałogu na stałe.
5
Wiele osób, szczególnie starszego pokolenia, także dziś przygotowuje sobie zawczasu pośmiert
ną odzież. Dotyczy to przede wszystkim kobiet. Takie futra, ozdabiane odpowiednio w zależności
4
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Latem 2004 roku przyszła na świat córka Witalija Nikołajewicza. Nie minęły
wówczas jeszcze trzy lata od śmierci jego matki Anny Jegorowny. Kilka miesię
cy wcześniej, gdy jego żona była już bliska rozwiązania, zarówno ona, jak i Wi
talij Nikołajewicz mieli sen, wskazujący na to, że w mającym przyjść na świat
dziecku powróci dusza Anny Jegorowny. Sny były na tyle czytelne, że Witalij
Nikołajewicz nie miał wątpliwości. Poza tym jego córka była pierwszym dziec
kiem, jakie urodziło się w rodzinie od czasu śmierci Anny Jegorowny. Osta
tecznie wszelkie wątpliwości rozwiała sama dziewczynka. Pewnego dnia Witalij
Niołajewicz trzymał ją na kolanach, rozmawiając przez telefon z najmłodszym
z braci Kuriłowów, Nikołajem — tym samym, którego w dzieciństwie traktował
jak własne dziecko. Córka była wyraźnie nie w humorze, rozmarudzona prze
szkadzała w rozmowie, jednak rozchmurzyła się nagle i radośnie ożywiła w mo
mencie, gdy słyszący jej narzekania Nikołaj Kuriłow rzucił głośno do słuchawki
kilka słów po jukagirsku. W języku, którego używała Anna Jegorowna, którego
sam Witalij Nikołajewicz prawie nie zna i o którego zachowanie w ramach ju
kagirskiego odrodzenia zabiegał wraz z dziećmi człowieka, którego dusza po
wróciła w nim jako nunnii.
Bracia Trifonow wywodzą się z rodziny, która w różny sposób wpisała się
w dzieje regionu. Być może to właśnie sprawiło, że jukagirskie pochodzenie sta
ło się dla nich przedmiotem świadomych poszukiwań i refleksji. Siemiona Iwa
nowicza Trifonowa poznałem w 1999 roku, podczas pierwszego pobytu w An
driuszkino. Do rozmowy z nim bardzo nas wówczas zachęcała nasza gospodyni,
zachwalając go jako człowieka wiele wiedzącego o Jukagirach i jednocześnie
jedyną osobę mającą w rubryce narodowość w paszporcie wpisane Oduł. Pięć lat
później, wiosną 2004 roku, udało mi się porozmawiać zarówno z nim, jak i jego
młodszym bratem Serafimem6.
Według starszego z braci, Siemiona Iwanowicza, ich dziadek Trifon Trifo
nowicz Trifonow urodził się około połowy XIX wieku. Był człowiekiem ener
gicznym i cieszącym się doskonałym zdrowiem, żył ponoć grubo ponad sto lat
(zmarł na początku lat 60. XX wieku). W ciągu swego długiego życia objeździł
cały ten północny wschód, od Leny aż po Anadyr7. Był na tyle znany ze swego
zamiłowania do podróży, że kołymscy Czukcze nazywali go „siedzący na sa
od tradycji rodzinnych i przynależności etnicznej, są używane także przed śmiercią. Zakłada się je
w czasie ważnych wydarzeń i świąt.
6
Fragment o braciach Trifonow oparty został przede wszystkim na informacjach uzyskanych
podczas wymienionych rozmów (10–11/99 SIT, 3/04wiosna SIT, 6/04wiosna SIT). Pochodzą z nich
wszystkie zawarte w nim cytaty.
7
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że podawany przez Siemiona Iwanowicza zasięg podróży jego
dziadka odpowiada dawnemu zasięgowi rozmieszczenia jukagirskich rodów. Zestawienie opłat
wnoszonych przez poszczególne rody zamieszczone w Istorii Jakutskoj ASSR zawiera informację,
że w 1811 roku na czele jukagirskiego rodu znad rzeki Ałaziei stał człowiek o nazwisku Trifonow
(IJASSR 1957, s. 221).
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niach”. Do rewolucji pełnił funkcję jukagirskiego kniazia. Z jednej z wypraw,
gdzieś od strony Wierchojańska, przywiózł sobie żonę, córkę jamszczika8 z wier
chojańskiego traktu.
Stryj braci Trifonow, Nikołaj Trifonowicz, był głównym informatorem bada
cza kultury i języka jukagirskiego Jeruchima Krejnowicza podczas ekspedycji
jakuckiego oddziału Akademii Nauk ZSRR w 1959 roku9. Z jego relacji dowia
dujemy się o życiu Jukagirów przed rewolucją. Grupa Nikołaja Trifonowicza
składała się z siedmiu gospodarstw rodzinnych i liczyła około 50 osób. Posiadali
niewielkie ilości reniferów służące im do przekoczowań w poszukiwaniu dzikich
stad. Ród Nikołaja Trifonowicza zimę spędzał poniżej granicy lasu, w pobliżu
jezior, zamieszkując w trzech dużych czumach, zaś latem, po wejściu w tundrę,
poszczególne rodziny koczowały oddzielnie (Krejnowicz 1972). Prawdopodob
nie w tej właśnie grupie spędził dzieciństwo ojciec braci. Iwan Trifonowicz oże
nił się z Ewenką gdzieś z Ałłaichi. Wcześnie osierocił synów, zmarł w 1947 roku,
gdy Serafim miał dwa, a Siemion około sześciu lat.
Po śmierci ojca na jakiś czas ich drogi się rozeszły. Siemion znalazł się naj
pierw w Tustach–Senie, a potem w Andriuszkino, gdzie rozpoczął naukę w szko
le. W Tustach–Senie spotkał swego imiennika, nieco starszego od siebie Sie
miona Nikołajewicza Kuriłowa, przyszłego pisarza. Przyjaźń z nim w znacznym
stopniu zaważyła na losach Siemiona Iwanowicza. U boku Kuriłowa, w trakcie
dziecięcych zabaw poznał dobrze jukagirski — język, którego ojciec ze wzglę
du na przedwczesną śmierć nie zdołał mu w pełni przekazać (według relacji
Serafima ojciec, przeczuwając swoją śmierć, starał się, by synowie spędzali jak
najwięcej czasu z rodziną matki, w której posługiwano się głównie eweńskim).
Po skończeniu siedmioletniej szkoły w Andriuszkino wyjechał w celu dalszej na
uki do Jakucka i Oliokmińska. Trzy lata służył w wojsku na rosyjskim Dalekim
Wschodzie, próbował jeszcze kontynuować edukację w Magadańskim Instytu
cie Pedagogicznym, ale ostatecznie zrezygnował i wrócił do Andriuszkino.
Słynny wpis w paszporcie zawdzięcza swemu przyjacielowi Siemionowi Kuri
łowowi. Gdy wrócił z wojska i miał rozpocząć starania o uzyskanie dokumentu
tożsamości, poprosił przyjaciela o radę, jaką narodowość ma wpisać w formu
larzu. Kuriłow miał mu zaproponować, by wpisał „nazwę własną” Jukagirów,
czyli Oduł. Tak się też stało, podobno urzędnicy w Czerskim nie mieli nic prze
ciwko temu. Przy czym wahanie Siemiona Iwanowicza nie dotyczyło wyboru po
między różnymi narodowościami. Jego matka była Ewenką, jednak nie brał on
pod uwagę takiego wpisu w paszporcie. W pierwszej rozmowie motywował to
zarówno własną wolą: tak chciałem, żeby Jukagirem [zostać zapisanym], w koń8
Jamszczik — w dawnej Rosji człowiek odpowiedzialny za przewóz towarów i ludzi na ówcze
snych traktach.
9
Także w monografii Jukagiry, będącej wynikiem wspomnianej ekspedycji, znajduje się kilka
opowieści zanotowanych z ust Nikołaja Trifonowicza (Jukagiry 1975).
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cu więcej jukagirskiego, jak i istniejącą jeszcze wówczas według niego tradycją
przejmowania narodowości po ojcu (za Chruszczowa tak jeszcze było, że wszyscy
powinni po ojcu, a potem po 64 już i po matce można było). Jego wahanie doty
czyło raczej wyboru pomiędzy wpisem Jukagir i Oduł. Niepewność to skądinąd
zrozumiała, zważywszy na to, iż działo się to w 1965 roku, kiedy w Andriuszkino
trwała w najlepsze cicha wojna na wpisy w gospodarskich księgach10. Starania
Trifonowa o paszport przypadły na okres, kiedy po latach zacierania jukagirskiej
obecności w dokumentach andriuszkinskiej administracji, rozpoczęto próby jej
przywrócenia, odwołując się początkowo do dawniej używanej, także w języku
oficjalnym, nazwy Oduł. Był to jednak krótki czas, po którym rozpowszechniła
się nazwa Jukagir, paradoksalnie, za sprawą Siemiona Nikołajewicza Kuriłowa
i ogromnej popularności jego powieści.
