ŁUKASZ SMYRSKI

AJDYN ZNACZY KSIĘŻYC
Narody południowej Syberii

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

STUDIA ETHNOLOGICA

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

STUDIA ETHNOLOGICA
Seria publikowana przez Instytut Etnologii
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Wydawnictwo DiG
Zespól Redakcyjny:
Lech Mróz
Zofia Sokolewicz
Jerzy S. Wasilewski
Anna Zadrożyńska-Barącz
Magdalena Zowczak

Dotychczas w serii ukazały się:
Anna Malewska-Szałygin, Wiedza potoczna o sprawach publicznych.
Rozmowy o władzy lokalnej w wybranej gminie
mazurskiej w latach 1994-1995, Warszawa 2002
Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości
we współczesnym świecie, pod red. Jarosława Derlickiego
i Wojciecha Lipińskiego, Warszawa 2002
Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne, pod red. Łukasza Smyrskiego
i Magdaleny Zowczak, Warszawa 2003
Wojciech Bęben, Mały świat wokół wulkanu. Tradycyjne normy
zwyczajowe w życiu wyspiarzy Biem w Papaui-Nowej Gwinei,
Warszawa 2004
Etnos przebudzony, pod red. Lecha Mroza, Warszawa 2004
Agnieszka J. Kowarska, Polska Roma. Tradycja i nowoczesność,
Warszawa 2005
Maciej Ząbek, Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki
i Afrykanów, Warszawa 2007
Religijność chrześcijan obrządku wschodniego na pograniczu
polsko-ukraińskim, pod red. Magdaleny Lubańskiej, Warszawa 2007
Anna Malewska-Szałygin, Wyobrażenia o państwie i władzy
we wsiach nowotarskich. 1999-2005, Warszawa 2008
Łukasz Smyrski, Ajdyn znaczy księżyc. Narody południowej Syberii,
Warszawa 2008

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

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

Łukasz Smyrski

AJDYN ZNACZY KSIĘŻYC
NARODY POŁUDNIOWEJ SYBERII

3

*W'iW*

^ * 0 yt^J1
* W

Warszawa 2008

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

CIP — Biblioteka Narodowa

Smyrski, Łukasz
Ajdyn znaczy księżyc : narody południowej Syberii /
Łukasz Smyrski ; Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. — Warszawa :
Wydawnictwo DiG : Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. —
(Studia Ethnologica)

Publikacja dofinansowana przez:
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Umowa nr 511/DWB/P/2008)
Redakcja: Grażyna Raj
Redakcja techniczna: Wioletta Szebesta
Fotografie: Łukasz Smyrski
Projekt okładki: Jolanta Mincberg
© Copyright by Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego & Wydawnictwo DiG, 2008

ISBN 978-83-7181-560-7
Wydawca: Wydawnictow DiG Sp. j.
PL 01-524 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 4
tel./fax: (+48 22) 839 08 38
e-mail: biuro@dig.pl; http://www.dig.pl

Druk cyfrowy: TOTEM w Inowrocławiu

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

Moim Rodzicom

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

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

Podziękowania

Dziękuję Kolegom z Instytutu Etnologii i Antropologii KulturowejUniwersytetu
Warszawskiego, którzy wielokrotnie okazywali mi wyrazy sympatii w czasie
żmudnego powstawania tej pracy.
Dyrektorowi Instytutu, Profesorowi Lechowi Mrozowi, składam podziękowania
za wieloletnią współpracę oraz cierpliwość, jaką wykazał względem mojejosoby.
Dziękuję Prof. Zbigniewowi Jasiewiczowi i Prof. Iwonie Kabzińskiej, którzy byli
krytycznymi i surowymi, ale niezmiernie życzliwymi czytelnikami pierwszej wersji
książki w postaci rozprawy doktorskiej.
Mam wielki dług wdzięczności wobec rodzin telengickich: Parajewych z Kókóru,
Jakojakowych z Beltiru, Szonhorowych z Kosz-Agacz. Dzięki gościnności rodziny
Parajewych ich dom był miejscem, do którego zawsze chętnie wracałem i który
wspominam ze wzruszeniem. Nina i Bagrasz Jakojakowie, nie zważając na trudy
życia codziennego, zawsze ofiarowywali mi swoją gościnność i pomoc. Mieszkanie
Niny Szonhorowoji dom jejrodziców były dla mnie zawsze otwarte bez względu na
porę dnia i nocy. Dinara Parajewa i Nina Jakojakowa wielokrotnie uczestniczyły
w rozmowach jako tłumaczki, a następnie do późna pomagały w przekładzie mate
riałów. Stale towarzyszące mi wspomnienie o tych Osobach, wdzięczna pamięć,
jaką je darzę, niech będą najprostszą, ale zarazem bardzo głęboką formą podzięko
wań za wszystko, co dla mnie zrobili.
Podziękowania należą się Telengitom z rejonu Kosz-Agacz i rejonu Ułagan. Mi
mo wielu momentów rezygnacji w czasie badań dopiero po latach dostrzegam, jak
wiele zawdzięczam rozmowom z nimi i przebywaniu wśród nich. Dziękuję Ałtajczykom z rejonu Ust-Kan; rodzinie Kandan z Erzinu i Kundze Buu z Samagałtaj
w Tuwie; Marii Danio z Abakanu, dyrektor Bajkałowojze szkoły w Krasnym Klu
czu w Chakasji i wielu innym ludziom, których nie sposób tutaj wymienić.
Szczególne i trudne do wyrażenia słowa podziękowań kieruję w stronę Agnie
szki Halemby za nieocenione rady, uwagi i dyskusje. Bez jejgodnego podziwu za
angażowania i wytrwałości nie byłoby tych badań, a dzięki jejprzyjaźni pobyty na
Ałtaju, w Tuwie i w Chakasji stały się nie tylko doświadczeniem etnograficznym,
ale częścią mojego życia.
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Podziękowania

Ze wzruszeniem dziękuję moim Rodzicom, którzy zawsze wspierali mnie we
wszystkich działaniach i trudnych chwilach. Opowieści rodzinne o Ałtaju towarzy
szyły mi, odkąd pamiętam.
Dziękuję Karolinie za radosną obecność, obecną radość, jasny uśmiech i wiarę
w etnografię.

***
Badania finansowane były z dotacji i grantów przyznanych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Fundację im. Stefana Batorego, Fundację Upowszechniania
Nauki Polskiej (1994-1997) oraz Komitet Badań Naukowych (1998-2000).
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Wprowadzenie

Ałtajski pasterzj est kongenialny kosmosowi
Paslej Samyk, poeta ałtajski

W połowie sierpnia w telengickiejwsi na Ałtaju spadł pierwszy śnieg. W wysoko
górskim rejonie Kosz-Agacz zaczynała się jesień. Pozostawało tylko pytanie, czy
w ciągu kilkunastu godzin zamieni się w wielomiesięczną zimę, czy też nastaną je
szcze słoneczne, choć już niewątpliwie mroźne dni. Po drugiejstronie grzbietu
Północnoczujskiego, w rejonie Ułagan, panowało lato. Ptaki śpiewały, a zieleń la
su mocno kontrastowała z białymi szczytami. Oczekiwanie na przygodny trans
port w takiejscenerii było przyjemnością. Sielankową atmosferę zakłócił w końcu
odgłos silnika. Ciężarówka zatrzymała się, a z kabiny wysiadł mocno nietrzeź
wy kierowca, który krzyknął na powitanie:jestem Telengitą, potomkiem Czyngis
Chana!
Przenieśmy się wpraesent etnograficum do innejrepubliki syberyjskiej — Chakasji. W przemysłowym krajobrazie, wśród rozrzuconych na stepie kurhanów
i kamiennych obelisków, namioty rozstawili rosyjscy archeologowie. Pewnego
wieczoru odwiedzili ich młodzi mieszkańcy okolicznych wsi. Trzymając w rękach
karabiny, oznajmili uczonym, żeby przerwali wykopaliska i pozostawili w spokoju
ludzkie szczątki spoczywające w ziemi. Wielu Chakasów wierzy bowiem, że zmarli
pochowani na terenie republiki są ich bliskimi krewnymi, a w miejscach, gdzie
spoczywają starożytni przodkowie, wydziela się życiodajna energia kosmiczna.
Przy jednej z głównych ulic stolicy Tuwy znajduje się siedziba stowarzyszenia
szamańskiego Bęben. Założył je etnograf, który uważa, że we współczesnych cza
sach odrodzenie starejsyberyjskiejreligii powiedzie się tylko wtedy, kiedy wszyst
kich szamanów uda się zgromadzić w jednej organizacji. Przyszli szamani zdają
więc egzaminy: przed specjalną komisją wykazują się umiejętnością kamłania, od
prawiania rytuałów i znajomością wiedzy tajemnej. Ci, którzy pomyślnie przejdą
sito eliminacji, otrzymują szamańską legitymację członkowską — ze zdjęciem
i numerem organizacyjnym.
Przedstawione powyżej krótkie obrazy są zaledwie impresjami na temat tego,
czym będę zajmował się na kolejnych dwustu stronach. O czym więc jest ta książka?
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Wprowadzenie

Opowiada o konstruowaniu identyfikacji narodowejw społeczeństwach etnicz
nych południowejSyberii. Opisuję to zjawisko z perspektywy etnograficznej. A sa
mą etnografię traktuję jako dobrą, wypróbowaną metodę gromadzenia źródeł,
wymagającą od antropologa długiego pobytu w terenie, prowadzenia wnikliwych
obserwacji i nieustannego sporządzania i czytania notatek. Etnografia jest dla
mnie szczególną formą dialogu, opartego na wsłuchaniu się w to, co ludzie ma
ją nam do powiedzenia, ale jest także pewnego rodzaju strategią, umożliwiającą
negocjowanie wiedzy między badaczami a jego rozmówcami. I to właśnie ten ne
gocjacyjny charakter dyscypliny pozwolił mi spojrzeć na przedmiot mojego zain
teresowania z zupełnie innej strony. Istnieje stereotyp, także naukowy, żeby
traktować Syberię jak rezerwuar archaicznych praktyk, które w szczątkowejfor
mie przetrwały represje totalitarnego reżimu radzieckiego. Tymczasem obszar ten
podlega stałym i dynamicznym przeobrażeniom. Widoczny jest bardzo silny
wpływ przekształceń własnościowych, reform rynkowych, kultury popularnej,
edukacji, elektronicznych technik komunikowania się etc. Powstają nowe „formy
kultury”, które nie są jakimiś postmodernistycznymi efemerydami, jak chcieliby je
traktować niektórzy badacze Syberii, ale wskazują na istotne zmiany, jakie doko
nały się w społeczeństwach syberyjskich pod koniec X X w.
Opracowania etnograficzne o Syberii często przypominają rekonstrukcję wizji
świata czy światopoglądu, który po prostu już nie istnieje. I to nie tylko dlatego, że
został zniszczony przez wszechobecną ideologię totalitarną, ale z tego względu, że
świat po prostu się zmienił. Mamy do czynienia z sytuacją, w którejetnologowie
ożywiają się wtedy, gdy uda im się sporządzić opis jakiegoś dawnego obrzędu czy
ceremonii, znanych z literatury etnograficznej. Wówczas, przekonani o odkryciu
prawdy absolutnej, oznajmiają z żalem, że współczesna kultura jest zaledwie
nędzną imitacją, „sztuczną” tradycją naśladującą dawne, pogrzebane już zwycza
je. Według podobnego scenariusza powstają filmy etnograficzne o tej części świa
ta. A zatem wciąż pokutuje wizja Syberii sentymentalneji egzotycznej. Często
szukamy antropologicznego świętego Graala, nie dostrzegając tego, co jest nie
zmiernie ciekawe i znajduje się zarazem na wyciągnięcie ręki. Posłużmy się przy
kładem: panuje opinia, że „prawdziwy” szamanizm syberyjski skończył się wraz
z represjami komunistycznymi i przymusową kolektywizacją. Mając nadzieję na
znalezienie reliktów tej religii, badacze terenowi jeżdżą w najbardziej odległe re
giony Rosji, żeby spotkać się z pozostałościami dawnych rytuałów. Współczesne
ruchy szamańskie, które rozwijają się w miastach, traktują z przymrużeniem oka
lub dezaprobatą jako formy hochsztaplerstwa, szarlataństwa, z pogardą określa
jąc je mianem neoszamanizmu (czyli czegoś wtórnego). Wystarczy jednak, że zacz
niemy uważnie słuchać i obserwować to, co dzieje się wokół nas. Szamanizm
„miejski” jest fascynującym zjawiskiem. Miejsca inicjacji szamańskich przeniosły
się z niedostępnych przełęczy do szpitali i szkół, które jeszcze niedawno były nie
mal paradygmatycznymi instytucjami systemu radzieckiego. Walki szamanów nie
odbywają się już na niebie między szczytami górskimi, ale np. na koncertach roc
kowych w dużych miastach syberyjskich, czyli tam, gdzie mieszka obecnie znacz
na część „rdzennych” mieszkańców Syberii (Humphrey 1999).
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Powróćmy jednak do zagadnień dotyczących identyfikacji narodowej. Po pier
wsze, o azjatyckiejczęści Rosji nie możemy mówić jak o jednorodnejcałości. Mimo
analogii, jakie badacz mógłby dostrzec pomiędzy różnymi częściami Syberii, uwa
żam, że najlepszym sposobem interpretacji poszczególnych zjawisk jest analiza
konkretnych i niepowtarzalnych przypadków, mocno osadzonych w lokalnym
kontekście „kultury symbolicznej”. Po drugie, chciałbym podkreślić, że nie for
mułuję praw ogólnych ani nie próbuję stworzyć uniwersalnego modelu budo
wania tożsamości grupowejnarodów „rdzennych”. Konstruowanie etniczności
w południowejSyberii opisuję, opierając się na materiale źródłowym z Ałtaju, Tuwy i Chakasji, zgromadzonym w wyniku badań terenowych w latach 1993-20001.
Analizuję konkretne zjawiska, które obserwowałem i subiektywnie uznałem za
warte opisania. Zastosowanie takiej metody pozwoliło mi zwrócić uwagę na te
aspekty związane z identyfikacją etniczną, które w opracowaniach teoretycznych
były pomijane lub ostentacyjnie lekceważone. Dotychczas zagadnienia związane
z ożywieniem etnicznym badali przede wszystkim przedstawiciele socjologii, poli
tologii, historii, którzy koncentrowali się na obiektywnych kryteriach przyna
leżności narodowej, poszukując tym samym powszechnych zasad kierujących
„procesami” narodowymi na Syberii. Mnie natomiast znacznie bardziej intereso
wały intencje i konkretne zachowania osób bezpośrednio zaangażowanych w lo
kalne wydarzenia i strategie działania. Nie pociągał mnie obiektywny, urzędniczy
wizerunek „odrodzenia narodowego” z nudnymi i sztywnymi statutami i progra
mami państwowymi, ale płynny, pełen inwencji charakter konstruowania identy
fikacji narodowej. Świadomie odrzucam więc redukcjonistyczny model badań
problematyki narodowościowejpo rozpadzie ZSRR, skupiający się przede wszyst
kim na historycznych procesach kształtowania się świadomości narodowej, stop
niu znajomości języków etnicznych, zachowywaniu tradycji i pielęgnowaniu
zwyczajów, zwracając uwagę na to, że etniczność w społeczeństwach syberyjskich
przełomu XX i XXI w. przejawia się w codziennych zachowaniach i tradycjach lo
kalnych (mocno zróżnicowanych), mityzacji historii, filozofii, konstruowaniu
genealogii narodowych, sięgających korzeniami w daleką, nabierającą mitu prze
szłość. Dla mnie najważniejsze było obserwowanie, w jakim stopniu wymienione
kategorie „działały”, czyli wykraczały poza ideologiczną wizję kultury narodowej
i wpływały na indywidualne postawy i zachowania „zwykłych” ludzi. Lokalność
oraz ten rodzajetniczności, którą możemy nazwać „etnicznością wynalezioną”,
mocno przyczynił się do tego, że członkowie narodów syberyjskich uznali samych
siebie za przedstawicieli „nowoczesnych” i „pełnoprawnych” narodów świata.
Rozważania odnoszące się do konkretnego obszaru geograficznego uzupełnij
my bardziejogólną refleksją. Lata przełomu X X i XXI w. uważa się w potocznejopinii za dekadę, w którejstarły się ze sobą dwa nurty ideologiczne określające wizję
przyszłości świata: globalizacja i nacjonalizm. Przemiany polityczne w Europie1
1 Badania prowadziłem wspólnie z dr Agnieszką Halembą, absolwentką Instytutu Etnologii i Antro
pologii Kulturowej UW, a później doktorantką Department o f Social Anthropology Uniwersytetu
w Cambridge.
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Wschodnieji Południowejkońca lat 80. zeszłego stulecia doprowadziły do powsta
nia nowych organizmów państwowych, podważając tym samym tezę o zaniku
bądź osłabieniu znaczenia etniczności na starym kontynencie. Częstą praktyką
w badaniach społecznych nad zjawiskami etnicznymi są próby zaadaptowania
„zachodnich” metod i stereotypów naukowych na grunt pozaeuropejski. Teorie
służące definiowaniu zjawisk etnicznych w Europie nabrały charakteru typu ideal
nego i zaczęły aspirować do tego, aby stać się uniwersalnym modelem kształtowa
nia się tożsamości etnicznejw świecie. O ile nowe państwa w Europie powstały
w wyniku przeciwstawienia się społeczeństw ideologiom politycznym, ruchy
etniczne na obszarach pozaeuropejskich były w dużej mierze wynikiem zmia
ny układu postkolonialnego. Jednocześnie wypowiedziom zwolenników mode
lu globalnego rozwoju świata, opartego na wielkich korporacjach handlowych
i międzynarodowych organizacjach politycznych, towarzyszyły opinie wybitnych
humanistów europejskich, głoszących potrzebę zrewidowania dotychczasowych
poglądów na temat znaczenia etniczności w określaniu tożsamości narodowej,
zwłaszcza obywateli nowo powstałych państw. Hans Georg Gadamer podkreślał
głęboki związek łączący nową świadomość historyczną z dziejowym i społecznym
formowaniem się nowoczesnych państw narodowych. Twierdził, że dla określenia
identyfikacji narodowejpod koniec X X w. istotnego znaczenia nabrały nauki
historyczne, za pomocą których społeczeństwa i ich elity pragną ugruntować
tożsamość etniczną opartą na własnej przeszłości historycznej. Tendencja ta cha
rakteryzowała w szczególności te suwerenne państwa, które wyłoniły się dopiero
w najnowszejhistorii. Jednocześnie Gadamer, obawiając się sytuacji konfliktowej,
wynikającejz różnych tradycji rozumienia etniczności i definiowania roli, jaką od
grywa w kształtowaniu nacjonalizmu w państwach pozaeuropejskich, przestrze
gał przed panującym etnocentryzmem, który jest obecny na Zachodzie, zwłaszcza
w sferze polityki i problematyki etnicznej. Zdając sobie sprawę z przepaści pomię
dzy konstytutywnymi cechami myślenia wyrastającego z korzeni oświeceniowych
a myśleniem społeczeństw trzeciego świata, doceniał starania elit państw pozaeu
ropejskich, poszukujących takiej formy cywilizacyjnej, która pozwoliłaby na po
łączenie ich „własnych” tradycji z liberalną koncepcją rozwoju gospodarczego.
Tym samym dowodził, że działania liderów państw pozaeuropejskich nie polegały
na bezrefleksyjnym przyjęciu osiągnięć europejskiego oświecenia. Ich celem było
raczejpodniesienie godności ludzi przez uczynienie z ich lokalnych „tradycyj
nych” kultur syntezy nowej kultury narodowej (Gadamer 1992, s. 31-32).
W książce — podkreślę to raz jeszcze — nie formułuję ogólnych wniosków do
tyczących sfery identyfikacji etnicznejna Syberii. Mając na uwadze założenia me
todyczne i specyfikę etnografii, bardziej interesują mnie konteksty ludzkich
zachowań. Dzięki takiemu podejściu widać, że analogie występujące w wielu
regionach Syberii są pozorne, a o specyfice poszczególnych zjawisk decydują
lokalne formy ludzkiego działania, które nabierają cech znaczących. Chociaż poli
tyki kulturalizmu związane z „odrodzeniem etnicznym” odnoszą się do procesów
globalnych, charakterystycznych dla postkolonialnego świata (por. Appadurai
2005), a Syberia niewątpliwie wpisuje się w ogólnoświatowy trend polityki
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tożsamościowejorganizowanejna szczeblu państwowym — to nie traktuję re
publik Ałtaju, Tuwy i Chakasji jedynie jako „miejsc”, przykładów szerszego
światowego zjawiska. Opisuję, w jakim stopniu globalne aspekty związane z kon
struowaniem etniczności w państwach pozaeuropejskich nabierają w tejczęści
Azji „własnego”, lokalnego kolorytu.
Pora zasygnalizować jeszcze jedno pole moich badań. Podczas pobytów w re
publikach południowejSyberii obserwowałem, w jaki sposób przedstawiciele
społeczeństw syberyjskich, którzy niemal od zawsze znajdowali się w sytuacji
„kulturowego przetrwania” (a w ciągu ostatnich kilkunastu lat w stanie „odrodze
nia narodowego”), posługują się takimi pojęciami, jak „tożsamość”, „tradycja”,
„naród”. W jaki sposób w realiach państwa postradzieckiego przekonują innych
o własnejautentyczności? Inspirujące w tym miejscu jest stwierdzenie, że „tożsa
mość rozumiana etnograficznie zawsze musi być mieszana, względna i pełna in
wencji” (Clifford 2000, s. 17). Kultura etniczna jawi się w takim ujęciu nie jako
ciągła tradycja, którą liderzy etniczni próbują „odradzać”, lecz — znów powołując
się na amerykańskiego antropologa — jako nagromadzenie kodów zawsze podat
nych na twórcze aranżowanie nowych związków. Tożsamość nie zakłada więc
ciągłości kultur czy tradycji. „To poszczególni ludzie lub całe grupy improwizują
lokalne przedstawienia ze zgromadzonych na nowo przeszłości, używając obcych
mediów, symboli i języków” (ibidem, s. 22).
Tradycja nie jest zatem czymś stałym, odziedziczonym po przodkach. Tradycja
jest uczona dzięki praktyce — jest zdobyczą, a nie dziedzictwem (Ingold 2000).
Ważnym niuansem, o którym często się zapomina, jest fakt, że tradycja zakłada
zmienność (Giddens 1994). Przyjmując takie założenia dotyczące „tradycji”, twier
dzę, że w sytuacji, w jakiejznaleźli się „rdzenni” mieszkańcy południowejSyberii
na przełomie X X i XXI w., odczuwanie „ałtajskiej”, „tuwińskiej”, „chakaskiej” toż
samości jest stale rozgrywającym się procesem, spornym politycznie i historycznie
niedokończonym.
Wytłumaczmy na koniec tytuł mojej książki. W społeczeństwach południowej
Syberii ważną rolę w życiu ludzi odgrywa księżyc — temu zagadnieniu poświęci
łem oddzielny rozdział. Ludzie nie tylko uważnie obserwują poszczególne fazy
ziemskiego satelity i uzależniają od nich wykonanie tejczy innejczynności. Dinara
Parajewa, moja dobra znajoma z Ałtaju, nazwała pierworodnego syna imieniem
Ajdyn — Księżyc. Młodszy brat Ajdyna ma z kolei na imię Tamerlan — podob
nie jak jeden z potomków potężnego Czyngis Chana. Tak mocno symbolicznie
nacechowane imiona chłopców z jednejrodziny jak w soczewce skupiają zróżnico
wane współczesne zagadnienia związane z identyfikacją etniczną w południowej
Syberii.
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Rozdział 1