Po powrocie do Andriuszkino Siemion Iwanowicz aż do emerytury pracował
jako robotnik w sowchozie. Od końca lat 60., znów pod wpływem Kuriłowa, za
czął pisać artykuły do miejscowej prasy, stając się z czasem głównym andriusz
kinskim korespondentem „Kołymskiej Prawdy”. Mimo pochodzenia z mieszanej
eweńsko–jukagirskiej rodziny i straty jukagirskiego ojca w bardzo młodym wieku
Siemion Iwanowicz nie miał nigdy wątpliwości co do bycia Jukagirem. Przyjaźń
z Kuriłowem dodatkowo wzmacniała jego jukagirską tożsamość, jednak wydaje
się, że przede wszystkim zaważyła tutaj rodzinna tradycja. Siemion Iwanowicz
z dumą pokazywał w czasie rozmowy kserokopię artykułu Krejnowicza z rela
cjami na temat jego dziadka i stryja. Wielokrotnie też podkreślał jukagirską toż
samość rodziny ojca pozostałej w Kołymskoje oraz sposób, w jaki jest przez nią
traktowany — ilekroć tam przyjeżdżał, rozmawiano z nim wyłącznie po jukagir
sku. Ze względu na swój słynny wpis w paszporcie, ale też żywe zainteresowanie
sprawami jukagirskimi i troskę o los Jukagirów, którym niejednokrotnie dawał
wyraz w swoich artykułach, Siemion Iwanowicz uznawany jest w Andriuszkino za
„czystego Jukagira” i autorytet w sprawach jukagirskiej kultury i historii.
Gdy Siemion odbywał swą dziecięcą podróż z Kołymskoje, przez Tustach–Sen,
do Andriuszkino11, jego brat Serafim wędrował w odwrotnym kierunku — nad

W księgach z lat 1957–1959 i 1960–1962 wpisy Jukagir czy Oduł w ogóle nie występują. Dopiero
w księdze z lat 1963–1965 pojawiają się nieliczne wpisy Oduł/Odułka oraz pierwsze skreślenia
— zazwyczaj zamiany wpisów Ewen/Ewenka na wpisy Jukagir/Jukagirka. Księga z lat 1966–1968
zawiera już całkiem sporo oryginalnych wpisów Jukagir/Jukagirka, a prawie w ogóle wpisów Oduł.
Jednym z niewielu wyjątków jest wpis przy nazwisku Siemiona Iwanowicza Trifonowa (ANU,
f7o3d9–10).
11
Biorąc pod uwagę historię z paszportem Siemiona Iwanowicza i jej związek z andriuszkinską
wojną na wpisy w księgach gospodarskich, nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć, że małego
Siemiona wraz z innymi dzieciakami z Tustach–Senu (Bardzo dużo dzieci. Na jednym koniu po pięcioro, sześcioro. Od głowy do ogona. Super) wiózł do Andriuszkino starik Sowiet — ten sam, który
doprowadził do tego, że w latach 50. z andriuszkinskich ksiąg gospodarskich zupełnie zniknęli
Odułowie/Jukagirzy.
10
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Omołon. Na potrzeby Dalstroju tworzono tam wówczas gospodarstwo kołcho
zowe, które szybko się rozwijało, osiągnęło wkrótce stan ponad 40 tysięcy reni
ferów, podzielonych na kilkanaście stad. Wiele osób z ówczesnego Kołymskoje
pracowało w stadach Dalstroju, w tym Serafim pod opieką swoich wujków. Po
został tam także po rozwiązaniu Dalstroju. Do Andriuszkino, gdzie w między
czasie osiadła jego matka (po śmierci męża wyszła ponownie za mąż), przyjechał
dopiero w 1974 roku. Podobnie jak nad Omołonem Serafim Iwanowicz praco
wał w andriuszkinskich stadach jako pasterz reniferów. Pomimo innej drogi ży
ciowej, braku wykształcenia (poza podstawowym) i długoletniego przebywania
w innym środowisku, Serafim Iwanowicz jest pod wieloma względami podobny
do swego starszego brata. Gdy spotkałem go wiosną 2004 roku, pracował w dru
giej brygadzie obszcziny Czajła. Przez pozostałych członków w większości mło
dej brygady traktowany był z szacunkiem, choć z lekkim przymrużeniem oka,
ze względu na swe liczne przyzwyczajenia wyniesione z długich lat spędzonych
w tundrze. Miał specyficzne, cierpkie poczucie humoru i jak większość tundrowików mówił niewiele. Trzeciego dnia pobytu w brygadzie, gdy większość paste
rzy wyjechała pilnować samic i cieląt, poprosiłem Serafima, by opowiedział mi
o swoich losach. Gdy zapytany, od czego ma zacząć, odpowiedziałem, że od po
czątku, wyciągnął z kąta jarangi zdezelowaną walizkę pełną przeróżnych przy
datnych w tundrze drobiazgów. Po kilku minutach poszukiwania wydobył z niej
paszport i odczytał datę i miejsce urodzenia, po czym, jakby na potwierdzenie,
wręczył mi dokument. Dane się zgadzały, zaś w rubryce narodowość widniał
całkiem zwyczajny tym razem wpis: Jukagir. W odróżnieniu od swego brata Se
rafim Iwanowicz nie zna jukagirskiego, ojciec osierocił go w wieku dwóch lat,
zaś nad Omołonem, gdzie spędził blisko połowę życia, posługiwano się głównie
eweńskim i czukockim. Oprócz tych dwóch języków posługuje się także pozna
nym w szkole rosyjskim oraz, jak większość osób z jego pokolenia, jakuckim.
Ze wszystkich występujących na terenie ułusu niżniekołymskiego języków nie
zna jedynie jukagirskiego. Ale jest Jukagirem, zarówno według dokumentów,
jak i przekonań. Gdy rozmowa zeszła na czasy pierestrojki, opowiedział o swo
im członkostwie w Stowarzyszeniu Małych Ludów Północy (płacił pięciorublową
składkę) i trudnym okresie powstawania obszczin. Prezentował przy tym częsty
wśród Jukagirów punkt widzenia, bolejąc nad stopniowym zmniejszaniem wpły
wów jukagirskich w Czajle i zawłaszczaniem jej kierownictwa przez Ewenów.
Podobnie jak starszy brat, także Serafim interesował się jukagirską historią i lu
bił czytać na jej temat to wszystko co po naukowemu. W trakcie rozmowy, chcąc
pokazać mi przykład nurtujących go pytań związanych z Jukagirami, wydobył
ze swej walizki, przechowywaną pieczołowicie wśród innych dokumentów, stro
nę wyciętą z jakiegoś czasopisma. Widniało na niej, naniesionych na podobień
stwo drzewa genealogicznego, wiele nazw różnych grup etnicznych i narodów
świata z zaznaczeniem pokrewieństwa językowego pomiędzy nimi. Nie było
wśród nich nazwy Jukagirzy.
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Pokazywałem to nawet jednej kobiecie, przyjeżdżała z Nowosybirska. Ona też patrzyła, że nie ma. Jak to tak [...]? A ja chciałem się dowiedzieć, skąd myśmy się wzięli.
Dlatego. Ale nie dowiedziałem się. Są Eweni, Ewenkowie, Negidalcy, Kamczadale
nawet są. A Jukagirów nie ma. Jak to tak?

Niezależnie od różnic w życiorysach i znaczącej różnicy wpisów w paszpor
tach, bracia Trifonow pozostają podobni w swym jednoznacznym określeniu wła
snej tożsamości, ale też w ciągłym jej podtrzymywaniu i wzmacnianiu poprzez
zainteresowanie fenomenem własnego etnosu i towarzyszące mu zatroskanie
o jego los. Symbole ich refleksji nad własną tożsamością — artykuł Krejnowicza
o Jukagirach i wycinek z czasopisma bez Jukagirów — są aż nadto czytelne.
Wiosną 2004 roku Siemion Iwanowicz, choć przyjął mnie chętnie, był już bar
dzo schorowany. Serafim Iwanowicz zginął w czasie zamieci śnieżnej w Tundrze
Olerińskiej jesienią 2004 roku.
Walentyna Christoforowna i jej dzieci, choć pochodzą z Andriuszkino, od
wielu lat mieszkają w Czerskim. Walentyna Christoforowna pochodzi z rodu
Kuriłowów. Jej ojciec był znanym w Tundrze Olerińskiej człowiekiem — do
świadczonym pasterzem i świetnym zawodnikiem w gonitwach reniferowych za
przęgów. Matka była siostrą Nikołaja Nikołajewicza Kuriłowa — ojca znanych
pisarzy. Obydwoje rodzice byli Jukagirami, jednak matka, dopóki nie wyszła za
mąż, lepiej posługiwała się eweńskim niż jukagirskim. Dzieciństwo Walentyna
Christoforowna spędziła w tundrze, koczując z brygadą, w której jej matka była
czumrobotnicą. Ojca widywała rzadko, nadzorował wówczas pracę kilku brygad,
przemieszczając się stale po Tundrze Olerińskiej od obozowiska do obozowiska
i kontrolując stan poszczególnych stad. Zapewne dzięki temu nie miał sobie
równych podczas wyścigów.
W 1941 roku Walentyna Christoforowna rozpoczęła naukę w szkole w Cha
ra–Tale, gdzie nauka odbywała się po jakucku. Od tego czasu większość roku
spędzała w tamtejszym internacie, wracając do brygad, w których pracowali ro
dzice, jedynie na wakacje.
W dzieciństwie posługiwała się głównie jukagirskim, którego jej matka nauczy
ła się, kiedy wyszła za mąż. Jakucki, z którym z rzadka stykała się w dzieciństwie,
poznała w szkole w Chara–Tale, gdzie nauka odbywała się w tym właśnie języku.
Gdy wyszła za mąż, przez pierwszy rok rozmawiała z mężem po jakucku, dopiero
z czasem nauczyła się eweńskiego. Rosyjski poznała już jako dorosła kobieta.
Jej pierwszy mąż pochodził z rodziny, która przywędrowała nad Ałazieję na
początku XX wieku gdzieś z południa. Nikt dokładnie nie wie skąd, wszyscy
natomiast pamiętają, że eweński dialekt, którym się posługiwali, różnił się od
miejscowego. Razem z mężem pracowali w pasterstwie, koczując po Tundrze
Olerińskiej.