Etniczność i narody
kontekst teoretyczny zjawiska

Rozdział teoretyczny — ci, których nie interesują abstrakcyjne rozważania o poję
ciach, spokojnie mogą go opuścić — składa się z dwóch części. W pierwszejomawiam kilka koncepcji etniczności i nacjonalizmu, wyrosłych na gruncie zachodniej
myśli teoretycznej. Nie jest to systematyczny i reprezentacyjny przegląd głównych
kierunków. Kryterium wyboru autorów i podejść jest czysto subiektywne, a w ich
wyborze kierowałem się własnymi zainteresowaniami i sympatiami teoretyczny
mi. Następnie, niejako na zasadzie kontrastu, przejdę do prezentacji pojęć związa
nych z etnicznością w nauce radzieckiej. Moim celem nie jest jednak ukazanie dia
lektycznego napięcia między tymi dwoma podejściami. Pierwszy nurt formował
moje poglądy na temat etniczności, narodu i nacjonalizmu, natomiast model ra
dziecki ułatwia zrozumienie współczesnych zjawisk narodowych na Syberii.
Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia. Zintensyfikowanie ruchów narodo
wych w wielu częściach świata każe głębiejzastanowić się nad przejawami postaw
i działań wchodzących w zakres etniczności. Przedstawiciele nauk społecznych
wskazują, jak wiele jest rozbieżności typologicznych i terminologicznych (Ethnici
ty 1996, Fenton 2007, Lawrence 2007). Dyskusja wokół tego pojęcia wiąże się za
równo z koniecznością teoretycznejrefleksji — porządkowania określeń i definicji,
budowania modeli, próbą przewidywania zjawisk o charakterze etnicznym — jak
również z praktyczną stroną, związaną z interpretowaniem współczesnych nacjo
nalizmów, analizą zmian zachodzących w identyfikacjach indywidualnych i zbio
rowych. W literaturze przedmiotu dominuje wciąż pozytywistyczny paradygmat
badań procesów etnicznych, które miały prowadzić do przewidywania przyszłości,
konstruowania prognoz i zaspokajania ewentualnych konfliktów o charakterze
narodowościowym.
Do lat 60. X X w. uważano etniczność za kategorię zanikającą. Obszar badań
etnicznych ograniczał się przede wszystkim do Europy i Ameryki Północnej.
Tendencja schyłkowa, zdaniem ekspertów, wynikała z dominujących systemów
ekonomicznych i politycznych w tych częściach świata, determinujących indywi
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dualne identyfikacje etniczne. W świecie zachodnim doktryna liberalna miała do
prowadzić do sytuacji, w którejwytworzy się nowy rodzajwięzi, opartejprzede
wszystkim na grupach interesu. Tożsamość narodowa tym samym straci na zna
czeniu w identyfikacji indywidualnejna rzecz nowejwięzi ponadetnicznej. W praktycznejsferze rozwiązań narodowościowych istniejące różnice etniczne oraz
ożywienie lokalnych kultur tradycyjnych ujmowano w kategoriach tożsamości re
gionalnych, unikając takich pojęć, jak „nacjonalizm” czy „etniczność”. W Europie
Wschodniejz kolei nawiązywanie elity władzy do doktryny marksistowskiejwskazywało na znaczenie nowych więzi ideologicznych, których podstawą miało być
zróżnicowanie społeczne (Szynkiewicz 1996, s. 16-17). Obie orientacje opierały
się na zideologizowanych koncepcjach i prognozach, lekceważąc nie tylko istnie
jące silne identyfikacje narodowe, ale także obiektywne oznaki zróżnicowania et
nicznego. Ale to przecież w państwach, w których deklarowano przywiązanie
do ideologii marksistowskiej, liderzy życia politycznego często instrumental
nie wykorzystywali kryteria narodowe. Benedict Anderson pisał, posługując się
przykładami z Azji Południowo-Wschodniej, że wszystkie zwycięskie rewolucje po
II wojnie światowej, m.in. w Chinach i Wietnamie, określały się w kategoriach na
rodowych, a więc w przestrzeni geograficznej i społecznej z okresu przedre
wolucyjnego. Powoływał się na Erica Hobsbawma, który uważa, że państwa
marksistowskie zmierzały do tego, aby stawać się organizmami nacjonalistyczny
mi (Anderson 1997, s. 16).
Refleksja teoretyczna nad etnicznością była przede wszystkim domeną socjolo
gii i nauk politycznych. Sam termin „etniczność” zaczął być powszechnie stosowa
ny w latach 70. X X w. i współcześnie odgrywa znaczącą rolę w wyobraźni
socjologicznej, polityce i dyskursach politycznych (Fenton 2007, s. 11). Również
od przełomu lat 60. i 70. zeszłego stulecia, w wyniku zmian istniejącego układu
geopolitycznego świata i powstania państw postkolonialnych, możemy mówić
o antropologicznych zainteresowaniach problematyką etniczną. Rozpad świata
kolonialnego w Afryce i w Azji doprowadził do sytuacji, w którejspołeczności —
określane przez antropologów do tejpory jako tradycyjne, plemienne — zaczęły
aspirować do „stawania się” narodami i grupami etnicznymi. Społeczeństwa
— w imieniu których przemawiali dotychczas kolonialni politycy, urzędnicy, mis
jonarze, czy etnografowie — wytworzyły własne elity polityczne i intelektualne.
Cechą charakterystyczną budowy tożsamości politycznej w krajach postkolonialnych były m.in. założenia odmienne od wzorców europejskich. Tym samym prze
łamana została europocentryczna koncepcja identyfikacji etnicznej opartej na
historycznym kształtowaniu się świadomości narodowej, wspólnocie języka, kul
tury rozumianejjako ujednolicony system znaków i idei jednoczących zbiorowości
etniczne. Jednocześnie liderzy społeczeństw uznawanych do niedawna za archa
iczne czy tradycyjne w nowym układzie postkolonialnym musieli tworzyć zbioro
wą tożsamość, także korzystając z modeli europejskich państw narodowych,
z analogiczną infrastrukturą urzędniczą, ekonomiczną. Wprowadzali więc kate
gorie i pojęcia powstałe i zrozumiałe na gruncie świata zachodniego. Odwoływanie
się przez przedstawicieli elit państw postkolonialnych w dyskursie publicznym do
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takich idei, jak demokracja czy nacjonalizm przypomina pojęcie „kolonizacji świa
domości” Johna i Jeane Comaroff (1992). Do niedawna powszechną praktyką by
ło postrzeganie formowania się narodowych państw postkolonialnych przez
pryzmat doświadczeń europejskich, bez uwzględniania lokalnych systemów spra
wowania władzy, ontologii, filozofii czy różnic kulturowych. Skutki europocentrycznego myślenia zmusiły więc antropologów do postawienia nowych pytań
0 genezę, granice i transformacje etniczności, która w wyniku zmiany układu geo
politycznego świata przestała być kategorią identyfikacji charakterystyczną tylko
dla mieszkańców Europy i Ameryki.
Procesy państwowotwórcze w dawnych koloniach skłoniły Clifforda Geertza do
postawienia pytań o podstawę tożsamości etnicznejobywateli tych państw1. Ge
ertz wskazywał na zróżnicowanie kulturowych czynników kształtujących tożsa
mość ludzi, co prowadziło do wniosku o potrzebie kontekstualnego badania
etniczności w społeczeństwach pozaeuropejskich. Amerykański antropolog uwa
żał, że obywatele państw postkolonialnych są stymulowani przez dwie współza
leżne, a zarazem różne (często wręcz przeciwstawne) siły. Z jednejstrony ludzie
odczuwają potrzebę akcentowania własnejgodności: działania człowieka i jego
opinie „znaczą”. Drugą siłą jest dążenie do zbudowania efektywnego i nowoczes
nego państwa, ale taka postawa może być sprzeczna z podmiotowością jedno
stki. Z tymi trendami wiążą się dwa cele. Jednym jest poszukiwanie tożsamości
1żądanie publicznego potwierdzenia niezależności człowieka, drugim — chęć pod
niesienia standardu życia i stworzenie efektywniejszego porządku politycznego
opartego na zasadach sprawiedliwości społecznej(Geertz 1996). Zdaniem amery
kańskiego antropologa, koncepcja więzi pierwotnych leżała u podstaw badań
problematyki etnicznejw państwach postkolonialnych. Więzi pierwotne traktował
jako wartości wiążące się z uczestnictwem w danejkulturze — a więc powiązania
rodowe i plemienne oraz inne aspekty wynikające z urodzenia się w konkretnejwspólnocie, np. religijnej. Główna siła takich więzi oraz ich typy różnią się
w zależności od osób, społeczeństw i czasu. Praktycznie jednak więzi łączące spo
łeczeństwa bardziej tworzą się w wyniku poczucia naturalnego (duchowego) po
krewieństwa niż społecznych interakcji (ibidem, s. 40-42).

Naród i nacjonalizm
W Europie Zachodniej jakościowa zmiana w teoretycznej myśli o nacjonalizmie
dokonała się na polu historii i antropologii w połowie lat 80. Ukazały się wówczas1

1 Zmiana paradygmatu w badaniach etnicznych nad społecznościami pozaeuropejskimi widoczna
była nie tylko w przełamaniu europocentrycznego postrzegania procesów etnicznych poza Europą, ale
także w terminologii określającej społeczeństwa pozaeuropejskie. W refleksji teoretycznej dotychcza
sowe określenia społeczeństw tradycyjnych zaczęło zastępować pojęcie „grupa etniczna” (Barth 1969,
Cohen 1974).
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prace kluczowe dla dalszejrefleksji nad narodem, akcentujące kulturowe uwarun
kowania kształtowania się narodów (Anderson 1997; Gellner 1991; Hobsbawm
1990; Smith 1991; Tradycja wynaleziona 2008). Odwoływanie się do tych książek
stało się wręcz obowiązującym teoretycznym rytuałem inicjacyjnym — autor, któ
ry interesuje się problematyką etniczności, musi odnieść własny problem badaw
czy do tych klasycznych już tekstów. Wspomniani badacze analizują proces
kształtowania się narodów przez pryzmat „wielkich opowieści” — ekonomii poli
tycznej i historii, a szczegółowe przykłady służące udowodnieniu swoich tez: roz
wój przemysłu, wynalezienie druku, celebrowanie ceremonii narodowych, odno
szą bądź do sfery kultury wysokiej, bądź też traktują jako „tradycje wynalezione”.
Tym samym najważniejsze teorie nacjonalizmu skupiają się na ujęciach historycz
nych pochodzenia narodu oraz na jego cechach politycznych.
Według Gellnera powstanie narodów jest konsekwencją oddziaływania nacjo
nalizmu, który definiuje jako zasadę polityczną, głoszącą konieczność pokry
wania się jednostek politycznych z jednostkami narodowościowymi (Gellner
1991, s. 9). Historię kształtowania nacjonalizmu przedstawił Gellner w trzech mo
delowych fazach, przez które przeszła ludzkość: preagrarną, agrarną i indu
strialną. Narody powstały dopiero w trzecim stadium, kiedy w przejściu ze
społeczeństwa agrarnego do industrialnego nastąpiła jakościowa zmiana ludzkie
go życia. Ideą społeczeństwa industrialnego jest postęp, a zatem gotowość do
zmian i związana z tym mobilność. Członkowie takich społeczeństw uczestniczą
w ciągłym procesie komunikacji, możliwym za sprawą ujednoliconego, wspólnego
języka i pisma. Dzięki temu możliwy jest wzrost wykształcenia, które przestaje być
cechą wyróżniającą przedstawicieli kultury wysokiej, ale staje się niezbędnym
atrybutem umożliwiającym godne życie obywateli. „Wykształcenie staje się naj
cenniejszą inwestycją i źródłem naszejtożsamości” (ibidem, s. 49). Niezbędne jest
więc upowszechnienie oświaty, która dla wszystkich jednostek społecznych poza
państwem jest zbyt droga. Państwo staje się instytucją odpowiedzialną za tworze
nie kultury, a tym samym zostaje spełniona podstawowa zasada nacjonalizmu,
zakładająca powiązanie państwa i kultury. Okres przechodzenia w epokę indu
strialną jest okresem wchodzenia w epokę nacjonalizmu kształtującego narody.
Przytoczmy jeszcze Gellnerowskie definicje narodu. Według definicji kulturowej,
narodem są ludzie uczestniczący w tejsamejkulturze, definiowanejjako „system
idei, znaków, skojarzeń, sposobów zachowania i porozumiewania się (ibidem,
s. 16). Definicja woluntarystyczna określa naród przez sytuację, w którejludzie
uważają, że należą do tego samego narodu.
Drugim ważnym autorem teorii narodu jest Benedict Anderson. Kształtowanie
narodu także jest dla niego procesem historycznym, natomiast kształtowanie
europejskiego nacjonalizmu rozpatruje w kontekście korzeni kulturowych. Nacjo
nalizm jest, według niego, rodzajem nowej formy świadomości, która rozwinę
ła się pod koniec XVIII w. Nacjonalizm oraz przynależność narodową traktuje
jako artefakty kulturowe, które można zrozumieć tylko wówczas, gdy dokładnie
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przyjrzymy się procesom ich kształtowania2 (Anderson 1997, s. 18). Ważną zaletą
ujęcia Andersona jest zwrócenie uwagi na problem ontologii nacjonalizmu. Jed
nym ze stawianych problemów jest pytanie o brak filozoficznejrefleksji nad teorią
nacjonalizmu. Anderson wskazuje na pokrewieństwo narodowych wspólnot wyo
brażonych z religijnymi. Wraz z zanikiem wielkich religijnych wspólnot oraz w wy
niku postępującejsekularyzacji życia w Europie nacjonalizm wypełnił przestrzeń
w filozoficznejmyśli nad sensem życia ludzkiego. Nacjonalizm jest świecką formą
przekształcenia nieuchronności w ciągłość, nadaniem sensu przypadkowości.
„Magia nacjonalizmu polega na przekształcaniu przypadku w przeznaczenie” (An
derson 1997, s. 24-25).
Anderson powstanie narodów umiejscawia w drugiejpołowie XVIII w. Zwraca
jednak uwagę na powszechny europocentryzm panujący w myśli teoretycznejnad
nacjonalizmem. Dlatego wskazuje na inne czynniki powstawania nacjonalizmu
europejskiego, u podstaw którego leżało upowszechnienie druku i wytworzenie
dzięki niemu poziomejwięzi wspólnoty narodowej, a inne w krajach Ameryki Łacińskieji Południowej, gdzie nacjonalizm był konsekwencją niechęci wobec daw
nych współrodaków i rozwoju biurokracji. Anderson stworzył antropologiczną
definicję narodu, który jest polityczną wspólnotą wyobrażoną, nieuchronnie ogra
niczoną i suwerenną. Istnienie narodu jest możliwe dzięki istnieniu poziomego
układu solidarności, w imię którego ludzie oddawali życie dla następnych pokoleń
(ibidem, s. 19-21).
Wśród teoretyków wskazujących historyczność ujęcia problematyki narodowej
jest Anthony D. Smith. Wprowadził on do terminologii pojęcie etni, przejściowego
etapu między grupą etniczną a narodem. Etnia może być pozioma — dotyczy wów
czas określonejgrupy ludzi wyróżniających się spośród innych jakimiś czynnika
mi (np. pochodzeniem) lub pionowa, obejmująca pod względem kulturowym wiele
osób (wspólnota języka, religii). Smith akcentuje silną identyfikację członków na
rodu ze wspólnotą historyczną, a częstym zabiegiem stosowanym przez ideologów
jest odwoływanie się do momentów historycznego triumfu (Smith 1991).
Przytoczone stanowiska odnoszą się do historycznych ujęć narodu i nacjona
lizmu. Autorzy koncentrują się na kulturowych korzeniach nacjonalizmu, obser
wując i analizując długotrwałe procesy polityczne, ekonomiczne, językowe, któ
re w ciągu wieków doprowadziły do stopniowego wykształcenia się narodów. Od
mienne ujęcie teoretyczne problematyki narodu zaproponował Florian Znaniecki.
Geneza narodu nie była dla niego procesem historycznym, ale kulturowym, ini
cjowanym przez niewielką grupę intelektualistów. „Formowanie społeczeństwa
o kulturze narodowejrozpoczyna się od stosunkowo małego jądra społecznego,
którego wpływ stopniowo rozszerza się i w końcu obejmuje miliony ludzi” (Zna
niecki 1990, s. 44). Kultura narodowa nie jest więc bagażem kilkusetletnich
doświadczeń narodowych, ale świadomym zabiegiem indywidualnych liderów:
2 Historię kształtowania się europejskiego nacjonalizmu odnosi do szerszych systemów kulturo
wych, które poprzedzały pojawienie się tej formy świadomości, czyli do wspólnoty religijnej i monar
chii dynastycznej.
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pisarzy, historyków, etnografów, którzy tworzą ją, dokonując syntezy tradycyj
nych kultur regionalnych.
Jednym z najważniejszych pomysłów w badaniach problematyki narodu i na
cjonalizmu jest projekt „tradycji wynalezionej”. Oznacza ona zbiór praktyk obrzę
dowych, którymi kierują jawne lub ukryte zasady konstruowania ceremonii
publicznych. Powiązanie teraźniejszości z przeszłością powstaje w odpowiedzi
na współczesne potrzeby polityczne. Swoją formę kształtuje, odwołując się do
znanych kontekstów, lub tworzy własną przeszłość przez cykliczne powtarzanie
(Hobsbawm 2008, s. 10). Hobsbawm zwraca uwagę, że „tradycje”, które sprawiają
wrażenie starych lub też przypisują sobie dawne pochodzenie, w rzeczywistości
kształtowały się niemal współcześnie lub współcześnie zostały wymyślone i roz
powszechnione za pomocą nowoczesnych technik komunikowania się.
Ujęcia teoretyczne narodu, które przytoczyłem, mimo różnic metodologicznych
i koncepcyjnych zakładają istnienie narodu jako realnego bytu. Wspólnota naro
dowa może być więc ukształtowanym historycznie procesem lub konstrukcją inte
lektualną. W ostatnich latach pojawiły się idee podważające dotychczasowe
rozważania nad narodem. Rogers Brubaker zaproponował, by narody traktować
jako zinstytucjonalizowane formy, jako praktyczną kategorię, możliwe zdarzenie
(Brubaker 1998). Jego zdaniem, na zmianę dotychczasowych interpretacji narodu
jako rzeczywiście istniejącego bytu wpłynęło kilka wydarzeń. Zainteresowanie
formami sieciowymi zmieniło dotychczasowy sposób komunikowania się ludzi
tworzących wspólnoty narodowe. Indywidualizm zachowań oraz wpływ postmo
dernizmu wskazującego na fragmentaryczność, efemeryczność i erozję trwałych
form i jasnych granic podważyły aksjomaty o trwałym istnieniu grup narodowych
(ibidem, s. 15-16).
Również „nowe” są prace, które wskazują na inne, żeby nie powiedzieć alter
natywne, formy kształtowania się identyfikacji narodowej. Nie dotyczą one ofi
cjalnych państwowych sposobów konstruowania kultury narodowej, ale wiążą
z „małymi opowieściami” — codziennymi przyziemnymi zachowaniami i banal
nymi formami życia. Kładą one nacisk na zmysłowe i pozbawione refleksji działa
nia związane z miejscem zamieszkania w ramach przestrzeni narodowej (Billig
1995; Edensor 2004).
Michael Billig krytycznie podchodzi do performatywnego odtwarzania toż
samości narodowej, związanego z widowiskowym charakterem przynależności
etnicznej. Uważa, że współcześnie, gdy mamy do czynienia z tak silnym oddziały
waniem mediów i kultury popularnej, dla etniczności dużo ważniejsze stały się
nieświadome aspekty przynależności narodowejniż udział w ceremoniach i wyda
rzeniach „narodowych”. Uważa, że tożsamość narodowa jest reprodukowana
w codziennych, nawykowych sytuacjach, a jejoznaki są stymulowane/odtwarzane
w radiu czy telewizji — w wiadomościach słyszymy o gospodarce narodowej,
dziennikarze sportowi krzyczą, że „nasi” strzelili gola, albo oglądamy narodowe
edycje popularnych talk-show . Już tytuł jego książki określa zmianę pola zaintere
sowań: BanalNationalism (Billig 1995).
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Założenia Billiga były inspirujące dla Tima Edensora, który również zajął się
zwyczajnymi, przyziemnymi formami tożsamości narodowej. Jest ona tworzona
z punktów wielkiejmatrycy kulturowej, dostarczającejogromnejliczby połączeń
i węzłów, którym władza próbuje przypisać określone znaczenia (Edensor 2004,
s. 10). Kluczowymi pojęciami w jego interpretacji są przestrzeń, przedstawienia,
kultura materialna i reprezentacja, dostarczające „użytecznego zbioru wzajemnie
powiązanych kontekstów, które ukazują tożsamość narodową jako zjawisko dy
namiczne, kwestionowane, wielorakie i płynne” (ibidem, s. 10). W swojejksiążce
szczegółowo analizuje wiejskie krajobrazy narodowe, reprodukowane przez fo
tografie i filmy, przestrzeń domową, powszechne umiejętności i potoczne sytua
cje („narodowe” sposoby prowadzenia samochodu, parkowania etc.), rozwój
przemysłu samochodowego czy kupowanie towarów w sklepach. To są właśnie
interesujące go „nierozerwalnie połączone i zwarte, przestrzenne, materialne,
performatywne, ucieleśnione i związane z reprezentacją sposoby ekspresji i do
świadczenia tożsamości narodowej, stanowiące wspólne zestawy zasobów, podo
bne do szerokiej matrycy, którą jednostki mogą wykorzystać w celu aktualizacji
poczucia przynależności narodowej” (ibidem, s. 10). Dzięki nim możliwe jest wyja
śnienie wielu sposobów wyrażania tożsamości, zawartych w matrycy, której pola
zanikają, zmieniają się lub są zastępowane przez nowe.
Na koniec tejczęści rozdziału zatrzymajmy się na chwilę nad jeszcze jednym za
gadnieniem kluczowym dla problematyki etnicznej. Jest nim szalenie rozległy ter
min „grupa etniczna”. Mimo bogatejliteratury poświęconejtemu pojęciu odnoszę
wrażenie, że już dawno temu wyczerpał się rezerwuar możliwych pomysłów na
zdefiniowanie tego zagadnienia. Kolejne definicje wydają się powielać wcześniej
sze ustalenia, a rozważania na ten temat przypominają tylko rodzaj scholastycznejżonglerki. Zatem pozostawiając w tle szeroki kontekst dyskusji teoretycznych,
odwołam się do dwóch — moim zdaniem kluczowych i jednocześnie klasycznych
— definicji grupy etnicznej. Uważam, że te właśnie są wciąż ważne i aktualne
w analizowaniu współczesnych zagadnień związanych z konstruowaniem tożsa
mości etnicznej.
Przypomnijmy w tym względzie poglądy Maxa Webera, dla którego najważniej
sza w formowaniu się grupy etnicznej jest wiara jej członków we wspólne pocho
dzenie. Stanowi ona łącznik społeczny bez względu na to, czy jest zgodna
z rzeczywistością, to znaczy czy i w jakiejmierze związki krwi istotnie łączą człon
ków grupy. Wiara we wspólną etniczność może zrodzić poczucie podobieństwa po
między poszczególnymi grupami etnicznymi; poczucie to może nawet przetrwać
zanik tychże grup i kojarzyć się póżniejze wspólną etnicznością — jest to najczęściejmożliwe w obrębie grupy językowej. Tam, gdzie trwa pamięć źródeł wspólno
ty, poczucie tożsamości jest bardzo silne. Weber wymienia tzw. wspólne dobra
kulturowe, które są nosicielami pamięci o wspólnym pochodzeniu. Zalicza do nich
historię polityczną, kult religijny (trwałe związki z dawnym kultem), więzy krwi
oraz inne powiązania. Duży wpływ na wiarę w etniczne pokrewieństwo miały róż
nice w wyglądzie zewnętrznym, w odzieży, pożywieniu. Elementy różnicujące
(np. styl fryzury, noszenie brody) stawały się znakami przynależności etnicznej
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i nabierały symbolicznego charakteru różnic (Weber 1996, s. 35-36). Do rozważań
0 korzeniach grup etnicznych Weber wprowadził pojęcie plemienia. Świadomość
plemienna, w odróżnieniu od etnicznej, wytwarza się nie przez pochodzenie od
wspólnego przodka, ale wspólne polityczne doświadczenie. Pomimo braku rzeczy
wistych więzów krwi plemię zaadoptowało symbolizm pokrewieństwa i kult ple
mienny. Grupa etniczna jest więc wspólnotą ludzi, których łączy wiara we
wspólnego przodka; plemię jest formą organizacji społecznej, którejpodstawą jest
grupa etniczna lub jej część, określane przez terytorium, strukturę i etnonim.
Drugą ważną definicją grupy etnicznej, która weszła do kanonu refleksji teoretycznejnad etnicznością, jest ujęcie Fredrika Bartha (1969). Etniczność jest dla
niego formą społecznego zorganizowania różnic. Centralnym punktem analizy
naukowejfenomenu etniczności powinna być granica etniczna (ethnic boundary)
określająca grupę, a nie zawierający się w jejobrębie materiał kulturowy. Etnicz
ność dla Bartha jest zjawiskiem procesualnym, którego istotą jest ciągłe konstruo
wanie granic etnicznych. Granice pozwalają określić wnętrze całego systemu
1wartościować pozytywnie uniwersum kultury własnej. Etniczność zatem istnieje
w głowach członków grupy etniczneji to oni, określając granice etniczności, kon
struują własną tożsamość. Identyfikacja etniczna jest więc bardziejformułą spo
łeczną niż określonym kompleksem kulturowym.

Etniczność w etnografii radzieckiej
W zależności od orientacji politycznej, przynależności narodowej, a na polu episte
mologii od ujęcia teoretyczno-metodologicznego badacze rosyjscy niejednoznacz
nie określają fenomen etniczności na obszarze postradzieckim. Wskazują na dwa
paradygmaty dominujące w analizach współczesnych procesów etnicznych —
„rozpadu imperium” i „odrodzenia narodowego” społeczeństw etnicznych wcho
dzących w skład dawnego ZSRR (Tiszkow 1994, s. 9).
Obie te kategorie najczęściejsą analizowane za pomocą teorii dekolonizacji
i teorii błędów polityki etnicznej. W pierwszejnależy zwrócić uwagę na imperialny
charakter ZSRR, który odziedziczył i kontynuował mocarstwową politykę Rosji
carskiej. Historia tych państw składała się z ekspansji terytorialnej, kolonialnych
metod zarządzania, kulturalnej asymilacji grup etnicznych na rzecz dominacji ję
zyka i kultury rosyjskiej. Politycy radzieccy, w zależności od okresu, w różnym
stopniu respektowali prawa narodów syberyjskich do samostanowienia. Szczegól
nie w okresie stalinowskim stosowali represje wobec całych społeczności etnicz
nych. Należały do nich zbiorowe deportacje, katastrofalne zniszczenia warunków
życia, poderwanie tradycyjnych systemów gospodarowania wielu grup etnicznych
w wyniku kontyngentów wojennych oraz organizacji kołchozów. Jedną z prak
tyk kolonizacyjnych było osadzanie rosyjskojęzycznych przedstawicieli aparatu
władzy w republikach związkowych Azji Środkoweji na Syberii, aby tym samym
ograniczyć dążenia do autonomii kulturalnej mniejszości etnicznych (ibidem,
s. 10-11). Teoria błędów polityki etnicznejkrytycznie odnosi się do strategii
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tłumienia identyfikacji narodoweji celowego sprowadzania etniczności do jej
przejawów zewnętrznych. Słabą stroną tej teorii jest uproszczone rozumienie
fenomenu etnicznosci, pozytywistyczne zastosowanie marksistowsko-leninowskiejkoncepcji narodu z jejakademickim wariantem w postaci tzw. radzieckiej teo
rii etnosu (por. Bromlej 1983).
Jednocześnie wśród przedstawicieli nauk społecznych w Rosji trwa spór meto
dologiczny na temat pojęć i podejść do zagadnień etnicznych. Szczególnie istot
ne stało się uporządkowanie terminologii — bardzo rozbudowanejw czasach
ZSRR. Etnografowie rosyjscy na początku lat 90. X X w. na łamach czasopisma
„Etnograficzeskoje Obozrenije” podjęli dyskusję na temat określeń dotyczących
narodu i etniczności istniejących w nauce rosyjskiej (etnos, narod, nacja, narodnost’, nacjonal’nost’) oraz terminów, które na dobre zadomowiły się w rosyjskiej
literaturze naukowejw ostatnich latach („etniczność” , „identyfikacja etniczna” ,
„świadomość narodowa”). Rosyjscy etnologowie dążą do opracowania nowejteorii etnosu jako historycznie ukształtowanego zjawiska społecznego, powstałego
w wyniku ewolucyjnych przemian wspólnot etnicznych. W konsekwencji tych sta
rań wspólnoty do niedawna nazywane rosyjskim narod coraz częściejokreśla się
w publikacjach jako etnos (Kozłow 1995, s. 39). Wydaje się jednak, że głównym re
zultatem tych prac jest kolejna niejasna typologia oraz klasyfikacja wspólnot i za
gadnień etnicznych. Teoria etnosu została skonstruowana w celu opracowania
i rozstrzygnięcia tzw. problemu narodowościowego, czyli uregulowania, przewi
dywania stosunków między różnymi etnosami w obrębie państw wielonarodo
wych — również Rosji.
Opracowywanie teorii etnosu w nauce radzieckiej postępowało powoli. W la
tach 80. prace nabrały tempa, co uwidoczniło się w liczbie publikowanych książek
i artykułów (Bromlej 1983, 1987; Kozłow 1979; Kriukow 1986, 1989). Do samego
końca istnienia ZSRR w radzieckiejetnologii dominowała „historyczno-stadialna” typologia etnosów. W książce Etnos i etnografja Bromlejpowoływał się na po
stulat Lenina, aby opracowując jakikolwiek temat o charakterze społecznym,
umiejscowić go w określonych ramach historycznych. Była to tzw. etnograficzna
szkoła radziecka, której fundament stanowiła „metodologia dialektyczno-materialistyczna” (Bromlej 1973, s. 6-7). Dlatego też analizowano procesy etniczne
z pozycji historyzmu w ścisłym związku z czynnikami społeczno-ekonomicznymi
stanowiącymi według tejkoncepcji podstawę rozwoju społecznego3. W ujęciu tym
plemię było jednostką etniczną dla formacji wspólnoty pierwotnej, narodnost’ —
dla formacji wczesnoklasowych i naród — dla rozwiniętych formacji klasowych.