W 1972 roku zmarł jej mąż, osierociwszy pięcioro dzieci — trzy córki i dwóch
synów. Walentyna Christoforowna wyszła ponownie za mąż za Dymitra Niko
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łajewicza — pół Ewena, pół Jukagira. Przez kolejne 10 lat pracowali wspólnie
w stadach. Pod koniec lat 80. Dymitr Nikołajewicz otrzymał pracę w rajkomie
partii, a potem w administracji rejonu w Czerskim. Następnie przez trzy lata był
dyrektorem eweńskiego sowchozu w Bierezowce, w rejonie średniekołymskim.
Ostatecznie, będąc już na emeryturze, Walentyna Christoforowna wraz z mę
żem osiedli na stałe w Czerskim. W latach 90. jej mąż był przez kilka lat przed
stawicielem Stowarzyszenia Małych Ludów Północy w ułusie niżniekołymskim.
W tym samym czasie Walentyna Christoforowna dała się poznać jako doskona
ła twórczyni ludowego rękodzieła, przede wszystkim strojów ludowych i ozdób
z futra i skóry. Postrzegana jest jako Jukagirka, sama też się za nią uznaje, jed
nak z równym szacunkiem odnosi się do tradycji eweńskich, czemu daje wyraz
chociażby w wytworach swego rękodzieła.
Spośród dzieci Walentyny Christoforowny żadne nie posługuje się swobodnie
jukagirskim. Dla większości z nich pierwszym językiem był jakucki lub eweński
— to głównie w tych językach rozmawiali z nimi rodzice. W czasach ich dzie
ciństwa jakucki był też podstawowym językiem andriuszkinskiej ulicy. Z kolei
w szkole uczyły się po rosyjsku. Dlatego gdyby wszystkie te języki chcieć ustawić
w kolejności pod względem stopnia ich znajomości, jukagirski znalazłby się na
ostatnim miejscu, po jakuckim, rosyjskim i eweńskim.
Jednak na budowanie ich relacji z tradycjami grup etnicznych, z których
wywodzili się rodzice, miały wpływ nie tylko języki. Walentyna Chistoforowna
zna historie wcieleń wszystkich swoich dzieci, a jej relacje doskonale pokazują,
w jaki sposób nunnii może, choć nie musi, mieć wpływ na losy jednostki.
Nunnii najstarszej córki jest jej babka ze strony ojca, Ewenka. Podobnie
w przypadku młodszej — jej nunnii też była Ewenką, mieszkającą w sąsiedztwie,
ale niespokrewnioną z rodziną matki czy ojca. Obydwie zmarłe kobiety były
udagankami. Według Walentyny Christoforowny to dlatego jej najstarsze córki
także posiadają pewne dary. Jeszcze jako małe dzieci często potrafiły mówić
o wydarzeniach, które dopiero miały mieć miejsce. Obydwie też szybko nauczyły
się mówić po eweńsku i zdecydowanie preferowały ten język. Potrafią się nim
posługiwać także i dziś. Podobnej prawidłowości Walentyna Christoforowna nie
zauważa w przypadku najmłodszej córki. Choć jej nunnii był stryj, także Ewen,
to równie słabo zna ona eweński co jukagirski i z równą obojętnością traktuje
obydwie rodzinne tradycje.
Zupełnie inaczej rzecz się ma w przypadku młodszego syna. Jego nunnii był
dziadek ze strony matki, po którym odziedziczył ponoć doskonałą umiejętność
kierowania reniferowym zaprzęgiem. Jednocześnie jednak młodszy syn najbar
dziej ze wszystkich dzieci Walentyny Christoforowny związany jest ze swymi
eweńskimi korzeniami. Stało się tak za sprawą jego ojca.
Wszystkie moje dzieci mówią po jakucku. I ze mną też rozmawiają teraz po jakucku.
A on po eweńsku. Dlatego że on nas zabrał po jego urodzeniu ze szpitala, ojciec.
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A on przecież Ewen. I na łóżko położył dziecko i mówi: podejdźcie tutaj wszystkie
dzieci. Wszyscy podeszli. To tutaj dziecko tylko po eweńsku rozmawia. Co byście
mówili po rosyjsku, po jakucku, on nie rozumie, nie będzie rozumiał. Tak że tylko
po eweńsku rozmawiajcie […]. Z jakiegoś powodu tak powiedział. Ale trzy lata miał
tylko [syn — przyp. W. L.] i on już umarł [ojciec]. Może dlatego… Potem na ulicy
spotka babcie jakieś, one do niego po jakucku, a on do nich — ja mówię tylko po
eweńsku, nie rozumiem po jakucku. Rozumie, ale wszystko jedno tak mówi. Taki był
(5–6/04jesień WChN).

Starszy syn Walentyny Christoforowny, choć krytycznie ocenia wiele juka
girskich inicjatyw odrodzeniowych z lat 90. i jest silnie przywiązany do wpo
jonych mu w młodości idei radzieckiego internacjonalizmu, nie tylko uznaje
się za Jukagira, ale też daje temu publicznie wyraz. Jego nunnii jest bliżej
mu nieznany, niespokrewniony z nim mężczyzna z eweńskiej rodziny Klepie
czinych, który kilka lat przed jego urodzeniem zginął ugodzony nożem w pi
jackiej bijatyce na uczastku Logaszkino u ujścia Ałaziei. Dlatego w dzieciń
stwie bardzo bał się pijanych. Ukończył szkołę podstawową w Andriuszkino
i średnią w Czerskim, następnie studiował na Uniwersytecie w Jakucku na
Wydziale Weterynarii. Po odbyciu służby wojskowej pracował w komsomole
w Czerskim, a gdy ten rozwiązano, wrócił do Andriuszkino, gdzie objął sta
nowisko głównego weterynarza w tamtejszym sowchozie. W czasach kryzysu
lat 90., gdy sowchoz zlikwidowano, przeniósł się do Czerskiego, gdzie pracuje
obecnie jako weterynarz.
Na jego postawę silny wpływ miały lata młodości spędzone w wieloetnicznym
Andriuszkino, nauka w tamtejszej szkole i podtrzymywana przez oficjalne czyn
niki atmosfera „przyjaźni narodów”.
Ja się wychowałem w czysto radzieckiej szkole, internacjonalnej. Dlatego ja się
w pierś nie uderzam, że jestem takiej narodowości. Lepszy od was, czy coś takiego. Po
prostu myśmy się wychowywali wspólnie, Jukagirzy, Eweni, Jakuci. Rośliśmy wspólnie i praktycznie nie było między nami żadnej różnicy. Rozmawialiśmy po jakucku.
Kiedy mieszkaliśmy w internacie. A stosunek do Rosjan był typowo jak do starszego
brata. To wszędzie, tak jak pisano o tym, tak rzeczywiście jest. Kompleks młodszego
brata, on wszystko jedno jest, nie da się go pozbyć. On pozostał. Dlatego ja mówię
— ja Rosjan szanuję. To jeszcze ze szkoły. Być może jest tego taka przyczyna, myśmy
tutaj przyjechali z Andriuszkino, tu były dzieci specjalistów, tych, co kończyli Instytuty w Moskwie, w Petersburgu. Dzieci lotników, hydrografów, dzieci wykształconych
rodziców. I naturalnie oni o wiele lepiej się uczyli. Przyjechawszy z wiejskiej szkoły,
myśmy naturalnie byli o wiele słabsi od nich. I mnie się wydawało, że jeśli ktoś jest
Rosjaninem, to już jest ktoś! Z kolei w wojsku było odwrotnie, ja byłem już wykształcony, a tam byli tacy prości chłopcy. Tam oczywiście byłem o wiele mądrzejszy od
nich (2–3/04jesień NNN).
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Ukształtowany w takiej atmosferze, podczas studiów był świadkiem rozru
chów, jakie miały miejsce w Jakucku12. Prezentowana w ich trakcie otwarta nie
chęć Jakutów wobec Rosjan była dla niego szokiem, który nie zachwiał jednak
jego poglądami.
Z tych samych powodów nie zaangażował się w działania na rzecz jukagir
skiego odrodzenia, a wiele z nich ocenia dziś bardzo krytycznie. Podobnie jak
niechęć stołecznych Jakutów wobec Rosjan, także ówczesne jukagirskie rosz
czenia traktował z rezerwą. Tym bardziej że jak wiele innych osób z jego poko
lenia niewiele wiedział o ich historycznym podłożu.
Sowchoz był wtedy mocny. Ale kiedy Czajła zabrała swoje renifery, wszystko się zaczęło. Ktoś postanowił wziąć jedno stado. Jeżeli wcześniej sąsiedzi nie zwracali uwagi
na to, kto tam Jakut czy Ewen, to wtedy już... Nawet wśród młodzieży to się zaczęło.
Ze względu na narodowość. Kiedy się z tym pierwszy raz zetknąłem? Jeszcze w końcu
lat 80. Była taka Polina Gawriłowna i ona z jakiegoś powodu, powstał jakiś problem,
kiedy tylko się to wszystko zaczynało, ja wtedy jej powiedziałem — dlaczego Jukagirzy zaczynają coś takiego, że chcą się oddzielać. Myśmy przecież dobrze żyli. Mówiłem — te fundusze co na Tustach lepiej przeznaczmy na rozwój naszego rodzinnego
Andriuszkino. I ona wtedy ze łzami w oczach zaczęła opowiadać, jak ich wysiedlali
stamtąd, z Tustach–Senu, jak zabraniali. Oni przykoczowali na reniferach. Mieszkań
nie było, domów nie było. W jednym takim malutkim domku, mówi, w ciasnocie
mieszkali Jukagirzy. To było straszne. Tam były i dzieci w wieku szkolnym. Inne dzieci
im w szkole dokuczały, obrażały. Jakieś takie przezwisko było na nich. Ich osadę, ich
ojczyznę zamknęli, wysiedlili. Dlatego, okazuje się, w nich została rana. Z drugiej
strony przeszłość zawsze się wydaje lepsza niż teraźniejszość. Może im się tam i gorzej
żyło, kto wie. Właśnie Tustach–Sen (2–3/04jesień NNN).

Niezależnie od dystansu, z jakim przyjął przemiany lat 90., to właśnie ten
okres w największym stopniu ukształtował jego myślenie o sobie jako o Jukagi
rze, takim, który się w piersi nie uderza, że jest takiej narodowości, ale jednak Juka
girze. To wtedy zaczęto wiele mówić i pisać o trudnych dziejach Jukagirów, wte
dy też przypomniano o roli, jaką odegrali Siemion Kuriłow i sława jego książek,
dzięki której słowo Jukagir powróciło do oficjalnego języka, do ksiąg gospodar
skich i paszportów. Bardzo ceni sobie największego jukagirskiego pisarza i jego
twórczość i być może dlatego, gdy już osiadł w Czerskim, sam także zaczął pisać.
Odnalazł się w gatunku szczególnym, bo w opowiadaniach dla dzieci. Od lat na
ostatniej stronie „Kołymskiej prawdy” pojawiają się jego teksty pod zbiorczym
tytułem Jukagirskie bajki. Zdarzyło mu się też napisać tekst „poważniejszy”. Gdy
w całej Jakucji, w tym także w ułusie niżniekołymskim, trwały przygotowania do

Aż do lat 90. Jakuck był miastem zdominowanym przez przyjezdnych z europejskiej części
ZSRR, głównie Rosjan. Jakuci w stolicy własnej republiki nie mogli czuć się pewnie, niemile
widziane było na przykład rozmawianie po jakucku w miejscach publicznych. Napięcia pomiędzy
Rosjanami i Jakutami dały o sobie znać w latach 80., gdy wybuchały rozruchy na tym tle.
12
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obchodów 360–lecia wejścia Jakucji w skład Rosji, a republikańska prasa peł
na była okolicznościowych artykułów sławiących rosyjskich odkrywców, pozwo
lił sobie na mały, osobisty protest. Napisał krótki tekst, w którym proponował,
by nie obchodzić tego dnia jako wielkiego święta, ale jako dzień żałoby. Lokalny
skandal, jaki tym wywołał, kosztował go oskarżenia ze strony oficjalnych czyn
ników o „rozpalanie waśni na tle narodowościowym”. W istocie artykuł ten nie
oznaczał wcale zmiany jego poglądów czy porzucenia ideałów internacjonali
zmu, a był jedynie przekorną próbą wprowadzania odmiennej tonacji w pieśń
pochwalną na cześć pierwoprochodców, dominującą w ówczesnej prasie.
Pomimo tego artykułu pozostaje sobą — człowiekiem, który stale publikuje
Jukagirskie bajki, choć „nie bije się w pierś”, że jest Jukagirem. Wciąż też pewien
jest jednego: bez Rosjan nie damy rady. Będzie dobrze Rosjanom, będzie dobrze
i nam.
Jego żona jest Jakutką. Mają trzech synów, z których żaden nie zna jakuckie
go, nie mówiąc już o jukagirskim. Chcąc zapewnić im przyszłość, myśli o prze
prowadzce do Jakucka.
Maksim pochodzi z rodziny wywodzącej się od Meweta, bogatego Czukczy,
który na początku XX wieku był właścicielem kilkutysięcznego stada renife
rów. Był jednym z tych wychodźców z Czukotki, którzy od połowy XIX wieku
przekraczali Kołymę i bogacili się koczując ze stadami po Wielkiej Zachodniej
Tundrze. Wielu z nich wraz z umacnianiem się władzy radzieckiej odkoczowało
z powrotem, w niedostępne rejony Wschodniej Tundry. Mewet nie zdążył. Zo
stał rozkułaczony, odebrano mu stado, jego samego zaś wysłano do pracy przy
wycince lasu, gdzie zmarł.
Maksima wychowywali dziadkowie i wujek. Dziadek Ottoch przyjął rosyjskie
imię Nikołaj, a ze swojego czukockiego imienia uczynił nazwisko, które nosi dziś
Maksim — obecnie najstarszy z rodu. Dzieciństwo spędził z dziadkami, którzy
pracowali w kołchozie jako rybacy. Gdy poszedł do szkoły i zamieszkał w inter
nacie w Kołymskoje, każde wakacje spędzał z nimi na rybackim uczastku Galia
wino. Gdy miał 12–13 lat, opiekę nad nim przejął wujek Keul, pracujący w sta
dach kołchozu Turwaurgin. Pod jego opieką Maksim poznawał tajniki pasterstwa
reniferów. Pracował w stadach w każde letnie i zimowe wakacje, a potem już na
stałe, po ukończeniu szkoły podstawowej. Ponad 20 lat spędzonych w tundrze
sprawiło, że jest obecnie jednym z najbardziej doświadczonych pasterzy śred
niego pokolenia. Doskonale zna tajniki pasterstwa, tundrę i trasy wędrówek dzi
kich reniferów. Od kilkunastu lat jest brygadzistą. Wiosną i jesienią poluje na
dzikie renifery, z których skóry i kamusy zdaje obszczinie lub sprzedaje z zyskiem
w Czerskim. Dzięki doświadczeniu i zdolnościom zbudował swoją dzisiejszą po
zycję w społeczności tundrowików. Młodzi pasterze z jego brygady obawiają się
go i jednocześnie traktują z wielkim szacunkiem. Darzą go nim również starsi,
co zawdzięcza głównie swojej znajomości tundry i tundrowych zwyczajów oraz
nie częstej już w jego pokoleniu biegłej znajomości języka czukockiego. Mak
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sim nie zna swojego ojca, jego matką była córka dziadka Ottocha, po którym
przejął otczestwo. Wychowany przez ludzi z pokolenia, które słabo bądź w ogóle
nie znało rosyjskiego, a posługiwało się głównie czukockim, posiadł doskonałą
znajomość języka swoich przodków i także dziś, ilekroć spotyka osoby nim się
posługujące, natychmiast przechodzi z rosyjskiego na czukocki. Jednocześnie
boleje nad tym, że współczesna młodzież nie zna już tego języka.
Maksim jest Czukczą i w przeciwieństwie do niektórych mieszkańców Ko
łymskoje i Tundry Chałłarczińskiej jest to dla niego całkowicie oczywiste. Swoim
najmłodszym synom, którzy urodzili się już w XXI wieku, nadał imiona Mewet
i Keul, na cześć swojego bogatego pradziada i wujka, który — jak mówi — „po
stawił go na nogi”.
Jak wielu kołymskich Czukczów Maksim jest wysokim, postawnym mężczy
zną o lekko kręconych czarnych włosach. Jego twarz szpeci blizna, z powodu
której mówi niewyraźnie, co nie przeszkadza o tyle, że i tak nie jest zbyt wy
lewny13. Gdy jesienią 2004 roku po przygotowaniu skuterów i sań szykowaliśmy
się do wielogodzinnej drogi przez tundrę z Czerskiego do Kołymskoje, Maksim
z wyraźnym niezadowoleniem spoglądał na mój marny strój. Po chwili zaczął
zakładać swoje podwójne futrzane spodnie, podwójną kukaszkę i pleki oraz dwa
małachaje14. Gdy skończył, położył na siedzeniu skutera długie baranie ręka
wice, przysiadł na nich, zapalił papierosa i z ironicznym uśmiechem na ustach
rzucił: Patrz! Tak się ludzie ubierają!
Dziwni aborygeni — tak jedna z rozmówczyń określiła siebie oraz swoich
krewnych i przyjaciół z Kołymskoje. Nawiązywała w ten sposób do zróżnico
wanego pochodzenia mieszkańców miejscowości — zarówno w etnicznym, jak
i geograficznym wymiarze. Dawniej w tej nadkołymskiej zaimce żyli głównie
nadrzeczni Jukagirzy i Jakuci. Gdy Kołymskoje stało się siedzibą rady wiejskiej
i władz kołchozu, zaczęli tu osiadać także tundrowi koczownicy — Czukcze,
Eweni i Jukagirzy, oraz przybywać Rosjanie. Dziś te wszystkie wpływy odnaleźć
można w skomplikowanych genealogiach mieszkańców. Podczas badań prowa
dzonych wiosną 2004 roku, kilka dni po przyjeździe do Kołymskoje, wybrałem się
do Anny Dmitriewny i Innokientija Innokientiewicza, małżeństwa, które znałem
z poprzedniego pobytu. W ich domu oprócz samych gospodarzy zastałem też
Warwarę Iliniczną, której pierwszy mąż był bratem Innokientija Innokientiewi
cza, oraz jej sąsiadkę Jewdokiję Jefimowną — je także znałem z poprzednich
badań. Był 1 maja, jedno z ważniejszych świąt dla mieszkańców rejonu, i ta mała
grupka starych znajomych zebrała się właśnie, by je uczcić. Wszyscy spędzili całe
bądź większość życia w Kołymskoje, a ściślej rzecz biorąc w Tundrze Chałłarcziń
Mimo to udało mi się zarejestrować z nim krótką rozmowę 8/04wiosna MNO. Korzystałem
także z notatek terenowych zawartych w zeszytach Z4 i Z6.