3 Radziecką etnografię Syberii zdominowały badania poświęcone etnogenezie narodów syberyj
skich, które miały przyczynić się do zrozumienia ogólnych praw historycznego powstawania na
rodów. Etnografowie radzieccy w pracach dotyczących problematyki etnicznej wskazywali na
postępujące od lat 50. zmiany w kulturze tradycyjnej ludności autochtonicznej oraz przyjmowanie
propagowanych wzorców kultury miejskiej. Wraz z wprowadzeniem techniki, nowych form gospoda
rowania, odzieży, transportu itp. — kultura materialna, którą badacze radzieccy uważali za istotny
wyznacznik odrębności etnicznej, zaczęła tracić swoje charakterystyczne cechy.
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Złamanie monopolu partii komunistycznej, a tym samym osłabienie wpły
wu ideologii marksistowskiejw badaniach naukowych, przyczyniło się do zmia
ny teorii etnosu. Etnografowie odchodzili stopniowo od założeń materializmu
historycznego i ewolucji poszczególnych formacji społecznych i ekonomicznych.
Nabrała znaczenia, odrzucana w czasach radzieckich, teoria istnienia autono
micznych cywilizacji, reprezentowana przez Spenglera i Toynbee’go, a także inspi
rowana poglądami Webera idea podkreślająca znaczenie czynników religijnych
w kształtowaniu etnosu (Kozłow 1995, s. 41).
Jako pierwszy terminem „etnos” posłużył się Szirokogorow (1922; 1923), dla
którego istotne było subiektywne odczuwanie więzi człowieka ze wspólnotą. Okre
ślał etnos jako jednostkę, w której zachodzą kulturowe zmiany ludzkości jako
gatunku. Etnos istniał wtedy, gdy ludzie uświadamiali sobie wspólnotę pochodze
nia, obyczajów, języka i stylu życia (Szirokogorow 1923). Prace Szirokogorowa
nie znalazły się w kanonie nauki radzieckiejz dwóch powodów. Po pierwsze, ich
autor był emigrantem, a po drugie, nie odnosił etnosu do kategorii społecznych,
ale biologicznych. Można jednak uważać go za prekursora odrzucanejczy raczej
oficjalnie pomijanejdefinicji etnosu Lwa Gumilowa, który udowadniał pozaspołeczną naturę etnosu, wskazując, że może on istnieć w kilku formacjach społecz
nych. Tym samym przeciwstawił się obowiązującym dogmatom metodologicznym
etnograficznej szkoły radzieckiej. W ujęciu Gumilowa etnos był kategorią biolo
giczną wewnątrz rodzaju homo sapiens, powstałą pod wpływem szczególnie
aktywnych jednostek, które pojawiają się w określonych rejonach Ziemi w następ
stwie padających tam różnych promieni kosmicznych. Etnosy żyją średnio około
tysiąca dwustu lat, a w wyniku ich wzajemnego oddziaływania powstają nowe
twory. Z koncepcją Gumilowa wiąże się idea panetniczności, u podstaw której
legło wyobrażenie etnosu jako najbardziejuniwersalnejformy życia społecznego
ludzi.
W czasach nam bliższych badania nad etnosem nadal stanowią ważne pole
dociekań naukowych etnografów radzieckich. Współcześnie w nauce rosyjskiej
podkreśla się związek etnosu z historycznie ukształtowaną wspólnotą ludzi. Aby
etnos zaistniał, konieczna jest wspólnota terytorium i języka. Jeżeli etnos składa
się z różnojęzycznych grup, wspólnota języka rodzi się w ciągu wielu lat w procesie
etnogenezy. W tym czasie wytwarzają się wspólne cechy kultury materialneji duchowejoraz najważniejsza cecha etnosu — świadomość etniczna, wyrażająca się
zwłaszcza w używaniu wspólnejnazwy własnej — etnonimu. Etnos występuje ja
ko organizm społeczny, który powstaje w wyniku endogamicznych małżeństw
i przekazywania nowemu pokoleniu świadomości etniczneji kultury. Etnos ma
tendencje do wytworzenia terytorialno-politycznejorganizacji, jednak jejpowstanie nie jest dla etnosu konieczne. Z biegiem czasu kultura, położenie geograficzne,
polityczne i społeczno-ekonomiczne warunki istnienia mogą się istotnie zmieniać
(m.in. w wyniku procesów etnicznych), ale przy zachowaniu świadomości etnicz
nej etnos zachowuje swoją tożsamość (Kozłow 1995, s. 47).
W badaniach nad istotą etniczności i jejmiejscem w teorii etnosu Czeszko
definiuje etnos jako wspólnotę ludzi, których łączy szereg elementów — język,
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kultura, skład psychiczny etnosu (tzw. mentalitet), świadomość, etnonim (a nie
którzy badacze dodają endogamię etniczną). Czeszko zwraca uwagę, że w radzieck ie ji rosyjskiejliteraturze etnologicznejnie sformułowano pytania o korzenie
etniczności, która najczęściejpojawia jako produkt ludzkiejświadomości, sponta
niczna forma ideologicznego odbicia i oswojenia środowiska społecznego. Trud
ność w naukowym określeniu etniczności polegała m.in. na jej irracjonalnej
naturze, przez co nauka operująca racjonalnymi (pozytywistycznymi) metodami
poznania nie była w stanie objąć całości fenomenu etniczności. Dla Czeszki jest
ona z jednejstrony świadomością dziedziczonejsolidarności grupowej, opartejna
wyobrażeniach o wspólnym (choć w rzeczywistości niekoniecznie) pochodzeniu,
losach historycznych, zbiorowych interesach i kulturze. Z drugiejstrony takie wy
obrażenia mają obiektywną podstawę — rzeczywiście wytwarzają się w wyniku
obiektywnego istnienia grup ludzi (narodów), wyodrębnionych z otaczającej
rzeczywistości społecznej. Etniczność jest społecznym instynktem, instynktem
wspólnotowości, niezdeterminowanym przez żadne przyczyny materialne (Czeszko 1994, s. 40-41).
W tym ogólnym przeglądzie koncepcji etnosu wspomnijmy jeszcze o wpływie
na rosyjską etnologię najnowszych kierunków zachodnich. Tiszkow przytacza
definicję etnosu utrzymaną w duchu postmodernizmu, poddając ją jednocześnie
krytyce. Otóż etnosy istnieją wyłącznie w głowach etnografów, są rodzajami „kon
strukcji intelektualnych” odnoszącymi się do realnie istniejącego kulturowego
zróżnicowania. Konstrukcje te dążą do strukturyzacji kontinuum z obiektywnie
istniejących i odróżniających się elementów społeczeństwa i kultury (Tiszkow
1992). Jednak w swojejpóźniejszejksiążce, noszącejznamienny tytuł Rekwiem po
etnosu (2003), autor poddaje krytyce pojęcie etnosu dominujące w radzieckiejetnografii. Uważa, że zbyt mocno zmieniły się realia życia, żeby zamykać całe grupy
ludzi w sztywnych ramach homogenicznych jednostek „kultur” lub „etnosów”.
Tiszkow zajął się badaniem „polityki kultury”, przyjmując teoretyczne założenia
poststrukturalizmu i społecznego konstruktywizmu.
Po żałobnych nieszporach nad etnosem przejdźmy do stalinowskiego pojęcia
narodu, kluczowego dla radzieckich badań nad etnicznością. W zasadzie aż do lat
90. XX w. dyskusje nad zagadnieniami narodowościowymi koncentrowały się na
komentowaniu sformułowanejprzez Stalina definicji narodu. Przytoczmy ją więc:
naród to „historycznie ukształtowana, trwała wspólnota ludzi powstała na bazie
języka, terytorium, życia ekonomicznego i składu psychicznego, ujawniająca się
we wspólnocie kultury” (cyt. za: Aleksandrenkow 1996, s. 17). Według powyższej
definicji naród mógł zaistnieć tylko wtedy, gdy wspólnota spełniła wszystkie wy
mienione warunki. Stalin, lekceważąc z oczywistych względów takie kryteria, jak
historię czy świadomość narodową, oparł się na pracach Kautskiego i Bauera.
Od pierwszego przyjął założenia dotyczące wspólnoty języka i terytorium, od dru
giego — wspólnotę składu psychicznego lub charakteru narodowego (mentalitet).
Dodał natomiast do tych czynników wspólnotę życia ekonomicznego — cechę
właściwą społeczeństwom państwowym, a nie narodowym. Stalinowska defini
cja narodu na skutek zideologizowania nie miała praktycznie żadnego znaczenia

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

26

Etniczność i narody — kontekst teoretyczny zjawiska

teoretycznego — weszła jednak na trwałe do literatury etnograficznej(Potapow
1953a, 1969b), a co ważniejsze — stała się przedmiotem dyskusji wśród „małych”
etnicznych społeczeństw syberyjskich, których członkowie do tejpory zastanawia
ją się, czy spełniają kryteria, by być narodem. Można odnieść wrażenie, że komen
towanie i odwoływanie się uczonych do tej definicji miało w Związku Radzieckim
charakter scholastyczny; jednak powszechne cytowanie w literaturze naukowej
doprowadziło do jej niezwykłej trwałości.
Próby zmiany w opracowywaniu teorii narodu (nacji) nastąpiły po 1956 r.4 Po
jawiły się wówczas dwa sposoby analizy teoretycznejpojęcia „narod”. Pierwszy
z nich wyraził się w opozycji wobec stalinowskiego dogmatu nacji — przez od
wołanie się do przeciwstawnych Stalinowi wypowiedzi Lenina o ekonomii przełamującejnarodowe bariery, o dwojakiejistocie „kultury narodowej” itd.5 Drugi
kierunek zmierzał do nowego opracowania teorii etnosu, w którejnaród (nacja)
odgrywałby ważną rolę jako jeden z głównych etapów historycznych. To dawało
badaczom więcejswobody oraz możliwość mocniejszego zaakcentowania znacze
nia świadomości etnicznej, którą w kategorii „świadomość narodowa” można było
odnieść do narodu (nacji). W ten sposób w stosunku do myśli rosyjskiejz przełomu
XIX i XX w. nastąpiła jakościowa zmiana w relacji między etnosem a narodem. Je
szcze na początku X X w. teorie etnosu rozwijały się głównie w ramach teorii naro
du; po II wojnie światowejteoria narodu zaczęła być opracowywana w ramach
teorii etnosu (Kozłow 1995, s. 46). Konserwatywnie myślący autorzy próbowali
nie dopuścić do przyjęcia nowych założeń, starając się oddzielić naród od etnosu.
Kuliczenko, zwolennik teorii „marksizmu-leninizmu” w naukach społecznych,
nie przyjmował argumentów nawet tych autorów, którzy zamiast narodu posługi
wali się terminem „wspólnota społeczno-etniczna”, zarzucając im „przecenianie
pierwiastka etnicznego” (Kozłow 1995, s. 47).
Z pojęciem narodu (nacji) wiąże się inne określenie powstałe na gruncie nauki
rosyjskiej, późniejradzieckiej — nacjonal’nost’. Różnica między pojęciami nacjonal’nost’ a narodnost’ jest niejasna. Narodnost’ wyprowadza się od „tradycyj
nego” określenia w języku rosyjskim narod, oznaczającego według słownika
Dalju „całokształt cech i zwyczajów, odróżniających jeden narod od drugiego”
(cyt. za: Aleksandrenkow 1996, s. 16). Nierzadko terminem narodnost’ posłu
giwano się w podobnym znaczeniu co narod. Kiedy w języku rosyjskim pojawiło
się słowo nacja, na tejsamejzasadzie wyprowadzono określenie nacjonal’nost’,
które jest bliskie znaczeniowo narodnosti i oznacza przynależność do narodu
(etnosu)6. Pojęciem narodnost’ posługiwano się dla oznaczenia typu wspólnot

4 W 1956 r. odbył się X X zjazd partii komunistycznej Związku Radzieckiego, który zapoczątkował
okres tzw. odwilży Chruszczowa.
5 Pierwsza taka próba miała miejsce w Instytucie Filozofii Akademii N aukZSSR w 1958 r., a od lat 60.
prowadzono dyskusję na ten temat w czasopiśmie „Woprosy Istorii” .
6 Nieostrość tych kategorii odbiła się w praktyce, co widoczne było w spisach powszechnych, określa
jących narodowość obywateli Rosji Radzieckiej, a później ZSRR. W spisie ludności z 1920 r. pojawi
ło się pytanie o nacjonal’nost’ , a w 1926 r. o narodnost’. W spisie z 1939 r. ponownie w ankietach
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charakterystycznych dla „wczesnoklasowych” formacji. Widoczny jest tutaj
wpływ Stalina na ewolucyjną teorię języka, według następującego schematu: języ
ki plemienne, poprzez języki narodnosti, przekształciły się w języki nacional’ne.
Późniejsze opracowania terminologii etnicznejnie dały właściwie żadnych ty
pologicznych rezultatów, a sam termin narodnost’ stał się niejasny, podobnie jak
narod, nacja, nacjonal’nost’ (Kozłow 1995, s. 50).
Reasumując to, co zostało powiedziane do tejpory, „etnos” był jednym z naj
ważniejszych określeń umożliwiających analizę teoretyczną etniczności w ra
dzieckich i rosyjskich naukach społecznych. Wraz z nim funkcjonowały inne
terminy, mające pomóc w typologii zjawisk narodowych. Etnografowie rosyjscy
zwracają uwagę na ich rosyjskie korzenie i przydatność w dyskursie o etniczności.
Jednocześnie widać, że różnice między kategoriami są płynne, a i sami badacze
mają na ogół problemy z rozróżnieniem semantyki poszczególnych pojęć, słu
żących analizom zjawisk etnicznych w Rosji.

pojawiło się pytanie o nacjonal’nost’ . Podobnie w paszportach i drukach służbowych należało określić

nacjonal’nost’ .
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Rozdział 2

Syberia postradziecka
prawa i autonomie narodów
„rdzennych”

Zanim przejdziemy do prezentacji materiałów etnograficznych z południowejSyberii, naszkicujmy szeroki kontekst przekształceń politycznych, które umożliwiły
„odrodzenie narodowe” społeczeństw syberyjskich. Dzięki aktom prawnym i zało
żeniom rosyjskiejpolityki narodowościowejw latach 90. X X w. stały się możliwe
liczne strategie, impresje i działania, którymi posługiwali się mieszkańcy społe
czeństw syberyjskich w konstruowaniu własnej etniczności.
Związek Radziecki oficjalnie był państwem wielonarodowym. Stanowił fe
derację republik związkowych, które konstytucja traktowała jako równorzędne
podmioty prawne. Republiki związkowe dzieliły się według kryterium administra
cyjnego na kraje i obwody oraz według kryterium etnicznego na republiki, obwody
i okręgi. Jednostki terytorialne wydzielone na podstawie etnicznejotrzymywały
status autonomii. Zbudowanie takiej struktury państwa według oficjalnej wykła
dni polityków radzieckich miało stanowić konstytucyjną gwarancję możliwości
rozwoju narodowego poszczególnych społeczeństw etnicznych, a jednocześnie po
twierdzać zasadę respektowania praw narodów do samostanowienia1.
Do czasu rozpadu ZSRR podział administracyjny kraju, uwzględniający kryte
ria etniczne, był niejasny, a zakres kompetencji poszczególnych autonomii płynny.
Zasadnicza różnica między republikami autonomicznymi a krajami administra
cyjnymi dotyczyła klucza narodowościowego w obsadzaniu stanowisk partyjnych
oraz we władzach lokalnych. Status republik i obwodów autonomicznych podkre
ślały niektóre atrybuty niezależności — nazwa etniczna, istnienie lokalnejwładzy1

1 Prawo narodów do samostanowienia było jednym z głównych haseł propagandowych radzieckiej
polityki narodowościowej po rewolucji październikowej.
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wykonawczeji ustawodawczej. W praktyce jednak wiele praw wynikających ze
statusu autonomii było martwymi zapisami, nierespektowanymi przez władze2.
Charakter polityki wobec społeczności etnicznych na Syberii oprócz zabiegów
ideologicznych kształtowały przede wszystkim względy ekonomiczne i silne uza
leżnienie obszarów za Uralem od władzy centralnejw Moskwie. Politycy europejskiejczęści ZSRR często traktowali Syberię jako olbrzymi rezerwuar surowców,
obszar gigantycznych inwestycji przemysłowych i eksperymentów geograficznych
(koncepcja zmiany kierunku syberyjskich rzek w celu nawodnienia obszarów pu
stynnych Azji Środkowej).
W wyniku industrializacji proporcje narodowościowe na Syberii uległy zmia
nie. Wzrost uprzemysłowienia tejkrainy pociągnął za sobą wielkie migracje, które
doprowadziły do poważnych zmian w strukturze etnicznejkraju. Napływ „Sło
wian” (głównie inteligencji techniczneji niewykwalifikowanych robotników)
spowodował zmniejszenie się liczby przedstawicieli narodów tytularnych w repu
blikach i obwodach autonomicznych, którzy stanowili często zaledwie trzecią
część ogółu ludności. Jednak zachowanie statusu autonomiczności dawało człon
kom społeczeństw syberyjskich pewną szansę awansu społecznego. Istniała bo
wiem pula etatów kierowniczych i urzędniczych, gwarantująca reprezentantom
narodów „niesłowiańskich” otrzymanie określonejliczby stanowisk. Nastąpił tak
że stopniowy rozwójszkolnictwa wyższego w instytutach pedagogicznych tworzo
nych w poszczególnych republikach i obwodach, co umożliwiło wzrost edukacji
przedstawicieli narodów „rdzennych”.
Mimo że liczba ludności niesłowiańskiej na Syberii procentowo zmniejszała
się, od lat 70. X X w. gwałtownie wzrósł poziom wykształcenia wśród przedstawi
cieli narodów syberyjskich. Statystyki spisu powszechnego z 1970 r. wykazały, że
w socjalistycznejrepublice Buriacji było więcejBuriatów z wyższym wykształce
niem aniżeli Rosjan. W ciągu następnych lat proporcje zmieniły się jeszcze bardziej
na korzyść Buriatów. Także w innych republikach syberyjskich — w Jakucji, Chakasji — ludność „rdzenna” zrównała się pod względem wykształcenia z Rosjana
mi (Zajączkowski 1994, s. 7).
Pomimo dominującej w Związku Radzieckim ideologii internacjonalistycznej
w republikach na Syberii rysował się niewidoczny dla władz partyjnych konflikt et
niczny między społeczeństwami „rdzennymi” a migracyjną większością. Przedsta
wiciele narodów syberyjskich podkreślają, że napływ ludności rosyjskiej odbywał
się pod hasłem cywilizowania Syberii. Arogancja osadników, poczucie wyższości,
odmienny styl życia, inne sposoby wychowania prowadziły do zadrażnień i na
pięć. Liderzy społeczeństw syberyjskich — inżynierowie, technicy, wykładowcy
akademiccy, jak również urzędnicy partyjni dążyli do objęcia stanowisk według
kryterium etnicznego. Jednocześnie wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia
najliczniejsze narody syberyjskie: Jakuci, Chakasi, Buriaci, Tuwińczycy, Ałtajczycy zaczęli odtwarzać własne środowiska intelektualne zniszczone w wyniku
2 Dotyczyło to przede wszystkim praw poszczególnych społeczności etnicznych do posługiwania się
językami narodowymi w urzędach państwowych i szkołach.
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represji stalinowskich, a mniejsze społeczności: Szorowie, Kumandyńczycy,
Czełkanowie i inni po raz pierwszy w historii stanęli przed możliwością wytworze
nia własnejinteligencji. Istnienie republik i obwodów autonomicznych zawiera
jących w nazwie apelatyw etniczny w dużejmierze przyczyniło się do wytworzenia
nowego rodzaju identyfikacji etnicznej, w wyniku którejludność tytularna repu
blik odczuwała silny związek z zamieszkiwanym terytorium, traktując je jako ro
dzaj własnego państwa.