14
Odzież szyta z reniferowych skór. Kukaszka — zakładana przez głowę kurtka. Pleki — buty.
Małachaj — czapka.
13
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skiej, z którą byli związani pracując w pasterstwie. Wszyscy, od kiedy przeszli na
emeryturę, większość czasu spędzają w osadzie, tęskniąc za tundrą. Ich losy, ro
dzinne koligacje i genealogie odzwierciedlają kilkadziesiąt lat najnowszej historii
regionu z jego etniczną niejednorodnością, przemieszczaniem się ludzi i mie
szaniem się kulturowych wpływów. Poniższe zestawienie fragmentów nagranych
z nimi rozmów oddaje specyfikę etnicznych relacji i tożsamości w Kołymskoje.
— Tutaj się pan urodził?
II. Nie. W sąsiedniej miejscowości, w Pochodsku. W Pochodsku się urodziłem, tam
wyrosłem, a tu osiadłem w latach 60.
— Rodzice pochodzili z Pochodska?
II. Ojciec pochodził znad Indygirki, z Ruskowo Ustja. Matka tutejsza, to znaczy
z Omołonu. Krewni z Omołonu byli. Ale mieszkali tutaj [rodzice — przyp. W. L.].
Ojciec na początku lat 30. stamtąd sam przekoczował. Wtedy jeszcze władzy radzieckiej nie było [...]. A potem dopiero, Dalstroj i tak dalej, tam renifery przeganiali.
Krótko mówiąc, koczowali.
— To w Pochodsku też renifery hodowali?
II. Dawniej tak, był kołchoz do 60. roku, były tam renifery, jakieś dwa stada.
— Kim był ojciec?
II. On był półkrwi [ros. połkrowka]. Ojca ojciec był Rosjaninem, starożyłem z Russkowo Ustja. A matka mojego ojca była Ewenką.
— To nad Indygirką też są Rosjanie?
II. Aha. Starożyłowie. Tacy sami jak pochodczanie.
— A czym się tam zajmują?
II. Myślistwem, rybołówstwem i pasterstwem reniferów. Wszystkim tym, czym tutejsi mieszkańcy się zajmują. Oni i pochodczanie, starzy ludzie prawie we wszystkich
miejscowych językach rozmawiają. Żyją wszyscy razem.
— A kim była matka?
II. Ewenką. I my wszyscy jesteśmy teraz zapisani jako Eweni (10/02 IICh).
AD. My to pochodzimy od różnych przybyszy. Jeśli brać nasze pokolenie i pokolenie
naszych rodziców. Na przykład rodzice mamy, jej ojciec na przykład to w ogóle gdzieś
z Omołonu, to znów mówią, że z Wierchniekołymska.
II. Z Giżygi.
AD. Aha. Jakoś tak. I jakoś tutaj trafił. Babcia też gdzieś z Kuriłowów, od strony
Andriuszkino. I tutaj zamieszkali.
— Jak się nazywali?
AD. Matriona Iliniczna, tak to ona Garulina po mężu. A dziadek Garulin Jakow.
A ojciec mój z Ostrownego, z obwodu magadańskiego. Gdzieś tam się wychowywał.
I z matką się spotkali.
— A jak ojciec się nazywał?
AD. Wołkow Dmitrij Pietrowicz. A w ogóle to nazwisko i wszystko dał mu ten, kto go
wychowywał. A tak to on miał tylko imię. On jakby, ci z Czukotki to nie mówią Czukcze, mówią Laurowetlanie. Tak? Dlatego my, no w jego dokumentach, w paszporcie,
napisane jest Laurowetlan. A u nas tak nie mówią. Czukcze mówią. A na Czukotce
mówią Laurowetlanie.
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— A matka była stąd?
AD. Aha, miejscowa. A jego matka [ojca], też tam z Ostrownego. On też się wychowywał..., no przodkowie to Jukagirzy. My uważamy się jakby, przede wszystkim to Jukagirzy.
Więcej jukagirskiego w narodowości, to znaczy w krwi. Czy jak to powiedzieć? I tutaj też,
jakby, weźmy Eweni, dziadek uważa się za Ewena czystej krwi, Garulin Jakow, mamy
ojciec. A babcia Jukagirka, też podobno czystej krwi, Matriona Iliniczna. Mój ojciec,
Dmitrij Pietrowicz, ten co z obwodu magadańskiego [pochodzi] też nie można powiedzieć, że Czukcza czystej krwi. Jego matka też Jukagirka. Jej matka też Jukagirka. I my
jesteśmy nie wiadomo jacy. No i, ja myślę, że my, to znaczy, w rodzinie to rozmawiamy,
no i rozumiemy, przede wszystkim to po eweńsku, po jukagirsku, po czukocku. Przede
wszystkim właśnie te ludy, właśnie te. A posługujemy się czukockim, rosyjskim.
II. Tak, przede wszystkim po czukocku, po rosyjsku.
AD. Tak, przede wszystkim. No i, jakby to powiedzieć, my uważamy się jakby, nie
wiadomo za kogo. Dziwni aborygeni [ros. niepaniatne aborigeny]. No pewnie, którym się posługujemy [językiem] więcej, też. No to ja, jeśli uznać... Jeśli ojciec, to znaczy jeśli rodzice, jeśli z nami po czukocku rozmawiali, no ale wszystkie narodowości
tutejsze przede wszystkim po czukocku [rozmawiają]. Dlatego tak pewnie się przyjęło. Z nami też zaczęli rozmawiać [po czukocku]. Ale wszystko jedno, i jukagirski
znamy, rozumiemy.
— Czyli rodzice głównie po czukocku rozmawiali?
AD. Nie, oni też takim mieszanym. Oni głównie po jukagirsku, i po eweńsku przodkowie [dalsi]. A z nami rozmawiali po czukocku. No jeśli tak rozumieć, to dlatego,
że tutaj przede wszystkim rozmawiano po czukocku, pewnie dlatego z nami tak. I to
samo nasze dzieci, w szkole mówią po rosyjsku i wszyscy mieszkańcy mówią po rosyjsku i tak już się przyjęło — wszyscy po rosyjsku. W rezultacie myśmy nie nauczyli
dzieci swojego rodzimego języka.
II. Oni tylko jeden znają — rosyjski. My jesteśmy pewnie ostatnim pokoleniem, które
jeszcze zna swoje języki.
AD. Jesteśmy ostatnim pokoleniem. My jeszcze tak mniej więcej wszystkie obyczaje,
to co możemy przestrzegać, coś, jakieś tradycje. A już nasze dzieci nic (7/04wiosna
ADSiIICh).
WI. Nazywam się Warwara Iliniczna [...]. Urodziłam się w 1946 roku w Tundrze
Chałłarczińskiej. A tak wszyscy krewni stamtąd, z Andriuszkino, z Tundry Olerińskiej. Gdzieś w 1937 czy którymś roku tu się przenieśli, rodzice. Tutaj przekoczowali.
A tak, moi przodkowie, co można powiedzieć? Żyli tak, dawniej mówili kułak, nie
bogaty kułak, 500 sztuk [reniferów] trzymali, dziadek. Potem kiedy zaczęło się rozkułaczanie, rozkułaczyli go i wysłali do wycinki lasu. Dziadek już stamtąd nie wrócił,
zachorował.
— Jak się dziadek nazywał?
WI. Kuriłow Nikołaj Pietrowicz. A babcia Kuriłowa Jekaterina Konstantinowna,
nazwisko panieńskie Tatajewa [...]. Potem moja babka w 1953 umarła. Miałam
już wtedy siedem lat. Powinnam pójść do szkoły. Ale babcia umarła i rodzice mnie
nie puścili do szkoły. W 1954 zaczęłam się uczyć. W 1964 zakończyłam ośmiolatkę.
W międzyczasie rok chorowałam. A po zakończeniu szkoły dostałam się na uczelnię
do Jakucka. Tam znów zachorowałam i wróciłam. Od tej pory nie rozstaję się z tun-
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drą. Wyszłam za mąż w 1967 roku i pojechałam w tundrę. Z pierwszym mężem tak
koczowaliśmy [...]. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? On był dobrym pasterzem [...].
— I do emerytury pracowała pani w pasterstwie?
WI. W 1979 roku zaczęliśmy mieszkać tu w osadzie. Wcześniej cały czas w tundrze.
Zaczęłam pracować w fermie zwierząt futerkowych. Potem ją zlikwidowali, poszłam
do szwalni. Potem wyszłam za mąż drugi raz, w 1986 roku i koczowałam kilka lat.
Potem dzieci podrosły, trzeba było tutaj zamieszkać. Zlikwidowali internat i przyszłam tutaj. Potem poszłam na emeryturę [...]. Co cię jeszcze interesuje?
— Może wrócimy jeszcze do genealogii. Pani mama...
WI. Kuriłowa Jewdokija Siemionowna. Ojciec Kuriłow Ilja Nikołajewicz. Panieńskie nazwisko matki Trietjakowa. Jeśli dalej po matczynej linii, babcia Trietjakowa
Praskowia, dziadek Kuriłow Nikołaj Pietrowicz. A nie, to po ojcu Kuriłow Nikołaj
Pietrowicz. A Praskowi mąż to Trietjakow Siemion. A matka ojca Kuriłowa Jekaterina Konstantinowna. Dalej nie znam.
— To którzy z nich byli z Andriuszkino?
WI. I z ojcowskiej, i z matczynej [linii]. Wszyscy Jukagirzy.
— A pani mąż też Jukagir?