Syberia pod koniec X X w.
W drugiejpołowie lat 80. X X w. wTuwie, Chakasji, Buriacji, Jakucji, Ałtaju nastąpił
wzrost nastrojów narodowych. Niezależnie od obszaru przedstawiciele narodów
tytularnych domagali się coraz szerszych praw dla własnych wspólnot etnicznych.
Jednym z priorytetów były żądania zwiększenia edukacji w językach narodowych
i podwyższenia statusu języka narodowego. Ruchy etniczne organizowały się
przede wszystkim właśnie pod hasłem obrony języka, ochrony środowiska, a także
powrotu do dawnych tradycji kulturowych. Z czasem — pod wpływem coraz sil
niejszych nastrojów decentralistycznych w republikach związkowych — także
w republikach i obwodach autonomicznych na Syberii widoczna była polityzacja
dotychczasowych ruchów o charakterze kulturowym. Do zaktywizowania postaw
narodowych przyczyniły się także ruchy ekologiczne, których członkowie wskazy
wali na potrzebę odtworzenia tradycyjnych form gospodarowania oraz „ekologicz
ny” charakter lokalnych wierzeń i obrzędów związanych z kultem gór.
Na przełomie lat 80. i 90. politycy i liderzy narodowi republik i obwodów sybe
ryjskich otwarcie już mówili o konieczności zmian politycznych i zwiększeniu
kompetencji republik autonomicznych. Republiki te, podobnie jak niektóre sybe
ryjskie obwody, ogłosiły suwerenność. Konieczne stało się przygotowanie nowego
układu, który określiłby dalsze funkcjonowanie państwa. Zbiegło się to w czasie
ze wzrostem nastrojów separatystycznych także wśród Rosjan mieszkających na
Syberii, którzy domagali się większego uniezależnienia od centrum decyzyjnego
w Moskwie. Sprzeciwiali się głównie centralnemu administrowaniu państwem
oraz wykorzystywaniu syberyjskich bogactw naturalnych, domagali się odprowa
dzania na Syberię odpowiednich ekwiwalentów finansowych.
Ekonomiczne uniezależnienie od moskiewskiego centrum i możliwość decydo
wania o lokalnym rozwoju gospodarczym stawały się coraz ważniejszym argu
mentem politycznym. Kluczowe dla uzyskania większejsamodzielności obszarów
syberyjskich było podpisanie w październiku 1990 r. Porozumienia Syberyjskiego.
W jego skład weszły KrajAłtajski, KrajKrasnojarski; republiki: Tuwa, Buriacja,
Ałtaj, Jakucja, Chakasja; obwody: nowosybirski, kemerowski, tomski, omski, czytyjski, tiumeński, irkucki; okręgi narodowościowe: agińsko-buriacki, ust’-ordyński, tajmyrski i ewenkijski. Porozumienie było organizacją gospodarczą, której
liderzy domagali się szerokich przywilejów ekonomicznych dla własnych jed
nostek administracyjnych. Działania podjęte przez polityków Porozumienia

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

Syberiapostradziecka

—

prawa i autonomie narodów „rdzennych”

31

zakończyły się politycznym sukcesem: odpowiednie instytucje otrzymały możli
wość wydawania koncesji na eksploatację złóż, prawo do określenia wysokości
opłat za wydobycie bogactw naturalnych, prawo do wydawania licencji na eksport
i import surowców, a także gwarancję zachowania w miejscowym budżecie jednej
czwartej z produkcji przemysłowej (ibidem, s. 14).
Po sukcesach ekonomicznych zarysowały się różnice w dążeniach i aspiracjach
politycznych w poszczególnych jednostkach na Syberii. Politycy terytoriów admi
nistracyjnych (kraje i obwody) opowiadali się przede wszystkim za wprowadze
niem reguł demokracji, ograniczeniem monopolu partii komunistycznej oraz
stosowaniem zasad gospodarki wolnorynkowej. Domagali się także przestrzega
nia praw obywatelskich. Natomiast w republikach narodowościowych oprócz
demokratyzacji życia coraz głośniejchciano szerszejautonomii polityczneji kultu
ralnej dla społeczności tytularnych.
Kluczowe dla obecnejsytuacji na Syberii były zmiany w 1991 r. Dotychczasowe
radzieckie republiki autonomiczne (Jakucja, Buriacja i Tuwa) oraz obwody autono
miczne (chakaski i gorno-ałtajski) przekształciły się w nowe republiki. Sacha (Ja
kucja), Buriacja, Tuwa, Chakasja, Ałtajotrzymały status republik federacyjnych
Rosji. Stało się to możliwe za sprawą Układu Federacyjnego, który do czasu
uchwalenia konstytucji regulował kompetencje i zakres odpowiedzialności mię
dzy władzami centralnymi a ośrodkami terytorialno-administracyjnymi. W wyni
ku podpisania Układu republiki otrzymały szereg prerogatyw umożliwiających
prowadzenie względnie niezależnej polityki regionalnej: trójstopniowy podział
władzy, prawo do aktywności na forum międzynarodowym i możliwość zawiera
nia kontraktów gospodarczych z innymi państwami. Miały także prawo do wpro
wadzenia stanu wyjątkowego po wcześniejszej konsultacji z władzami Federacji
Rosyjskiej. Oprócz kompetencji politycznych republiki otrzymały także prawo do
posiadania symboli narodowych: flagi, godła i hymnu. Decentralizacja państwa
przeprowadzona za zgodą najważniejszych ośrodków politycznych w Moskwie
oznaczała w praktyce, że po raz pierwszy w historii republiki syberyjskie mogły
w znacznym stopniu same decydować o własnejpolityce wewnętrznej, edukacji,
a nawet polityce zagranicznej.
Ostatecznie strukturę administracyjną Rosji określiła konstytucja Federacji Rosyjskiej(z 12 grudnia 1993 r.), wprowadzająca w art. 5 podział na republiki, kraje,
obwody, miasta federacyjne, obwody autonomiczne, autonomiczne okręgi, które
są równoprawnymi podmiotami Federacji. Republiki, nazywane w konstytucji
państwami, uzyskały szerokie kompetencje. Prawo federacyjne zezwala każdej
z nich na posiadanie własnejkonstytucji i lokalnego ustawodawstwa w obrębie
swoich granic (Konstitucija 1997, s. 4-5). Językiem państwowym Federacji Rosyj
skiej jest język rosyjski, ale republiki mają prawo do ustanowienia własnych języ
ków państwowych, które obowiązują w urzędach, w samorządzie lokalnym czy
państwowych uczelniach na terytorium republik. Federacja gwarantuje również
wszystkim narodom zamieszkującym na jej terytorium prawo do zachowania
własnego języka i stworzenia warunków do nauki języków narodowych (art. 68)
(ibidem, s. 20-21).
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Pomimo prawnego uregulowania statusu autonomii polityka narodowościowa
Rosji jest krytykowana zarówno przez specjalistów zajmujących się tą problematy
ką, jak i przedstawicieli władz autonomicznych, wskazujących na poważne luki
legislacyjne i brak jasnych rozgraniczeń między kompetencjami jednostek autono
micznych a zwyczajnymi terytorialnymi jednostkami administracji. Widoczną po
zostałością radzieckiejpolityki narodowościowejsą próby centralnego sterowania
polityką regionalną pomimo konstytucyjnych gwarancji szerokiej autonomii.
Dążenie struktur państwowych do rozszerzenia swoich kompetencji w sferze narodowościowejdoprowadziło do energicznego sprzeciwu liderów w republikach, któ
rzy powołując się na konstytucje republikańskie, domagali się respektowania ich
praw autonomicznych.
W pierwszych miesiącach istnienia Federacji Rosyjskiej, według oficjalnych
deklaracji, jednym z celów polityki narodowościowej było formowanie społeczeń
stwa obywatelskiego i zapewnienie poszanowania praw człowieka na jej tery
torium. Powstające programy, m.in. odrodzenia etnicznego, miały umożliwić
praktyczną realizację postulatów narodowych zarówno całych wspólnot, jak i kon
kretnych osób. Z punktu widzenia interesów państwa chodziło tu przede wszyst
kim o podkreślenie priorytetu czynników społecznych nad etnicznymi. Stworzenie
szerokiej autonomii, popartej konstytucyjnymi gwarancjami, dla poszczególnych
narodów tytularnych miało na celu utrzymanie całości państwa, a także zachowa
nie pewnej kontroli władz centralnych nad republikami.
W 1994 r. nastąpiła zmiana w polityce narodowościowej. Dotychczasowy kie
runek, który opierał się na stworzeniu systemu autonomii narodowo-kulturalnej,
przesunął się w stronę instytucjonalną: dobrowolnego zrzeszania się ludzi w orga
nizacjach i stowarzyszeniach o charakterze etnicznym. Zmiana uwidoczniła się
także w wypowiedziach prezydenta Jelcyna, który akcentował konieczność organi
zowania się wspólnot narodowych. Minister do spraw narodowości i regionalnej
polityki Szahrajw 1994 r. zaproponował połączenie dwóch koncepcji opartych na
kryteriach terytorialnych: samorządu lokalnego i autonomii narodowo-kulturalnej. Jego zdaniem, autonomia narodowo-kulturalna powinna przyczynić się do
wypracowania konkretnych form organizacyjnych, a na poziomie samorządu lo
kalnego — realizować większość narodowych, ekonomicznych i politycznych
praw narodów i narodowości Rosji. Szahrajpostrzegał autonomię narodową i kul
turową jako część państwowego systemu zarządzania, wspieranego przez sa
morząd lokalny. Kulturowe samoorganizowanie się poszczególnych wspólnot
(stowarzyszenia narodowe i kulturalne) oraz rozwiązywanie etnicznych proble
mów w sferze ekonomii i kultury uważał za wewnętrzną sprawę republik, w którą
państwo nie powinno nadmiernie ingerować (Gubogło 1995a, s. 118).
W dyskusjach na temat autonomii narodowo-kulturalnejna pierwszy plan wy
suwała się jej strona organizacyjna: czy autonomia powinna prawnie gwaranto
wać rozwój kulturowy społeczności etnicznych, czy też stworzyć sytuację do
praktycznej działalności na rzecz poszczególnych wspólnot etnicznych. W ujęciu
władz centralnych autonomie narodowe traktowane są na ogół jako struktu
ry państwowe stworzone dla etnosów nierosyjskich, regulowane na poziomie
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federacji. Politycy republik — zwolennicy decentralizacji również domagają się
państwowych gwarancji dla programów „odrodzenia narodowego”, traktując pań
stwo jako gwaranta ich niezależności. Część polityków i działaczy narodowych
opowiada się jednak za drugim rozwiązaniem i niezależnością życia narodowego
od struktur państwowych, widząc w tych ostatnich zagrożenie dla interesów naro
dów tytularnych.
Zwolennicy radzieckiejpolityki narodowościowejnie przyjmują założeń auto
nomii narodowych, deklarując konieczność przywrócenia ZSRR, który to zabieg
uregulowałby — ich zdaniem — relacje międzyetniczne w państwie i zapobiegł
ewentualnym konfliktom. Przedstawiciele partii postkomunistycznych traktują
autonomie narodowo-kulturalne jako czynnik przyspieszający rozkład państwa
i potęgujący nastroje nacjonalistyczne wśród ludności niesłowiańskiejw Rosji. Po
jawiła się koncepcja przekształcenia republik w kraje, tak by republiki utraciły
swójpaństwowy charakter. Założenie to po rozpadzie Związku Radzieckiego było
raczej tworem teoretycznym, gdyż liderzy republik federacyjnych, mając szerokie
przywileje potwierdzone przez konstytucję, zdecydowanie opowiedzieli się prze
ciwko przekształceniu ich państw w zwyczajne jednostki administracyjne.
Wspomniane koncepcje w pewnym stopniu nawiązują do dziedzictwa radziec
kiej polityki narodowościowej, której podstawą było tworzenie zróżnicowanych
tworów terytorialnych według klucza politycznego w celu państwowej regulacji
procesów etnicznych.
W pierwszejpołowie lat 90. X X w. pojawił się jakościowo nowy trend w polityce
narodowościowej, skierowany na mobilizację etniczną członków poszczególnych
wspólnot i ich etniczne organizowanie się w ramach istniejących autonomii.
Wiązało się to z demonopolizacją państwowejpolityki narodowościowej. Dzięki te
mu w Rosji wytworzył się klimat sprzyjający powstawaniu i funkcjonowaniu sto
warzyszeń o charakterze etnicznym. Ten kierunek polityki narodowościowej
zakładał liberalizację państwa względem obywateli, zapewniając im możliwość
swobodnego wyboru etniczności (Gubogło 1995b, s. 137).
Położenie akcentu na możliwości prawne swobodnego zrzeszania się ludzi
w stowarzyszeniach narodowo-kulturalnych jest w Rosji zjawiskiem jakościo
wo nowym. Taka formuła identyfikacji etnicznejtym różni się od poprzednich kon
cepcji polityki etnicznejopartej na państwowejstrukturze administracyjnej, że
przenosi ciężar ze zbiorowego traktowania kwestii etnicznych i przyznawania
praw całym narodom na indywidualny. Zróżnicowana sieć stowarzyszeń na
rodowych, kulturalnych i ekonomicznych, poczynając od partii politycznych,
a skończywszy na korporacjach handlowych, pozostawiała przedstawicielom po
szczególnych narodowości możliwość samodzielnej decyzji w wyborze języka
narodowego i kultury, a przede wszystkim odpowiedniejdla siebie formuły uczest
niczenia w życiu etnicznym republiki. Ten kierunek polityki narodowościowejoddalał sferę etniczności od państwa oraz podziałów administracyjnych. Aby nie
pozostał jednak tylko teoretyczną konstrukcją, niezbędne stało się stworzenie od
powiednich warunków do wprowadzenia tej idei w życie. Rzeczywisty zwrot był
możliwy, gdyby powstało wiele organizacji narodowych skupiających członków

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

34

Syberiapostradziecka

—

prawa i autonomie narodów „rdzennych”

społeczności etnicznych. Ewentualny sukces tejorientacji w polityce narodowościowejpozwoliłby na zmianę powszechnego w Rosji przekonania o wyższości
postawy zbiorowejnad indywidualną. Dlatego zwolennicy tejorientacji zdecy
dowanie domagali się przyznania obywatelom prawa do działalności w formie
zróżnicowanych stowarzyszeń narodowo-kulturalnych, opowiadając się przeciw
ko autonomii zamkniętejw określonych granicach administracyjnych (Gubogło
1995b, s. 138-140).