WI. Nie, mąż jest Czukczą. A pierwszy mąż był Ewenem. Krótko mówiąc internacjonał
(10/04wiosna WICh).
JJ. Całe życie tutaj.
— A rodzice?
JJ. Też stąd. Też całe życie. Kołyma nasza radnaja. Gdzie się podziejemy?
— Rodzice koczowali po tundrze?
JJ. Oczywiście. Od kiedy ta osada jest? Przodkowie nasi to przecież dawno, jeszcze
z tysiąc osiemsetnych lat, wtedy osady jeszcze nie było. To był koczowniczy tryb życia.
To nasze miejsce mówią, że do Jakucji teraz należy, a skąd Czukcze się pojawili, gdzie
oni, gdzie Indygirka, gdzie co? Ocknęliśmy się i nagle z Jakutami żyjemy. A my jesteśmy
prawdziwi, rodowici Czukcze. No tak, pomieszani, może i jacyś Amerykanie tam byli.
W XIX wieku białogwardziści tutaj byli. Skąd my wiemy, gdzieś może być, ktoś tam. Ale
ja to prawdziwa, nie od Amerykanina, ich już nie było kiedy ja się urodziłam.
— To rodzice byli Czukczami?
JJ. Też, też zmieszani. Eweni. Matka moja pomieszana też z Ewenami. Ja też, trochę
krwi eweńskiej, trochę czukockiej.
— A dziadkowie?
JJ. Też prawdziwi. Dziadek mój był Jukagirem. Od strony matki. Babcia prawdziwa
Czukczanka. A od strony ojca, on był już starszy, moja mama była już trzecią żoną,
był starszy od niej o 15 lat. Dlatego ja jestem późnym dzieckiem i ze strony ojca swoich przodków w ogóle nie znam. Ojca właściwie nie pamiętam.
— A mąż?
JJ. A, to był prawdziwy Czukcza. Popatrzcie [pokazuje zdjęcie], podobny do Czukczy? Też coś tam [jest, jakaś domieszka]. Widzisz, on nie za bardzo do nas podobny.
Trochę u niego rosyjskiej, białogwardyjskiej jest, amerykańskiej [krwi]. Jego ojciec też
był pomieszany. Dlatego i dzieci takie (8–9/02 JJD).
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Rejon niżniekołymski w Jakucji jest jednym z tych obszarów rosyjskiej Dalekiej
Północy, o których specyfice etnicznej stanowi wielość tradycji, języków i kultur
oraz zmienne losy ich wzajemnych relacji. Niegościnny, jak by się mogło z euro
pejskiej perspektywy wydawać, obszar doliny Kołymy i jej delty oraz rozciąga
jącej się na zachód nizinnej tundry, przyciągał ludność o różnym pochodzeniu.
Grupy syberyjskich autochtonów i mieszkańcy europejskiej Rosji w zależności
od rodzajów tradycyjnych zajęć zajmowali kolejne nisze ekologiczne pozwala
jące przetrwać w trudnych arktycznych warunkach. W ciągu trzystu lat znanej
nam historii regionu, najdawniejsi jego mieszkańcy, jukagirscy i eweńscy rybacy,
pasterze i łowcy, stopniowo ulegali wpływom silniejszych przybyszy — Rosjan,
Jakutów i Czukczów. Państwo rosyjskie nie ingerowało specjalnie w życie tej
różnorodnej, syberyjskiej społeczności. Doroczny jarmark wystarczał dla reali
zacji podstawowych interesów obydwu stron — należny jasak dla państwa i po
trzebne rosyjskie towary dla mieszkańców tundry. Rosja i rosyjska kultura były
tu czymś odległym, a wpływy prawosławia równie powszechne co powierzchow
ne. Niewielkie i słabe gospodarczo społeczności jukagirskie i eweńskie żyły czę
sto w bardzo bliskich relacjach, ich rody łączyły się ze sobą, zajmowały te same
bądź bliskie terytoria, ich członkowie przejmowali nawzajem swoje języki, a na
wet zaczynali używać tych samych etnonimów. Jednocześnie podlegali wpływom
jakuckich, czukockich i rosyjskich sąsiadów, a bywało, że sami także odciskali
pewne piętno na ich kulturze.
Sytuacja tak głębokich i wszechstronnych wzajemnych wpływów nie sprzyjała
prostym etnicznym przyporządkowaniom i wyraźnym, jednoznacznym klasyfi
kacjom. Ich płynność wzmagało jeszcze współwystępowanie wąskich lojalności
rodowych z szerszymi przyporządkowaniami etnicznymi oraz zmienność samo
określeń i zewnętrznych przypisań w zależności od konfiguracji międzygrupo
wych kontaktów. Można przyjąć, że do połowy XX wieku ten układ stosunków
w zasadniczy sposób określał tożsamość etniczną mieszkańców rejonu. Jednak
trzy dekady porewolucyjnych przemian coraz bardziej dawały o sobie znać. Ra
dziecki aparat administracyjny, o wiele bardziej niż to było w carskiej Rosji,
miał ambicje totalnego kontrolowania życia wszystkich mieszkańców, nawet
tak odległych, i geograficznie, i kulturowo, jak tundrowi wędrowcy. Skoro nie
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można było ignorować niezwykłej różnorodności etnicznej, pozostawało jedynie
poddanie jej kontroli i ograniczeniom. Klasyfikacja etnosów, podział na narody
i narodowości, powstanie odrębnych kategorii jak małe ludy Północy, podział ad
ministracyjny według zasad terytorialno–narodowych oraz zmiany nazewnictwa
wielu grup etnicznych wyznaczały ramy tego kompromisu, którego efektem była
zinstytucjonalizowana wielonarodowość. Zmienne, niedookreślone i przenika
jące się przynależności musiały zostać dopasowane do sztywnych, jednoznacz
nych klasyfikacji narodowościowych. Napięcia temu towarzyszące, podobnie jak
ambiwalencja zawarta w całym radzieckim projekcie — z jednej strony hasła
budowania socjalistycznego społeczeństwa, z drugiej wszechobecna instytucjo
nalizacja narodowości — dały o sobie szczególnie znać po latach, gdy system
chylił się ku upadkowi i gdy uległ rozmontowaniu. Dziś w Federacji Rosyjskiej
pozostały po nim podstawowe rozwiązania, tak jak i podstawowe dylematy.
Procesy instytucjonalizacji na dobre utrwaliły terminologię narodowościo
wą w rejonie niżniekołymskim. Choć w nowych rosyjskich dowodach osobistych
nie wpisuje się narodowości, odwoływanie się do tej kategorii jest wystarczająco
powszechne. Odpowiednie rubryki wciąż widnieją w gospodarskich księgach,
a tablica ogłoszeń w kołymskiej szkole informuje o składzie narodowościowym
uczniów. Obszczina Czajła jest „jukagirsko–eweńska”, tak jak Turwaurgin i Nu
tendli są „czukockie”. Wokół poszczególnych grup etnicznych narosły stereotypy,
a niektórym relacjom towarzyszą wyraźne uprzedzenia. Jednak gdy nadchodzi
kolejna rocznica rewolucji październikowej, eweński taniec hedże tańczą w An
driuszkino zarówno Eweni, jak i Jukagirzy oraz Jakuci. Na święcie w Tundrze
Chałłarczińskiej wszyscy uczestnicy z równą powagą oglądają koncert z okazji
Dnia Zwycięstwa. Choć kończy go krótka prelekcja poświęcona tylko Czuk
czom, następnego dnia zarówno oni, jak i nieliczni kołymscy Eweni i Jukagirzy
wspólnie karmią ogień i ziemię, pijąc rosół z krwi ofiarnego renifera.
Ludzie tundry, małe ludy Północy, Czukcze, Jukagirzy, Eweni, ludzie radziec
cy i rosyjscy patrioci — ten zestaw określeń wyznacza pole, w którym rozgrywa
się w północno–wschodniej Jakucji realizacja zadania, jakim jest kształtowanie
tożsamości etnicznej jednostki. Nie da się stworzyć żadnego schematu czy ogól
nego modelu takiej realizacji. Nie spodziewałem się zresztą tego i nie było to
moim celem. Jedyne, o co można się pokusić, to wskazanie pewnych tendencji
obecnych w większym stopniu w określonych częściach badanego rejonu, na co
zwracałem uwagę w ostatniej części.
Zgodnie z początkową deklaracją kładłem w tej pracy nacisk przede wszyst
kim na realia, w jakich rozgrywają się procesy kształtowania i konstruowania
tożsamości etnicznej. Interesował mnie zmienny zestaw danych, do jakich od
wołują się mieszkańcy niżniekołymskich miejscowości w rozwiązywaniu tożsa
mościowego zadania, ich konfiguracje i zróżnicowane role nadawane im w tym
procesie. Próby ich początkowego uporządkowania odwoływały się do podziału
na czynniki lokalne i zewnętrzne, gdzie te drugie rozumiane były przede wszyst
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

Podsumowanie

207

kim jako wynikające z polityki państwa. David Anderson w książce o tajmyrskich
tundrowikach wprowadził w odniesieniu do podobnej sytuacji pojęcia tożsamo
ści rodzimych i tożsamości uprawomocnionych przez dyskurs władzy (Anderson
2000, s. 98–99). Kolejne badania nad Kołymą i Ałazieją pokazały, że ta prosta
dychotomia jedynie w pewnym stopniu pomaga w zrozumieniu współcześnie pa
nującej tam sytuacji. Rodzime tożsamości, tak jak je rozumiał Anderson, mia
ły istotne znaczenie przed półwieczem. Wówczas napięcia wynikające między
innymi z ich dopasowywania się do oficjalnych, z pozycji władzy aplikowanych
kategorii narodowościowych, odegrały przynajmniej w jednej z części rejonu za
sadniczą rolę w rekonstrukcji i trwałym umocnieniu granic etnicznych. Dziś jed
nak te dawne podziały zdają się w znacznym stopniu zapomniane, a tożsamość
etniczna kształtuje się w obrębie oficjalnych kategorii narodowościowych. Jaki
kolwiek dyskurs by je uprawomocniał, to współcześnie właśnie one są „w obie
gu”, co więcej — to one stały się „rodzime” (por. Anderson 2000, s. 100).