Ludność „rdzenna” a autonomia narodowo-kulturalna
Konsekwencją niejednoznacznejpolityki narodowościowejjest stosunek władz
rosyjskich do „rdzennej” ludności Syberii. Od początku lat 90. X X w. powstało kil
kanaście aktów prawnych dotyczących społeczności autochtonicznych Syberii,
Północy i Dalekiego Wschodu. Rozbieżności dotyczyły zarówno statusu tych grup,
jak i kompetencji prawnych. Małe „rdzenne” narody — w projektach ustaw i w do
kumentach ratyfikowanych określane także jako: „rdzenne narody Północy”
— znalazły się pod opieką państwa — art. 69 konstytucji, który chroni ich prawa
zgodnie z odpowiednimi normami prawa międzynarodowego i umowami między
narodowymi podpisanymi przez Rosję (Konstitucija... 1997, s. 21). Pojęcie naro
dów „rdzennych” w prawie rosyjskim występowało jeszcze w XIX w., nigdy jednak
nie zostało dokładnie sprecyzowane. W rosyjskiej literaturze istniało kilka termi
nów na określenie ludności nierosyjskieji nieprawosławnejmieszkającejna Sybe
rii — tuziemcy, inorodcy, inowiercy, jasacznyje, które znajdujemy w dokumen
tach, pracach naukowych i w publicystyce.
Semantyka słowa „rdzenny” (korennoj) wskazuje na pierwszeństwo zamie
szkania określonej społeczności na danym terytorium. Współcześnie oznacza jed
nak tylko obecność danej grupy na Syberii w okresie jej podboju przez Rosjan.
Posługiwanie się terminem „rdzenny” staje się jeszcze bardziej problematyczne
w przypadku formuły „koczownicza ludność rdzenna”. Etnografowie rosyjscy
uważają, że w przypadku grup pasterskich terytorium nie może być kryterium
rdzenności (Sokołowskij 1998, s. 85). Twierdzą, że pasterze syberyjscy są „zako
rzenieni” przede wszystkim w specyficznym stylu koczowniczego życia. Sprzecz
ność ta jest o tyle istotna, że współczesna ochrona prawna narodów „rdzennych”
obejmuje przede wszystkim hodowców reniferów, którzy przemierzają setki kilo
metrów ze swoimi stadami.
Analizując zasady wyodrębnienia narodów „rdzennych” w ciągu ostatnich
sześćdziesięciu lat, w literaturze rosyjskiejpodkreśla się małą liczebność społecz
ności etnicznych, których członkowie zajmują się tradycyjnymi gałęziami gospo
darowania (hodowla reniferów, myślistwo, rybołówstwo, zbieractwo), wyróżniają
się innym stylem życia (koczowniczy, półkoczowniczy) oraz znajdują się w trudnej
sytuacji materialnej. Zdaniem etnograf Sokołowej, współczesne społeczności
uważane za rdzenne spełniają tylko pierwsze kryterium (Sokołowa 1992). W przy
padku większości narodów „tradycyjny” styl życia prowadzi zaledwie czwarta
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część grupy, znaczna część mieszka w dużych miastach i pracuje w przemyśle, na
tomiast ostatnie kryterium jest charakterystyczne także dla Rosjan i nie różni się
od sytuacji „rdzennych ludów Północy” (Sokołowskij 1998, s. 85).
Na mocy ustawy „O podstawach państwowejregulacji społeczno-ekonomicz
nego rozwoju Północy Federacji Rosyjskiej” do narodów Północy3 zalicza się spo
łeczności etniczne, które mieszkają na tym samym terytorium, co ich przodkowie,
zachowują tradycyjny styl życia, liczą mniejniż pięćdziesiąt tysięcy ludzi w Rosji
i są świadome własnej wspólnoty etnicznej (Kriażkow 1997, s. 44).
Trudnym do sprecyzowania sformułowaniem jest określenie „ziem tradycyjne
go miejsca zamieszkania przodków”. Spór dotyczy m.in. Jakutów, jednego z naj
liczniejszych narodów Syberii — nie może więc być mowy o małejliczebności
grupy. Według większości teorii naukowych, pierwotnym obszarem zamieszkania
Jakutów były okolice Bajkału w południowejSyberii. Część współczesnych uczo
nych jakuckich wysuwa jednak inną hipotezę, twierdząc że etnos jakucki powstał
na terenach obecnej republiki Jakucji — ojczyzny narodu Sacha, zatem Jakutów
należy traktować jako rdzenną grupę narodową Syberii (Winokurowa 1994).
Tradycja posługiwania się terminem korennyje narody sięga lat 20. X X w. W la
tach 1924-1932 światło dzienne ujrzało kilkadziesiąt dokumentów, w których
znalazły się następujące określenia „rdzennych” narodów: „rdzenne narodowości
Północy”, „rdzenna ludność DalekiejPółnocy, Sachalinu i Kamczatki”, a także:
„tuziemnyje narodowości Północy”. Inne sformułowania weszły na stałe do publi
cystyki rosyjskiej: „ludność tuziemna", „tuziemnaja ludność północnych kresów”,
„północne narodowości Północy, prowadzące półkoczowniczy styl życia” , „małe
narodowości Północy”, „drobne narodowości Północy”, „północne ludy” (Soko
łowskij 1998, s. 83).
Koncepcja ustawodawstwa regulującego politykę względem „rdzennych” naro
dów Północy sięga jeszcze okresu przedwojennego. W latach 20. wybitny etnograf
Waldemar Bogoraz wystąpił z propozycją nadania rejonom zamieszkanym przez
ludność „rdzenną” statusu terytoriów „rdzennych”. Pomysłu tego nie udało się
zrealizować, a sama idea autonomii wspólnot gminnych została odrzucona (Soko
łowa, Nowikowa, Ssorin-Czajkow 1995, s. 75).
„Rdzenną” ludność Syberii i Północy w aktach prawnych nazywano narodowo
ściami i plemionami, akcentując ich niewielkie liczebnie rozmiary. Termin naród
w stosunku do ludności „rdzennej” Północy pojawiał się rzadko, występując
w opracowaniach naukowych, a nie w ustawach czy urzędniczych adnotacjach.
Ważną cechą przy charakteryzowaniu społeczności „rdzennych” było i jest akcen
towanie ich przestrzennej odległości od stolicy Rosji („narodowości skrajnej
Północy”, „plemiona północnych kresów” , „ludy północnych rejonów”). O polity
zacji ludów „rdzennych” w ZSRR świadczyły określenia związane z doktryną „zie
mi niczyjej” i „oswajania bogactw Syberii”. Wyszczególnienie ludności „rdzennej”
jako odrębnej kategorii, w stosunku do której powinna być prowadzona osobna

3 Narody Północy w aktach prawnych utożsamiane są z narodami „rdzennymi” .
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polityka, także wskazuje na rodzajpaternalistycznego stosunku władz radziec
kich względem ludności Syberii i Północy.
W latach 80. X X w. zmieniła się terminologia dotycząca społeczeństw Północy.
Politycy i urzędnicy — zwolennicypierestrojki stanęli wobec problemu symbolicz
nego zerwania z wcześniejszym okresem. Określenia narodnost’ i malyje narody
coraz rzadziejpojawiały się w oficjalnejterminologii, a ich miejsce zajęły narod
i maloczislennyj narod. Do 1993 r. sformułowanie korennyje narody pojawiało się
sporadycznie — w dyskusjach o ratyfikowaniu przez Rosję Konwencji MiędzynarodowejOrganizacji Pracy (nr 169) „O narodach rdzennych i narodach prowa
dzących plemienny styl życia w niepodległych państwach” (Kriażkow 1997, s. 47)
oraz w projektach ustaw „O prawnym statusie rdzennych narodów Północy”
i „O prawnym statusie rejonu narodowego, wiejskich rad narodowych, rodowych
i społecznych rad rdzennych narodów Północy”.
W czasie istnienia Związku Radzieckiego terminu korennyje narody używano
sporadycznie. Oficjalne nazywanie niewielkich społeczności syberyjskich „mały
mi” lub maloczislennymi narodami bądź narodowościami wiązało się ze stanowi
skiem politycznym, wyrażonym przez przedstawicieli ZSRR na jednejz sesji ONZ,
poświęconej ludności „rdzennej”. Politycy radzieccy przekonywali, że wyrażenie
korennyje narody może występować tylko w państwach o historii kolonialnej, dla
tego — ich zdaniem — posługiwanie się tym terminem w ZSRR było nieuzasadnio
ne (Sokołowskij 1998, s. 83-84).
Istotnym problemem polityki narodowościowejRosji względem „ludów tubyl
czych” na Syberii był brak prawnego uregulowania statusu, który gwarantowałby
im konkretne prawa i ulgi4. W 1993 r. etnografowie rosyjscy przygotowali projekt
ustawy „Podstawy prawnego statusu rdzennych narodów Północy Rosji”, która
miała wskazać na istotne elementy w autonomii narodowej, odnoszące się do
kulturowego i społeczno-ekonomicznego zróżnicowania Syberii. Podstawowym
celem projektu była ochrona ekonomiczna ludności wiejskiej, czyli tych grup naro
dów „rdzennych”, które prowadzą „tradycyjny styl życia” i których podstawową
działalnością jest hodowla reniferów, rybołówstwo, myślistwo i zbieractwo. Głów
ną intencją tego projektu było odejście od protekcjonizmu państwowego w stosun
ku do różnych społeczności etnicznych i przekazanie zagadnień kulturowych,
społecznych i ekonomicznych w gestie lokalnego samorządu.
Większość niewielkich narodów umieszczonych w spisie „rdzennych” narodów
Północy (Spisok... 1995) zajmuje się hodowlą reniferów, a wielu ich przedsta
wicieli prowadzi tradycyjne gospodarstwa, co określa styl życia społeczności
— koczowniczy lub półosiadły. W ciągu ostatnich czterdziestu lat wysoki sto
pień uprzemysłowienia terytoriów zamieszkiwanych przez te grupy doprowadził
do trudnej sytuacji ekonomicznej pasterzy, a w wielu wypadkach do ubóstwa.
Na skutek naruszenia naturalnych warunków życia i nieodwracalnych zmian
w przyrodzie liczni przedstawiciele narodów „rdzennych” zostali zmuszeni do

4 Wiązało się z tym nieprzyznanie autonomii kulturowej dającej możliwości „narodowego rozwoju” .
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przesiedlenia z ziem, na których mieszkali od pokoleń, tym samym łatwiejulegając procesom asymilacji. Odstąpienie od tradycyjnych form gospodarowania
pociągało za sobą zmianę „tradycyjnych” wzorów zachowania5. Obecna kryty
ka polityki władz radzieckich wobec społeczności Północy obejmuje właśnie
kwestie gospodarcze na zamieszkiwanych przez nie terytoriach, a konkretnie bra
ku uwzględnienia opinii przedstawicieli narodów syberyjskich w kwestiach eko
nomicznych rozwoju regionów (Sokołowa, Nowikowa, Ssorin-Czajkow 1995,
s. 75-76). W postanowieniu Dumy Państwowej(z 26 maja 1995 r.) „O kryzysowej
sytuacji w położeniu ekonomicznym i kulturalnym małych rdzennych narodów
Północy, Syberii i Dalekiego Wschodu Federacji Rosyjskiej” mowa jest o upadku
tradycyjnych gałęzi gospodarowania, wzroście bezrobocia, zubożeniu, pogar
szającym się stanie zdrowia, wysokim wskaźniku śmiertelności wśród małych
narodów, alkoholizmie i przestępczości przybierającej zatrważające rozmiary
(Kriażkow 1997, s. 46).
Autorzy projektu zwracają uwagę, że większość narodów i grup etnicznych
włączonych do Spisu narodów Północy nie ma własnych okręgów autonomicz
nych. Dodatkowy problem tkwi w tym, że często okręg autonomiczny zajmuje
mniejszy obszar niż terytorium zamieszkiwane przez naród, od którego etnonimu
pochodzi nazwa okręgu. Taka sytuacja pokazuje, że kryterium etniczne, które do
minuje w polityce podziałów administracyjnych narodów „rdzennych” jest nieade
kwatne do rzeczywistych potrzeb organizacyjnych społeczeństw Północy.
Zdaniem autorów, kluczowe dla zachowania kultury narodów syberyjskich jest
uregulowanie problemu własności ziemi oraz organizacja lokalnego samorządu.
Projekt zakładał wydzielenie osobnych terytoriów gospodarowania przez „rdzen
ne” narody Północy. Powinny one otrzymać nie tylko prawo do korzystania z zie
mi, ale przede wszystkim prawo własności ziemi, którą gmina wydzieli do użytku
poszczególnym rodzinom, zgodnie z tradycjami kulturowymi. Bogactwa natural
ne tundry i tajgi znajdujące się na terytoriach „tradycyjnego” gospodarowania sy
beryjskich autochtonów powinny być wykorzystywane przez nich nie tylko do
zaspokojenia własnych potrzeb, ale także w celach rynkowych. Najważniejszym
jednak warunkiem jest wyłączenie terytoriów zwarcie zamieszkiwanych przez
„rdzenne” narody Północy z projektów inwestycji przemysłowych.
Głównym podmiotem działalności ekonomicznejna terytoriach „tradycyjnych
form gospodarowania” powinny być wspólnoty samorządowe, oparte na kryte
riach etnicznych, terytorialnych lub zasadach pokrewieństwa. U podstaw formo
wania się takich wspólnot winny znaleźć się czynniki kulturowe i gospodarcze.
W praktyce miałoby to polegać na wspólnym wypasie bydła na pastwiskach, pro
wadzonym przez kilka połączonych w tym celu rodzin lub gospodarstw. Gminy po
uzgodnieniu z lokalnymi organami władzy państwowej powinny organizować się
w formie samorządów, członkowie narodów „rdzennych” zaś mieć prawo do wy
rażenia własnych poglądów na temat kwestii ekonomicznych i kulturowych przez
5 Rosyjscy dyrektorzy lokalnej administracji wiejskiej zachęcali przedstawicieli narodów Północy do
porzucenia własnego języka, kultury, koczowniczego stylu życia.
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udział w referendach i debatach oraz działalność w organizacjach etnicznych (So
kołowa, Nowikowa, Ssorin-Czajkow 1995, s. 77-78).
Omówiony projekt ustawy dobrze ilustruje, w jakim duchu toczyły się dyskusje
między zwolennikami i przeciwnikami nadawania praw narodom „rdzennym” Sy
berii. Należy wspomnieć, że powstały polityczne przesłanki prawne umożliwiające
przedstawicielom narodów „rdzennych” udział we władzach państwowych (głów
nie na poziomie podmiotów federacji) i w samorządach lokalnych. Pojawiła się
również możliwość stworzenia okręgów wyborczych w miejscach o niewielkim
zasiedleniu. Organizacje etniczne otrzymały prawo inicjatywy ustawodawczej.
W sferze działań ekonomicznych samorządy lokalne miały przygotowywać pro
jekty w celu rozwoju „tradycyjnej” działalności gospodarczej(stworzenie i fi
nansowanie terytoriów tradycyjnego użytkowania ziemi z budżetu państwa).
Ważnym czynnikiem gospodarczym stała się prywatyzacja przedsiębiorstw Półno
cy, uwzględniająca interesy narodów „rdzennych”6. W sferze polityki kulturalnej
władze administracji lokalnejpodjęły działania zmierzające do zachowania kultu
ry „duchowej” narodów „rdzennych”. Domagają się jednak pomocy państwowej
w rozwijaniu języka ojczystego, sfinansowania etnicznych środków masowego
przekazu, przeprowadzenia badań naukowych nad stanem współczesnej kultury
ludów Północy. Ważnym postulatem jest też zagwarantowanie puli miejsc w wyż
szych i średnich uczelniach dla przedstawicieli tych narodów.
Działacze organizacji społecznych i ruchów małych narodów „rdzennych” do
magają się od państwa zadośćuczynienia finansowego za lata rabunkowejpolityki
gospodarczejZSRR, prowadzonejna ich terytoriach. Liderzy narodów Północy
w 1996 r. zażądali wypłacenia kompensat za szkody, jakie ponieśli z powodu de
wastacji środowiska naturalnego. W trakcie rozmów z władzami Federacji Rosyj
skiej, oprócz zagwarantowania prawa własności ziemi, zwrócili się z propozycją
stworzenia korporacji ekonomicznych zapewniających rozwój narodów północ
nych oraz wprowadzenia instytucji pełnomocnika do spraw narodów Północy
(Kriażkow 1997, s. 44-45).
Projekt ustawy „O podstawach prawnego statusu rdzennych narodów Półno
cy” odbił się szerokim echem w środowisku etnografów rosyjskich, którzy na
łamach czasopisma „Etnograficzeskoje Obozrenije” podjęli dyskusję nad zapro
ponowanym kierunkiem ochrony niewielkich społeczności Syberii (Obsużdenije
projekta... 1995a; 1995b; 1995c). Pomimo zgodnejopinii środowiska etnograficz
nego, że prawo powinno ochraniać kultury etniczne Syberii, kontrowersje wzbu
dziły poszczególne rozwiązania, jak również ogólna wymowa projektu, który
w swoich założeniach niewiele różnił się od szczytnych, lecz niezrealizowanych
deklaracji radzieckich. Słabą stroną projektu był także brak konkretnych propozy
cji finansowych, umożliwiających wprowadzenie w życie ochrony kultury ludności
„rdzennej”.

6 Chodzi o dotacje i ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na
wiązującą do tradycyjnych form gospodarowania.
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Zdaniem polemistów jedną z najważniejszych kwestii było stworzenie nie tylko
państwowych programów i gwarancji prawnych rozwoju etnicznego, ale przede
wszystkim opracowanie lokalnych programów „odrodzenia” etnicznego z dokład
nym wskazaniem źródeł ich finansowania oraz znalezienie środków zapewnia
jących funkcjonowanie samorządu lokalnego. Przedstawiony projekt nie został
przyjęty przez Radę Najwyższą Republiki Rosyjskiej, głównie ze względu na to, że
próbował wyprowadzić narody Północy spod opieki państwa i dać im gwarancje
pewnejniezależności. Polityka ustawodawcza poszła niestety w przeciwną stronę,
umacniając państwowy paternalizm wobec narodów Północy (Obsużdenijeprojekta ... 1995c, s. 132).
Wątpliwości wzbudza także brak jasnych kryteriów włączania poszczególnych
wspólnot do spisu małych narodów. Jest to ważne ze względu na praktyczne kon
sekwencje. Włączenie lub nie do grona narodów „północnych” przyjmowane jest
przez „włączone” narody jako przyznanie praw do dodatkowych państwowych
świadczeń finansowych i ulg. Członkowie narodów, które nie zostały uznane za
północne, uważają, że zostali pozbawieni przynależnych im konstytucyjnie praw
i traktują takie działania jak dyskryminację (Obsużdenije projekta... 1995b,
s. 114-115). Zastrzeżenia budzi również określenie podmiotu prawa tej ustawy,
którą jest grupa narodowa. Takie traktowanie prawa wskazuje na przywiązanie do
prawnych formuł radzieckich, akcentujących wyższość praw zbiorowych nad
indywidualnymi. Prawa zbiorowe pociągają za sobą zbiorową odpowiedzialność,
a zatem — w myśl ustawy — cały naród odpowiadałby za stosowanie prawa
(ibidem, s. 118).
Narody „rdzenne” w Rosji charakteryzują się względnie niewielką liczebnością
(do 50 tys. ludzi) oraz przestrzennym oddaleniem od stolicy państwa. Problemy,
zarówno natury naukowej, jak i politycznej, dotyczą przede wszystkim samejdefinicji ludności „rdzennej” oraz określenia tego, co znaczy sformułowanie „tradycyj
ny styl życia” i „tradycyjne zajęcia ludów Północy”.

„Odrodzenie narodowe”
Opisane zmiany polityczne przełomu lat 80. i 90. — rozpad ZSRR, odstąpienie od
ideologii komunistycznejw polityce i życiu publicznym oraz osłabienie paradyg
matu marksistowskiego w naukach społecznych — przyczyniły się do wytworze
nia nowych idei, postaw i wzorców zachowań, określanych przez przedstawicieli
narodów syberyjskich jako „odrodzenie narodowe”. Zjawisko to stało się istotną
kategorią w analizach współczesnych zagadnień etnicznych na Syberii.
Zwolennicy teorii obiektywistycznych interpretują je przede wszystkim jako
konsekwencję ogólnej sytuacji społecznej w Rosji, wywołaną przemianami po
litycznymi i ekonomicznymi w trakcie ostatnich kilkunastu lat. „Odrodzenie
narodowe” traktują jako reakcję społeczeństw nierosyjskich na politykę narodo
wościową państwa radzieckiego, której celem było zunifikowanie społeczeństw
etnicznych. Taką postawę analityczną przyjmują przede wszystkim eksperci

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

40

Syberiapostradziecka

—

prawa i autonomie narodów „rdzennych”

i urzędnicy aparatu administracji państwowej. Zgodnie z ich tezami, proces zani
kania etniczności w społeczeństwach syberyjskich miał nasilić się w latach 70.
i 80. X X w. w związku ze zmniejszeniem się liczby ludności posługującejsię języ
kami narodowymi. Kategorię etniczności sprowadzali więc przede wszystkim do
stopnia znajomości języków narodowych i statusu tego języka w jednostkach
administracyjnych. W praktyce jednak mieszkańcy Syberii, mimo nieznajomości
języka „ojczystego” i często autentycznego zaangażowania się w ideologię internacjonalistyczną, identyfikowali się z określonymi „zwyczajami narodowymi”.
Oczywiście tego rodzaju deklaracji nie obejmowały żadne oficjalne badania ani
statystyki państwowe.
Obserwując nową politykę narodowościową wobec społeczeństw syberyjskich,
można odnieść wrażenie, że państwo starało się w jakiś sposób regulować „odro
dzenie narodowe” przez określenie głównych kierunków działania tego ruchu.
Wnioskuję tak na podstawie licznych programów państwowych, konferencji „na
ukowo-praktycznych” , które wyraźnie miały na celu sformalizowanie „odrodze
nia narodowego”. Liczba dyskusji poświęconych teoretycznym aspektom tego
problemu, programów7 stawiających sobie za cel „odrodzenie” wśród społe
czeństw syberyjskich, bardziejwskazuje na pozorną chęć przygotowania tego ro
dzaju programów niż na próbę wypracowania konkretnejpłaszczyzny działania na
rzecz tego zjawiska.
Z kolei przedstawiciele narodów syberyjskich, liderzy etniczni, którzy są bez
pośrednio uwikłani w „odrodzenie narodowe” traktują je jako ruch etniczny
zmierzający do podniesienia godności narodowej. Postrzegają to zjawisko jako
rzeczywiste odrodzenie moralne, zarówno całych grup narodowych, jak i poszcze
gólnych ludzi. Z punktu widzenia uczestników tego procesu „odrodzenie” jest
ruchem zmierzającym do umocnienia świadomości narodowej.
W kategoriach zagadnienia naukowego „odrodzenie narodowe” na Syberii najczęściejanalizuje się przez zastosowanie uniwersalnejteorii i porównywanie przy
padków pochodzących z różnych obszarów kulturowych i geograficznych. Model
taki umożliwia wyprowadzenie ogólnych wniosków, wskazujących na istnienie
jednorodnejstruktury zjawiska. „Odrodzenie narodowe” na Syberii często trakto
wane jest jako ogólny proces o lokalnych wariantach. W takim przypadku można
mówić o paradygmacie „odrodzenia narodowego” jako teoretycznej konstrukcji
odzwierciedlającejreakcję na wcześniejsze ideologiczne koncepcje budowania jed
nego „narodu radzieckiego”.*i

7 Oto kilka przykładów takiego „szum u” teoretycznego: „Koncepcja państwowego programu odro
dzenia narodowego narodów Federacji Rosyjskiej” , „Koncepcja państwowego programu zachowania
i rozwoju języków narodów Federacji Rosyjskiej” , „Państwowy program odrodzenia narodowego
i współpracy międzynarodowej narodów Rosji” , „Odrodzenie i rozwój tureckich narodów Rosji” itd.
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Rozdział 3

Turcy południowej Syberii.
Informacje wstępne o Ałtaju,
Tuwie i chakasji

Na początku tego rozdziału muszę wytłumaczyć dlaczego posługuję się terminem
„południowa Syberia” . W Polsce dominuje pogląd traktujący Syberię jako histo
ryczną i geograficzną całość, zajmującą obszary między Uralem a Oceanem Spo
kojnym. Podstawowa wiedza na temat tejkrainy dotyczy wątków martyrologicznych związanych z historią Polski (zesłania z okresu zaborów i deportacje w czasie
II wojny światowej), które przyczyniły się do specyficznego dyskursu publicystycz
nego, w którym olbrzymie przestrzenie syberyjskie przedstawia się za pomocą me
tafor „nieludzkiejziemi” czy „bezkresnych obszarów Sybiru”. Inne skojarzenia są
jeszcze bardziejpowierzchowne, a ich ogólnikowość wręcz poraża —Syberia koja
rzy się z białymi niedźwiedziami i wieczną zmarzliną. Wyjdźmy więc poza stereo
typowe ramy tej wiedzy.
W publikacjach naukowych występuje geograficzne kryterium podziału na Sy
berię Zachodnią (Nizina Zachodniosyberyjska) i Wschodnią (Wyżyna Środkowosyberyjska oraz pasma górskie ciągnące się na wschód od Leny). Granicę między
tymi dwoma krainami stanowi Jenisej. W rosyjskiejliteraturze etnograficznejwydziela się jeszcze Daleki Wschód jako odrębną prowincję ekologiczną-kulturową,
pokrywającą się z dorzeczem Amuru (Mandżuria), oraz interesującą nas południo
wą Syberię, czyli obszary administracyjnych republik Ałtaju, Tuwy i Chakasji.
Geograficznie obejmuje ona pasmo Ałtaju Rosyjskiego oraz północne i połu
dniowe stoki Sajanu Zachodniego1. Etnologowie i orientaliści wskazują na jedyny
w swoim rodzaju, niepowtarzalny kompleks kultury, jaki wytworzył się przez wie
ki na tym obszarze — „rubieży” dwóch cywilizacji: tajgowejSyberii i górzyste
go Wielkiego Stepu (Czudojakow 1995; Kałużyński 1986; Łabęcka-Koecherowa

i W literaturze rosyjskiej istnieje pojęcie Sajano-Ałtaj.
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1998; Sagałajew 1992; Tadina, Jabysztajew 1998; Triadicionnoje... 1988; 1989;
1990).
I rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na dzieje tego obszaru i kształtowanie się
„kultur” etnicznych, możemy dostrzec wiele podobieństw i analogii, chociaż pa
miętajmy również o istotnych różnicach między poszczególnymi społecznościami.
Narody południowejSyberii łączy wspólna historia, zbliżone warunki przyrodni
cze, geograficzne i demograficzne, czynniki społeczne, wspólnota kultury duchoweji pokrewieństwo językowe. Narody tytularne, które są „gospodarzami”
poszczególnych republik — Ałtajczycy, Chakasi, Tuwińczycy (jak również mniej
liczne społeczności etniczne — Telengici, Teleuci, Kumandyńczycy, Czełkanowie,
Tubalarowie, Szorowie), pomimo koczowniczego, półkoczowniczego, a współcze
śnie osiadłego lub półosiadłego trybu życia, uważają się za etnograficzną ludność
„rdzenną” Ałtaju i Sajanów.
Członkowie tych narodów podkreślają przede wszystkim przynależność do ro
dziny języków tureckich. Pokrewieństwo językowe stanowi jeden z najistotniej
szych wyznaczników poczucia szerokiej wspólnoty historycznej, która nie jest
tylko intelektualnym konstruktem uczonych, lecz ważnym elementem identyfika
cji ludzi. O poczuciu jedności świadczą nie tyko „obiektywne” dane lingwistyczne,
z którymi trudno nawet polemizować. Dla mnie najważniejsze są częste deklaracje
mieszkańców tych republik, którzy w prywatnych rozmowach często powołują się
na turecką wspólnotę językową, nazywając siebie nawzajem — Chakasów, Ałtajczyków i Tuwińczyków — braćmi. W takich rozmowach często nawiązuje się do
identyfikacji zbiorowej, czego najbardziejczytelnym przejawem jest określanie sa
mych siebie my Turki.
Idea wspólnoty narodów tureckojęzycznych w południowej Syberii widoczna
jest również w działaniach politycznych i oświatowych. Otóż w Chakasji, Tuwie
i w Ałtaju w połowie lat 90. X X w. pojawiły się szkoły prywatne, tzw. tureckie colle
ge językowe, w których młodzi Ałtajczycy, Tuwińczycy i Chakasi mogą zdobyć pod
stawy języka tureckiego, a następnie kontynuować naukę w Turcji. Również
znaczące w tym względzie stało się uruchomienie kierunku turkologia na uniwer
sytetach republikańskich.
W takim kontekście zupełnie symbolicznego znaczenia nabiera znakomita
trzytomowa monografia pisana z perspektywy semiotyczno-strukturalnejTTadicionnojemirowozrenije tiurkow jużnojSibiri (1988-1990). Autorzy, czołowi etno
grafowie radzieccy o tej orientacji teoretycznej, zwracają uwagę w pracy na
wspólny rdzeń kultury duchowej i społecznej mieszkańców Ałtaju i Sajanów.
Wskazują na trwanie przestrzeni historycznej bezpośrednio doświadczonej przez
ludzi za sprawą przekazów ustnych, eposu oraz całego szeregu elementów kultury
tradycyjnej, która nieprzerwanie istnieje wśród tureckich etnosów południowej
Syberii. Kultura tradycyjna wiąże się, ich zdaniem, z określonym światopoglądem
ludzi, którego istotną funkcją jest myślenie mityczno-poetyckie. Ten rodzaj po
strzegania rzeczywistości zmieniał się przez wieki, lecz przetrwał do początków
XX w., a wiele cech myślenia mityczno-poetyckiego jest widocznych wśród
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współczesnych mieszkańców Ałtaju, Tuwy i Chakasji (TTriadicionnoje... 1988,
s. 6-8).
I rzeczywiście, przebywając wśród Ałtajczyków, Tuwińczyków czy Chakasów,
możemy dostrzec „światopoglądową” jednorodność (nie należy jednak zapomi
nać, że lokalne konteksty powodują, że mamy do czynienia z ciekawą różnorod
nością). Powszechność zachowań symbolicznych w życiu codziennym, dobra
znajomość genealogii rodzinnych, znaczenie pokrewieństwa, posługiwanie się ka
lendarzem „księżycowym”, śpiew „gardłowy”, silnie nacechowany emocjonalnie
stosunek do krajobrazu, sposób opowiadania o przeszłości — to wszystko składa
się na pewną niewidzialną, ale odczuwalną całość, którą możemy określić lokal
nym habitusem.
Tureckojęzyczne społeczeństwa do końca XIX w. zamieszkiwały terytoria
wysunięte dalejna północ aniżeli obecnie. Południowa Syberia nie stanowiła wów
czas integralnej części państwa rosyjskiego we współczesnym rozumieniu, a reli
gijnie, kulturowo i pod względem organizacji społecznej oscylowała w stronę
Mongolii Zewnętrznej, Chin i Tybetu. Wpływ Południa na współczesnych mie
szkańców Ałtaju i Sajanów jest widoczny w wielu sferach życia. Mimo przynależ
ności politycznej do państwa rosyjskiego pod wieloma względami społeczeństwa
południowej Syberii ciążą w przeciwną stronę, podkreślając przynależność do
„azjatyckiego kręgu kulturowego”. O kilku sprawach przed chwilą wspomnieli
śmy. Silne wpływy z Południa wciąż świetnie widać w kwestiach światopoglądu
(kosmogonia, liczba dusz, które ma człowiek itp.), wiary i identyfikacji religijnej.
Na ziemiach tych występuje wiele konfesji, uważanych powszechnie za „azjatyc
kie” : buddyzm w postaci lamaizmu z jego lokalnymi odmianami — ałtajskim burchanizmem, chakaskim ak-czajan, szamanizm, ak-dziang w Ałtaju, powszechny
kult gór, kulty myśliwskie.
Pisząc o poczuciu „tureckiej wspólnoty wyobrażonej” w południowej Syberii,
musimy pamiętać o książce Lwa GumilowaDzieje dawnych Turków (1972). Autor
dowodzi, że terytorium obecnego Ałtaju jest ojczyzną tureckojęzycznych narodów.
Książka ta od początku lat 90. X X w. przeżywa swójrenesans, a teoria słynnego hi
storyka, niepopularnego w radzieckich kręgach marksistowskich, stała się inspi
racją, a nawet dowodem potwierdzającym starożytność pochodzenia i bogactwo
kultury tureckiejw południowejSyberii. Współczesne odczytywanie książki Gumi
lowa możemy odnieść do kontekstu rosyjskiego/radzieckiego kolonializmu. Autor
ten negował ogólnie panującą ideologicznie koncepcję, według której społeczeń
stwa syberyjskie pojawiły się w określonym momencie historycznym za sprawą
włączenia zamieszkałych przez nie ziem w granice państwa rosyjskiego. Oddajmy
głos Gumilowowi: „czas już zaprzestać traktowania ludów Syberii i Azji Centralnej
jedynie jako sąsiadów Chin i Iranu. Należy wreszcie wysnuć praktyczny wniosek
z bezspornego faktu, że ich historia i kultura rozwijały się samodzielnie. Tylko
w ten sposób można zrozumieć, jak ludy te żyły, jak patrzyły na świat, jak zwycię
żały i upadały. Korzenie teraźniejszości, a nawet przyszłości kryją się w pomroce
przeszłości, a przecież dawni Turcy to przodkowie wielu narodów Związku Ra
dzieckiego” (Gumilow 1972, s. 83).
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Ważnym argumentem mającym świadczyć o „wspólnocie” Turków połud
niowej Syberii są właśnie względy historyczne. Góry Ałtaju i Sajanów od czasów
średniowiecznych wchodziły w skład różnych organizmów państwowych, tak od
ległych od naszych czasów, jak chanat turecki, ojrocki czy znacznie późniejszych
państw: Dżungarii, Mandżurii lub wreszcie Rosji. Po rewolucji październikowej
powstała nawet koncepcja wywodząca się z lokalnych elit narodowych stworzenia
wspólnejrepubliki Ojrot, w skład którejmiały wchodzić ziemie Ałtaju, Tuwy i Cha
kasji. Wbrew pozorom to jednak nie historia, którą możemy śledzić na podstawie
źródeł pisanych, ale historia starożytna tych ziem ma świadczyć o wspólnych ko
rzeniach kulturowych. Wśród mieszkańców Ałtaju i Sajanów powszechne jest
przekonanie o rodowodzie etnicznym sięgającym czasów, kiedy azjatyckie stepy
i góry przemierzali Hunowie i Scytowie. Na obszarze trzech interesujących nas re
publik znajdują się setki kurhanów scytyjskich i huńskich, a także znacznie star
szych. Pomniki archeologiczne, mocno wrośnięte w krajobraz, stały się dla wielu
Ałtajczyków i Chakasów źródłem godności narodoweji siły, śmiało można zaryzy
kować stwierdzenie, że współcześnie legitymizują zbiorowe identyfikacje narodo
we w południowejSyberii. Hunowie i Scytowie w latach 90. X X w. ożyli, stali się
bohaterami historycznymi, przodkami etnicznymi, którzy wprowadzili na arenę
dziejową swoich potomków.
O tym, jak istotne są konotacje pochodzenia tureckiego, może świadczyć nazwa
jednego z najbardziejznanych narodów syberyjskich. Tuwińczycy byli określa
ni w dokumentach rosyjskich XIX i początków X X w. jako Urianchajowie lub
Sojoci, ponieważ za podstawę ich egzonimu przyjęto mongolskie określenie Uriankat, którym nazywano tureckojęzycznych mieszkańców Dżungarii2. Również
XIX-wieczni misjonarze i badacze rosyjscy (Radłow, Werbickij, Jadrincew) do
strzegali historyczno-etnograficzną wspólnotę społeczeństw południowejSyberii.
W swoich pracach podkreślali terytorialną, historyczną i duchową wspólnotę
„rdzennych” mieszkańców tego obszaru, nazywając ich ałtajskimi Turkami.