W ciągu ostatnich kilku dekad państwo na różne sposoby kształtowało lokal
ne wymiary tożsamości etnicznej. Hasła internacjonalizmu, postępująca w ra
mach polityki „zlewania się” narodów rusyfikacja, współwystępowały z instytu
cjonalizacją narodowości i struktury narodowej. Ta ostatnia stworzyła niezwykle
trwałą bazę, wpisując narodowość w zestaw podstawowych kategorii określają
cych jednostkę i jej miejsce w społeczeństwie. Jakkolwiek zmienne były kierun
ki polityki kulturalnej i narodowościowej — od oficjalnego pomniejszania roli
etniczności w ZSRR, przez wybuch nacjonalistycznych inicjatyw u jego schyłku
i w pierwszych latach po upadku, aż po współczesne wycofywanie się z nich ro
syjskich i jakuckich władz — instytucjonalizacja struktury narodowej i narodo
wości określała stałą tendencję podtrzymywania etnicznych granic (por. Bru
baker 1998). W wymiarze terytorialnej organizacji polityki i administracji jej
następstwa widoczne są choćby w trwaniu takich pojęć jak „miejsca zamieszka
nia małych ludów Północy” i w związanych z nimi, esencjalistycznych w swym
duchu, regulacjach i praktykach, takich jak specjalne prawa, szkoły narodowe
czy „rodowo–plemienne” obszcziny. W wymiarze klasyfikacji osób istotny jest
efekt w postaci powszechnie utrwalonego, obecnego wyraźnie także nad Koły
mą tropu, jakim podążają podejmowane przez jednostkę interpretacje znacze
nia etnicznej wspólnoty (por. Cohen 2003).
Podobną dwutorowość oddziaływań uwidoczniły badania także w odniesie
niu do lokalnych czynników. Podobieństwo doświadczeń związanych z tundro
wym pasterstwem oraz wierzeń i praktyk wynikających z bliskiej relacji z przy
rodą, a także szeroki krąg wspólnoty wyznaczanej powrotami dusz zacierają
znaczenie etnicznych przyporządkowań. Ogromne znaczenie tych aspektów
egzystencji w codziennym życiu badanej społeczności nie pozostawia dla etnicz
ności pierwszoplanowego w nim miejsca. W tym sensie można by o niej mó
wić jako o zinstrumentalizowanej i sytuacyjnej, bo „używa się jej” wówczas, gdy
okoliczności sprawią, że stanie się dla kogoś poręcznym narzędziem opisu rze
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czywistości, swojego w niej miejsca bądź oddziaływania na nią. Nie powinno to
nam jednak przysłaniać faktu głębokiego zakorzenienia tożsamości i etnicznego
jej wymiaru w skomplikowanym, a jednak konkretnym, historycznym i kulturo
wym dziedzictwie regionu. Składające się na nie wydarzenia, procesy i działania
konkretnych postaci stały się źródłem stereotypów i uprzedzeń, wzmacniają
cych granice etniczne, zaś wpisane w nie losy poszczególnych osób, ich rodzin
i przodków kształtują sposób, w jaki jednostka określa swoją tożsamość etnicz
ną. Charakter niżniekołymskich realiów stawiających przed mieszkańcami rejo
nu tożsamościowe zadanie określa ciągła gra sił wzmacniających i osłabiających
etniczne granice, sił zawartych zarówno w lokalnej, jak i zewnętrznej płaszczyź
nie oddziaływań.
Kształtowane w ten sposób uniwersum, w ramach którego starałem się osa
dzić interpretację miejsca i znaczenia etniczności, może zdawać się niezbyt wy
raźnie wyodrębnione. Czy może być jednak inaczej w świecie, w którym „różnica
jest wynikiem twórczego synkretyzmu” (Clifford 2000, s. 31)? Na kreślonej na
kartach tej książki mapie miejsc i działań krzyżują się nie tylko trasy przeko
czowań z korytarzami powietrznymi samolotów, według których pasterze zwy
kli określać kierunki w tundrze, ale też przecinają się płaszczyzny różnych, jak
by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka, kulturowych i historycznych tradycji.
W istocie ten bagaż, który przyzwyczajeni do szufladkowania według własnych
pojęć — lub zmuszeni przez wymogi przejrzystości tekstu — chętnie dzielimy
na gromadki z napisami lokalne wierzenia, prawosławie, radziecki światopo
gląd, tradycja, modernizacja i pewnie jeszcze parę innych, stanowi niedający się
w prosty sposób rozdzielić zbiór doświadczeń określających postawy zmagają
cych się z nim jednostek. Kilkusetosobowe osady: Andriuszkino i Kołymskoje,
to niby odrębne społeczne mikrokosmosy, które — choć w różnym stopniu —
to jednak łączą przeplatające się nici rodzinnych koligacji i znajomości, a tak
że wspólnota wielu kulturowych doświadczeń. Na tej scenie odgrywa się na co
dzień i negocjuje społeczne podziały, etniczne uprzedzenia i sojusze, ale oddaje
się też kult przyrodzie i czci zmarłych. W istocie zaś, to między innymi właśnie
wtedy, gdy czci się zmarłych, do owego odgrywania i negocjacji dochodzi. Tak
jak nie można oddzielić tych, co odeszli, od żyjących, bo drudzy często wokół
pamięci o tych pierwszych budują łączące ich więzi, tak nie można oddzielić
ludzi od krajobrazu, bo usiana starymi mogiłami tundra jest przestrzenią miejsc
i związanych z nimi historii i wydarzeń, w których zakorzenione są losy kon
kretnych osób. Rozgrywają się one w ramach opisanego powyżej społecznego
mikrokosmosu, w zintegrowanym świecie ludzi, przyrody i zmarłych, który jed
nocześnie nie jest światem izolowanym, lecz otwartym i podatnym na wpływy
ideologii i polityki. Wszystko to wpływa na postawy, jakie mieszkańcy tundrowej
części międzyrzecza Kołymy i Ałaziei przyjmują wobec tego, co się im przyda
rza, określa sens, jaki nadają swoim przeżyciom, i kształtuje ich sposób widzenia
swojego miejsca w świecie.
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Źródła archiwalne
NARSJ — Nacional’nyj Archiw Respubliki Sacha (Jakutija) — Archiwum Narodowe Repu
bliki Sacha (Jakucja) w Jakucku:
[1] f16o1d1803 — Kołymskoje okrużnoje uprawlenije. Dieło o sostawleni statisticzeskich
swiedenii za 1865 god.
[2] f16o1d1683 — Kołymskoje okrużnoje uprawlenije. O pierieczislenii inorodcew iz od
nogo roda w drugoj 1859–1867 gg.
[3] f18o1d50 — Po priedpisaniju gospodina naczal’nika Jakutskoj obłasti o sobranii
swiedienij statisticzeskich, gieograficzeskich i etnograficzeskich, o nrawstwiennom
i obszczestwiennom bytie naroda.
[4] f18, o1, d191 — O priwiedienii w tocznuju izwiestnost’ czislennosti nasielenija w ko
łymskom okrugie, 1892–1894.
[5] f18o1d243 — Kołymskij okrużnyj isprawnik. Otczot po okrugie za 1898 g.
[6] f18o1d254 — Kołymskij okrużnyj isprawnik.
[7] f18o1d295 — Spisok nasielennych miest kołymskogo okruga s podrazdielennijem na
zasiedatiel’skije uczastki, sielenija, ułusy, naslegi s pokazaniem miest probywanija do
łżnostnych lic i miestonachożdienija sielskich uprawlenii (1901 g.).
[8] f38o1d82 — Dieła kałymskoj inorodczeskoj uprawy. O priedstawlenii statisticzeskich
swiedienii za 1896(97) gody po kołymskomu ułusu.
[9] f50o56d105 — O pierieimienowanii posiełka Niżniekołymsk n–koł. Rajona JASSR
w posiełok Czerskij, 1944–1945.
[10] f50o1d3626 — Matieriały po obsledowaniju raboty sowietskich uczrieżdienii Kołym
skogo okruga 1926–29 gg.
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[11] f50o1d3835 — Dannyje ob oleniewodstwie na Kołymie.
[12] f50o62d36 — Admin.–ter. Dielenije JASSR 1963 g.
[13] f680o1d75 — Pieriepiska o sozdanii jukagirskogo rajona 1927 g.
[14] f680o1d91 — Statisticzeskije, otczotnyje swiedienija o nasielenii Jakutii 1926–1928.
ANU — Archiw Niżniekołymskogo Ułusu — Archiwum Ułusu Niżniekołymskiego w Czerskim:
[1] f3o1d17–18 — Chalerczinskij naslieżnyj sowiet n–kołymskogo r–na JASSR. Pochazjaj
stwiennaja kniga na 1963–65 gg.
[2] f3o2d1–2 — Chalerczinskij nasleżnyj sowiet n–kołymskogo r–na JASSR. Pochazjaj
stwiennaja kniga na 1945–47 gg.
[3] f3o2d8–10 — Chalerczinskij nasleżnyj sowiet n–kołymskogo r–na JASSR. Pochazjaj
stwiennaja kniga na 1951–53 gg.
[4] f3o2d11–12 — Chalerczinskij nasleżnyj sowiet n–kołymskogo r–na JASSR. Pochazjaj
stwiennaja kniga na 1954–56 gg.
[5] f7o1d13–14 — Olerinskij sielskij sowiet narodnych deputatow i jego ispołnitiel’nyj ko
mitiet. Pochazjajstwiennaja kniga za 1972–74 gg.
[6] f7o3d2–4 — Olerinskij sielskij sowiet narodnych deputatow i jego ispołnitiel’nyj komi
tiet. Pochazjajstwiennaja kniga za 1957–59 gg.
[7] f7o3d5–6 — Olerinskij sielskij sowiet narodnych deputatow i jego ispołnitiel’nyj komi
tiet. Pochazjajstwiennaja kniga za 1960–62 gg.
[8] f7o3d7–8 — Olerinskij sielskij sowiet narodnych deputatow i jego ispolnitiel’nyj komi
tiet. Pochazjajstwiennaja kniga za 1963–65 gg.
[9] f7o3d9–10 — Olerinskij sielskij sowiet narodnych deputatow i jego ispolnitiel’nyj ko
mitiet. Pochazjajstwiennaja kniga za 1966–68 gg.
[10] f7o3d15–16 — Olerinskij sielskij sowiet narodnych deputatow i jego ispolnitiel’nyj ko
mitiet. Pochazjajstwiennaja kniga za 1975–77 gg.
[11] f9o1d102 — K/ch „Oleniewod”. Posiemiejnyj spisok czlenow kołchoza za 1940 g.
[12] f9o1d104–138 — K/ch „Oleniewod”. Posiemiejnyje spiski czlenow kołchoza za 1941–
53 gg.
[13] f9o1d161–175 — Kołchoz „Sutanja Udieran”. Posiemiejnyje spiski czlenow kołchoza
za 1946–50 gg.
[14] f9o1d183 — Gołownoj otczot kołchoza Turwaurgin za pieriod s 1 janwarja 1935 g. po
31 diekabrja 1935 g.
[15] f9o1d185–215 — Golownyje otczoty kołchoza Turwaurgin za 1940 i 1942–1952.
[16] f9o1d218–227 — Gołownyje otczoty kołchoza Turwaurgin za 1953–1956.
[17] f34o3d1 — Pochazjajstwiennaja kniga chalerczinskogo sielskogo sowieta narodnych
dieputatow na 1991, 1992, 1993, 1994 i 1995 gg.
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[18] f35o3d4 — Pochazjajstwiennaja kniga sielskogo sowieta narodnych dieputatow na
1991, 1992, 1993, 1994 i 1995 gg. (Andriuszkino).

Materiały terenowe
Wywiady cytowane w pracy:
10–11/99 SIT — ok. 60 lat, Jukagir (Oduł), Andriuszkino
13/99 MT — ok. 50 lat, Jukagirka, Andriuszkino
1/02 IJW — ok. 65 lat, Czukcza, Kołymskoje
2/02 AD — kobieta, ok. 65 lat, ojciec Ewen, matka pół Jukagirka pół Czukczanka, Kołymskoje
2/02 GIW — 52 lata, Czukcza, Kołymskoje
3–4/02 WNT — kobieta, ojciec Ewen, matka Jakutka, ok. 40 lat, Kołymskoje
5/02 IJG — mężczyzna, ok. 65 lat, ojciec Ewen, matka Jukagirka, Kołymskoje
5–6/02 AJK, PIK — małżeństwo: kobieta, ok. 65 lat, ojciec Ewen, matka Jukagirka, mężczyzna,
ok. 65 lat, ojciec Czukcza, matka Jukagirka, Kołymskoje
7/02 LGR — ok. 50 lat, Jakutka, Kołymskoje
7–8/02 WICh — 57 lat, Jukagirka, Kołymskoje
8–9/02 JJD — ok. 65 lat, Czukczanka, Kołymskoje
9/02 AAM — ok. 70 lat, Czukczanka, Kołymskoje
10/02 IICh — 55 lat, Ewen, Kołymskoje
11–12/02 NWJ — mężczyzna, ok. 60 lat, matka Ewenka, ojciec Jukagir, Kołymskoje
13/02 WNK — 64 lata, Czukczanka, Kołymskoje
14/02 JGM — 72 lata, Jakutka, Kołymskoje
14–15/02 S — ok. 65 lat, Jakutka, Kołymskoje
1–2/04wiosna WNT — 52 lata, Jukagir, Czerski
2–3/04wiosna AGT — 59 lat, Ewen, Andriuszkino
3/04wiosna SIT — ok. 65 lat, Jukagir (Oduł), Andriuszkino
4/04wiosna DNK — 63 lata, Jukagirka, Andriuszkino
5/04wiosna AGW — 62 lata, Jukagirka, Andriuszkino
6/04wiosna SIT — 59 lat, Jukagir, brygada nr 2 wspólnoty Czajła, Tundra Olerińska
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6–7/04wiosna NAJ — ok. 50 lat, Czukcza, Kołymskoje
7/04wiosna ADSiIICh — kobieta, 61 lat, mężczyzna, lat 55, Ewen, Kołymskoje
8/04wiosna MNO — ok. 45 lat, Czukcza, Kołymskoje
9/04wiosna NWJ — mężczyzna, ok. 60 lat, matka Ewenka, ojciec Jukagir, Kołymskoje
9/04wiosna PNM — 72 lata, Ewen, Kołymskoje
10/04wiosna MNK — 75 lat, Jakutka, Kołymskoje
10/04wiosna WICh — 59 lat, Jukagirka, Kołymskoje
1/04jesień GIW — 54 lata, Czukcza, Czerski
2–3/04jesień NNN — ok. 40 lat, Jukagir, Czerski
3–4/04jesień PNJ — 55 lat, Jakutka, Czerski
5–6/04jesień WChN — ok. 70 lat, Jukagirka, Czerski
7–8/04jesień GND — ok. 50 lat, Czukcza, brygada nr 3 wspólnoty Turwaurgin, Jezioro Na
talia, Tundra Chałłarczińska
Notatki terenowe:
Z1 — Syberia 1999, Czerski i Andriuszkino
Z2 — Syberia 2002 (1), Jakuck, Czerski, Kołymskoje, Pochodsk
Z3 — Syberia 2002 (2), Krasnuszka–Szalaurowo, Czerski
Z4 — Syberia 2004 (wiosna/jesień) — Czerski, Andriuszkino, Kołymskoje, Tundra Olerińska
i Chałłarczińska
Z5 — Syberia 2004 (jesień1) — Czerski, Krasnuszka, koral — Kamień
Z6 — Syberia 2004 (jesień2) — Jezioro Natalia — Tundra Chałłarczińska
Z7 — Syberia 2007 — Jakuck, Czerski, Pochodsk
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„Kiedy będziesz pokazywał to zdjęcie, powiedz, że jest na nim
prawdziwy czukocki pasterz reniferów” (Tundra Chałłarczińska, kwiecień 2004)
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Serafim Iwanowicz, nastawnik (starszy, doświadczony pasterz nadzorujący
pracę młodszych) w jednej z brygad w Tundrze Olerińskiej (kwiecień 2004)
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Młodzi pasterze reniferów z Tundry Olerińskiej (kwiecień 2004)
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Czaut (arkan) do chwytania reniferów i myśliwski nóż to podstawowy ekwipunek
każdego pasterza (Tundra Olerińska, kwiecień 2004)
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Codzienne zajęcia w pasterskim obozowisku — chwytanie reniferów na czaut (arkan)
(Tundra Olerińska, kwiecień 2004)
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Przed syberyjskim zimnem najlepiej chroni odzież z reniferowych skór
(Tundra Chałłarczińska, maj 2004)
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Małachaj, charakterystyczna czapka tundrowików,
jest noszona chętnie także przez młodych pasterzy (Tundra Chałłarczińska, 2004)
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Praca w tundrze, w nielicznych brygadach koczujących często po odległych marszrutach,
nie stwarza wielu okazji do spotkań. Jedynie na dorocznym koralu albo święcie pasterzy
reniferów można porozmawiać z dawno niewidzianymi znajomymi. Na co dzień
pozostaje krótka wymiana zdań przez radiostację (Tundra Chałłarczińska, 2004 rok)
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Jesienna koralizacja w obszczinie Nutendli. Podliczanie stada i przygotowywanie straganiny
(surowa, mrożona ryba, krojona w cienkie paski — jakucki przysmak)
na kończący koralizację uroczysty posiłek (listopad 2004)
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Trzy pokolenia tundrowików. Jesienny koral w czukockiej obszczinie Nutendli (2004)
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Najmłodszy członek pasterskiej brygady (Tundra Chałłarczińska, listopad 2004)
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Posługiwanie się czautem i kierowanie skuterem śnieżnym to jedne z podstawowych umiejętności,
jakie muszą sobie przyswoić najmłodsi tundrowicy (Tundra Chałłarczińska, 2004 rok)
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Kobiety — gospodynie w pasterskich jarangach (2004)
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Wieczorne prace we wnętrzu pasterskiej jarangi (Tundra Chałłarczińska, listopad 2004)
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Centralne miejsce w jarandze zajmuje żelazny piecyk; wokół niego, pod ścianami znajdują się
posłania z reniferowych skór, na których odpoczywają pasterze (Tundra Olerińska, kwiecień 2004)
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Gawrił Nikołajewicz, nastawnik jednej z brygad z Tundry Chałłarczińskiej (listopad 2004)
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