Republika Ałtaj
Najpopularniejszym i zarazem jedynym sposobem dostania się do Ałtaju (nie li
cząc lotu samolotem) jest międzynarodowa droga, prowadząca z Nowosybirska
i z Barnaułu3 do Gorno-Ałtajska i dalejdo granicy mongolskiejw Taszancie.
W okolicach Bijska dotychczas majaczący w oddali łańcuch gór staje się coraz wy
raźniejszy. Kilka kilometrów po przejechaniu granicy republiki, o czym informuje
2 W Ałtaju mongolskim zresztą cały czas mieszkają zmongolizowane społeczności tureckojęzyczne:
Urianchajowie, Derbeci, Bajaci, Chotoni.
3 Barnauł, duże miasto syberyjskie nad Obem, jest stolicą Kraju Ałtajskiego. Często dochodzi do po
myłek, ponieważ Kraj Ałtajski jest czymś innym niż Republika Ałtaj. Kraj Ałtajski powstał w 1938 r.
w wyniku reformy administracyjnej opracowanej na polecenie Stalina. Po wojnie w granicach Kraju
Ałtajskiego wydzielono Gorno-Ałtajski Obwód Autonomiczny, który po upadku ZSRR przekształcił się
w oddzielną republikę.
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tablica drogowa, posterunek policji oraz rzeźba symbolizująca pasterski koniowiąz, po lewejstronie od drogi rozciąga się rozległa, malownicza kotlina. Na jej
dnie leży wspomniany już Gorno-Ałtajsk — stolica i zarazem jedyne miasto re
publiki4.
Przebywając w Gorno-Ałtajsku nie odczuwamy jeszcze atmosfery szczególnego
miejsca, jakim jest Ałtaj. Pięćdziesięciotysięczna stolica jest zwykłym syberyjskim
miastem, z dwiema głównymi, równolegle biegnącymi ulicami (jedna z nich nosi
nazwę Prospektu Komunistycznego), resztkami starejdrewnianejzabudowy i re
prezentacyjnymi murowanymi gmachami charakterystycznymi dla architektury
ZSRR. Obecnie znajdują się w nich siedziby urzędów państwowych (rząd, parla
ment). W pobliskim parku na największy hotel miejski o znaczącejnazwie Ałtaj
z wysokiego cokołu spogląda Lenin. Spośród ważnych budynków musimy jeszcze
wymienić Dom Pieczati, w którym mieszczą się redakcje wszystkich gazet, więk
szość wydawnictw oraz lokalna telewizja. Innymi punktami stolicy, o których na
leży napisać, są bazar, biblioteka, łaźnia i oczywiście liczne sklepy. Na ulicach
możemy zobaczyć wiele „ałtajskich” twarzy, jednak w samym mieście, pod wzglę
dem liczby dominują Rosjanie.
Proporcje odwracają się wczesnym świtem na dworcu autobusowym. Kiedy
miasto jeszcze śpi, koło godziny siódmej, odjeżdżają trzy małe busy do najbardziej
oddalonych miejscowości Ałtaju — Tiunguru, Ułaganu i Kosz-Agacz. Mimo sporej
liczby ludzi na stanowiskach jest cicho. W autobusach, w których może zmieścić
się na siedzeniach około 15 pasażerów (w praktyce znacznie więcej), rzadko może
my zobaczyć Rosjan. Doświadczeni kierowcy, z rutyną godną zawodowców,
sprawnie, lecz bez pośpiechu, przygotowują się do długiej jazdy. Podróż w zależ
ności od warunków atmosferycznych, zdyscyplinowania pasażerów oraz spraw
do załatwienia po drodze będzie trwała do wieczora (a w przypadku kursu do Tiun
guru wieczora dnia następnego...). Kiedy wszyscy zapłacą za przejazd, autobusy
ruszają. Bez zbędnejpaplaniny podróżnych (Ałtajczycy są na ogół małomówni
i powściągliwi), często przy dźwiękach rosyjskiejmuzyki pop dobiegającejz samo
chodowego magnetofonu, niewielkie PAZY-y wypełnione ludźmi i zawalone baga
żami ruszają. Szoferzy z dużą prędkością i głośnym rykiem silnika grzeją do góry,
żeby wjechać na główną drogę przecinającą cały Ałtaj. Zaczyna się nasza podróż
przez republikę.
Mieszka w niejponad 200 tys. ludzi. Najliczniejszą grupą narodową są Rosja
nie (130 tys. — 60%) — spotkamy ich głównie w Gorno-Ałtajsku oraz w dolinie
rzeki Katuń, wzdłuż którejjadą nasze autobusy. Liczne wsie rosyjskie znajdują się
także w tzw. dolnych rejonach, o łagodniejszym klimacie i warunkach sprzyja
jących ogrodnictwu. Drugim narodem pod względem liczby ludności są tytularni
Ałtajczycy (ok. 60 tys. — 31%). Wśród nich możemy wyróżnić kilka grup. Dominu
ją Ałtajczycy Południowi, mieszkający w centralnej i południowej części Ałtaju.
4 Gorno-Ałtajsk znajduje się na terytorium dawnej wsi Ułała. W 1928 r. wieś Ułałę przekształ
cono w miasto, które w 1932 r. otrzymało nazwę Ojrot-Tura. W 1948 r. ponownie nastąpiła zmiana:
Ojrot-Turę zamieniono na Gorno-Ałtajsk.
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Dzielą się na dwie grupy Ałtaj-kiżi (rejony szebaliński, ongudajski, ust-kanski,
ust-koksinski — to tutajdociera autobus do Tiunguru) i Telengitów (rejony
Kosz-Agacz i Ułagan). O Ałtajczykach Północnych powiemy więcejjuż na następ
nych stronach. Na trzecim miejscu są Kazachowie (7,5 tys. — 9%), żyją w najdalej
wysuniętym na południe rejonie Kosz-Agacz, przy granicy z Mongolią.
Republika Ałtajpowstała w 1991 r. Rosyjska Rada Najwyższa na mocy ustawy
z 3 lipca 1991 r. przekształciła Gorno-Ałtajski Obwód Autonomiczny w Gorno-Ałtajską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką. Wraz z upadkiem
ZSRR oraz powstaniem nowejstruktury państwa rosyjskiego, w lutym 1992 r.,
władze lokalne Ałtaju, zdominowane przez polityków rosyjskich, odrzuciły apelatyw autonomii socjalistyczneji wystąpiły o zmianę nazwy na Republikę Gornyj
Ałtaj („Górski Ałtaj”) 5. Ta nazwa — pozornie niewinna — doprowadziła do ostrej
polemiki między Rosjanami a Ałtajczykami. Ci drudzy domagali się pozostawienia
samego słowa A łtaj, wskazując na tautologiczny charakter rosyjskiejnazwy repu
bliki6. Ostatecznie na fali „odrodzenia narodowego” zwyciężyła druga opcja
i w maju 1992 r. Rada przyjęła nazwę istniejącą do dziś Republika A łtaj.
Sprawa granic administracyjnych Ałtaju jest od dawna bardzo ciekawym za
gadnieniem. W potocznej opinii podział kraju w syberyjskiej części Związku
Radzieckiego był kwestią formalną, która w sposób instrumentalny zamykała spo
łeczeństwa w określonych granicach administracyjnych. Przykład Ałtaju znako
micie pokazuje, jak istnienie takich, wydawałoby się sztucznych granic (w tym
przypadku obwodu, a więc jednostki „niższej” kategorii) przyczyniło się przez wie
le lat do wytworzenia narodowejwspólnoty wyobrażonej. Ludzie „nienaturalnym”
granicom zaczęli nadawać sens i identyfikować się nie tylko z Ałtajem jako „świętą
ziemią”, ale także z określonym terytorium administracyjnym. Istnienie jednostki
terytorialnej z konkretnymi granicami przyczyniło się do wykształcenia więzi
łączącejludzi mieszkających w obwodzie autonomicznym, przyspieszając tym sa
mym konsolidację narodową Ałtajczyków. Spójrzmy jak do tego doszło.
Po wprowadzeniu władzy radzieckiej ważnym wydarzeniem dla ludności „rdzen
nej” Ałtaju było stworzenie w 1922 r. Ojrockiego Obwodu Autonomicznego. Zgod
nie z zasadą radzieckiej polityki narodowościowej wobec mieszkańców republik
i obwodów autonomicznych, Ałtajczycy otrzymali określoną pulę stanowisk w ad
ministracji państwowej, możliwość zdobycia wykształcenia w wyższych uczel
niach humanistycznych i technicznych, co prowadziło w konsekwencji do formowa
nia się narodowejinteligencji. Stworzenie Obwodu Ojrackiego było zabiegiem poli
tycznym władz radzieckich, wywołanym inicjatywą przedstawicieli inteligencji
ałtajskiej i chakaskiej, starających się doprowadzić do połączenia południowosyberyjskich narodów tureckich w jednejrepublice. W latach 1921-1922 w Tomsku
reprezentanci ludności „rdzennej” gorno-ałtajskiego, bijskiego i aczyńskiego
powiatu przedstawili projekt Republiki Ojrot. Wjejskład mieli wejść Ojroci Ałtaju,
5 Sformułowanie Gornyj Ałtaj od dawna istnieje w tradycji rosyjskiej. Posługiwali się nim prawosław
ni misjonarze, podróżnicy, etnografowie, a także politycy radzieccy.
6 Rosyjska nazwa republiki Gornyj Ałtaj w języku ałtajskim oznacza dosłownie „górskie góry” .

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

Turcy południowej Syberii. Informacje wstępne o Ałtaju, Tuwie i Chakasji

47

Teleuci, Szorowie mieszkający w powiecie kuźnieckim oraz Chakasi z powiatu minusińskiego i aczyńskiego (Tadina, Jabysztajew 1998, s. 14). Syberyjskie biuro
partii komunistycznejnie dopuściło do utworzenia republiki. Bolszewicy obawiali
się, że istnienie takiego tworu naruszyłoby trwałość południowych granic Związ
ku Radzieckiego. Odrzucając ideę powstania Republiki Ojrot, wyrazili zgodę
na stworzenie Ojrackiego Obwodu Autonomicznego w granicach powiatu gorno-ałtajskiego. Obwód Ojracki przetrwał do 1948 r., kiedy to został przekształcony
w Gorno-Ałtajski Obwód Autonomiczny.
Powróćmy jednak do współczesności. Najwyższym organem władzy państwowejjest powołany w 1993 r. parlament republiki— ElKurułtaj (ZgromadzenieNa
rodowe). W czerwcu 1997 r. parlament przyjął Konstytucję Republiki, która
ostatecznie określiła strukturę władzy państwowej: E l Kurułtaj jest najwyższą
władzą ustawodawczą, a na czele władzy wykonawczej stoi premier rządu nazy
wany Głową republiki.
Wraz z utworzeniem republiki jedną z najważniejszych kwestii politycznych
stanowiło nadanie językowi ałtajskiemu statusu języka państwowego. Podniesie
nie rangi ałtajskiego pociągnęło za sobą konieczność językowego samookreślenia
się znacznejczęści Ałtajczyków, którzy znali słabo lub zupełnie nie znali języka oj
czystego7. Ta grupa ludzi, mieszkająca przede wszystkim w Gorno-Ałtajsku, ak
tywnie włączyła się w nurt miejscowego życia narodowego, traktując siebie jako
ofiary radzieckiejrusyfikacyjnejpolityki językowej. Ałtajczycy, nie znający dotych
czas „własnego” języka, manifestowali swoją przynależność językową, posługu
jąc się nim — mimo słabejznajomości — w miejscach publicznych, wysyłali dzieci
do szkoły na naukę ałtajskiego etc. Zagadnienia dotyczące polityki językowejpojawiły się na pierwszejkonferencji największejałtajskiejorganizacji społecznejEne
til („Język ojczysty”), stawiającejsobie za główny cel odrodzenie języka i „tradycyj
nych wartości kultury ałtajskiej”. Ene Til od momentu powstania w 1990 r. skupiła
wokół siebie czołowych ałtajskich liderów etnicznych, dążących do wprowadzenia
wżycie idei „odrodzenia narodowego”. Wśród podjętych na zjeździe kwestii znala
zło się wprowadzenie języka ałtajskiego jako wykładowego do szkół (również
wprowadzenie przedmiotu literatura ałtajska), miejsc publicznych, możliwość po
sługiwania się nim na oficjalnych imprezach, a także w sowchozach i kołchozach
na obszarach zamieszkałych w większości przez Ałtajczyków. Członkom organiza
cji udało się zwiększyć liczbę godzin audycji w języku ałtajskim w radio oraz zało
żyć redakcję telewizji ałtajskiej.
Jednym z najciekawszych, a zarazem najważniejszych problemów na Ałtaju są
wewnętrzne podziały etniczne w republice. Poświęcimy im sporo miejsca. Geneza
konfliktu tkwi w radzieckich badaniach etnograficznych — etnografowie na pod
stawie cech obiektywnych i dialektologicznych wprowadzili podział na Ałtajczy
ków Północnych i Południowych. Leonid Potapow dowodził, że do czasu rewolucji
październikowejAłtajczycy nie stanowili jednego narodu (nacji); podobnie nie
7 Według danych spisu ludności z 1989 r. ponad 11% Ałtajczyków za język ojczysty uważało język
rosyjski.
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można w ich przypadku mówić o narodnost’i. Twierdził, że mieszkając w izolowa
nych, zróżnicowanych ekonomicznie i kulturowo plemionach i grupach rodowych,
nie mieli wspólnego etnonimu. Nazwa Ałtajczycy pochodziła od gór Ałtaju i ozna
czała tylko jedną ałtajską grupę Ałtaj-kiżi (ludzie Ałtaju). Społeczności określane
współczesnym etnonimem Ałtajczycy do czasów rewolucji nie miały wspólnejkultury narodowej oraz wspólnego języka narodowego. Na podstawie różnic lingwi
stycznych Potapow wyróżnił dwa języki: północnoałtajski i południowoałtajski,
z lokalnymi odmianami dialektologicznymi. Język północnoałtajski tworzą dialek
ty kumandyński, tubalarski i czełkański, a południowoałtajski dialekty: właściwy
ałtajski, telengicki i teleucki (Potapow 1952, s. 76-77). Klasyfikacja językowa po
służyła badaczowi do wyodrębnia dwóch grup Ałtajczyków: Północnych (wśród
których dominowała gospodarka leśna — zbieractwo i myślistwo) i Południowych
(półkoczownicze pasterstwo). Na zróżnicowanie dialektologiczne wskazywał tak
że Baskakow, który na podstawie fonetyki, leksyki i gramatyki zaliczył dialekty
południowe do grupy kirgisko-kipczackiej, a dialekty północne do grupy ujgursko-oguskiejwschodniohuńskich języków tureckich (Baskakow 1958, s. 5, za:
Halemba 1995, s. 28). Powołanie do życia wspomnianego już Ojrackiego Obwodu
Autonomicznego, przekształconego póżniejw Obwód Gorno-Ałtajski, w znacznej
mierze przyspieszyło krystalizowanie się wspólnej„kultury narodowej”. Przyna
leżność do jednej jednostki administracyjnej, o czym była już mowa, oraz klasyfi
kacje naukowe badaczy radzieckich (Potapow 1953a; 1969a) przyczyniły się do
rozpowszechnienia, ale — jak okazało się współcześnie — nie do zaakceptowania
przez wszystkie grupy ałtajskie etnonimu Ałtajczycy (Halemba 1995, s. 27, Ha
lemba 2000a).
Spór etniczny między liderami Ałtajczyków Północnych i Południowych wynika
przede wszystkim z ożywienia etnicznego mieszkańców północnych rejonów Ałta
ju. Przywódcy Ałtajczyków Północnych zarzucają radzieckim etnografom, że
w swoich klasyfikacjach nie uwzględniali identyfikacji etnicznejludzi. „Rdzen
ni” mieszkańcy północnych rejonów Ałtaju przeciwstawiają się nazywaniu ich
Ałtajczykami w kontekście etnicznym8, wskazując, że są oddzielnymi grupami na
rodowymi — Kumandyńczykami, Tubalarami, Czełkanami. Jeden z liderów Ałtajczyków Północnych — Satlajew uważa, że proces konsolidacji różnych grup
ałtajskich objął zaledwie ludność centralnych rejonów południowo-zachodniego
Ałtaju, gdzie powstało „jądro” przyszłej ałtajskiej narodnost’i. Wbrew tezom etno
grafów rosyjskich, przede wszystkim Potapowa (1953a), dowodzi, że północne
grupy ałtajskie nie połączyły się w jedną narodnost’, czego najlepszym przykła
dem jest ożywienie etniczne w okresie pierestrojki oraz dążenie tych grup do
włączenia ich do spisu małych narodów Federacji Rosyjskiej.
Wspomniany działacz przekonuje, że w czasach radzieckich władze poddawa
ły ludność obwodu gorno-ałtajskiego sztucznej ałtaizacji przez przymusowe
propagowanie i nauczanie w języku ałtajskim, a także zmianę narodowejprzyna-

8 Ałtajczycy Północni określają siebie Ałtajczykami w sensie terytorialnym — mieszkańcami Ałtaju.
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leżności. Np. Ałtajczycy Północni niezależnie od swojejwoli otrzymali wpis w do
kumentach, że są Ojratami, a w późniejszym okresie — Ałtajczykami. W obwodzie
nie wszystkie grupy ludności ałtajskiejmiały równe możliwości rozwoju: w rejo
nach centralnych zamieszkałych przez Ałtajczyków Południowych otwierano
szkoły narodowe, internaty, wydawano gazety, były audycje radiowe w języku
ałtajskim. Natomiast ludność północnych rejonów nie otrzymała analogicznych
przywilejów. Rezultatem takiej polityki narodowościowej, którejtowarzyszyła po
stępująca rusyfikacja, było nasilenie się tendencji asymilacyjnych w rejonach majmińskim, czojskim i turaczakskim (Satłajew 1992, s. 112-113).
Skomplikowana sytuacja etniczna w północnym Ałtaju stała się przyczyną zor
ganizowania Zjazdu Ałtajczyków Północnych (1994 r). Celem Zjazdu było określe
nie głównych kierunków dalszego rozwoju ekonomicznego i kulturowego ludności
„rdzennej” narodowych wsi rejonów majmińskiego, czojskiego i turaczakskiego,
w których postępuje stała degradacja Ałtajczyków Północnych9. Spowodowana
była przede wszystkim rabunkową polityką gospodarczą władz obwodu autono
micznego (wyrąb tajgi), która przyczyniła się do podcięcia tradycyjnych form
gospodarowania (myślistwo, przemysł leśny, bartnictwo), a tym samym doprowa
dziła do stopniowego zniszczenia „tradycyjnego” stylu życia. Przetrwały jednak
elementy kultury tradycyjnej, co przyczyniło się do zachowania odrębności Czełkanów, Tubalarów i Kumandyńczyków. Wciąż żywy jest folklor ustny; jednak
w północnym Ałtaju nie ma obecnie żadnego kajczy — pieśniarza wykonującego
epos bohaterski. Przez lata panowania ideologii komunistycznej ludzie nie porzu
cili wierzeń religijnych, w wielu przypadkach zwracali się do szamanów, którzy
przez cały czas istnienia Związku Radzieckiego sprawowali obrzędy (Pustogaczew
1997b, s. 92).
Najważniejszym postulatem Zjazdu Ałtajczyków Północnych było włączenie
Kumandyńczyków, Czełkanów i Tubalarów do państwowego programu odrodze
nia i ochrony małych narodów rdzennych Federacji Rosyjskiej. Zjazd przyjął dekla
rację, że Kumandyńczycy, Czełkanowie i Tubalarowie są małymi narodami Ałtaju,
którym przysługują takie prawa, jak Kumandyńczykom z Kraju Ałtajskiego i Teleutom z Obwodu Kemerowskiego (chodzi głównie o dotacje finansowe). Przedsta
wiciele Ałtajczyków Południowych uczestniczący w obradach na prawach gości
oskarżyli liderów Zjazdu o separatyzm, żądając jednoznacznego zdefiniowania
przynależności Ałtajczyków Północnych do narodu ałtajskiego; otrzymali odpo
wiedź negatywną. W następnych latach spór o status ludności Ałtaju z północnych
9 Na terytorium obecnej republiki Ałtaj, w północnych rejonach, do 1982 r. z ogólnej liczby 89 zni
kło 60 „nieperspektywicznych” wsi. Gwałtowne zmniejszenie liczby zamieszkałych punktów wiąże
się z powiększeniem kołchozów i likwidacją małych, „nieperspektywicznych” wsi, zamieszkałych
w większości przez ludność „rdzenną” . W czerwcu 1956 r. na bazie 11 kołchozów czojskiego rejonu
stworzono mięsno-mleczny sowchoz, w turaczakskim rejonie w 1967 r. z 15 kołchozów stworzono
2 sowchozy „Turaczakski” i „Dmitriewski” . Jednak wiele problemów związanych z powiększeniem
wsi nie było rozwiązanych. I tak w zamieszkałych przez Czełkanów wioskach Suranasz, Kurmacz-Bajgoł, Majsk, Talon, Nowotroickdo tej pory nie ma elektryczności. Do tych wsi nawet nie prowadzą drogi
samochodowe.
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rejonów osłabł, a liderzy stanęli na stanowisku, że Kumandyńczycy, Tubalarowie
i Czełkanowie nie są odrębnymi narodami, ale ałtajskimi podgrupami terytorialny
mi (Halemba 1995, s. 31-32; Halemba 2000a, s. 106).
Dyskusje nad zagadnieniami o charakterze etnicznym toczyły się w republice
na kilku płaszczyznach. Ożywienie etniczne nastąpiło jeszcze w końcu lat 80. zeszłe
go stulecia i wiązało się z wydarzeniami, które niewątpliwie przyczyniły się do wzro
stu nastrojów narodowych wśród mieszkańców Ałtaju. Jednym z najważniejszych
przejawów zbiorowej działalności Ałtajczyków było przeciwstawienie się większości
społeczeństwa projektowi budowy państwowej elektrowni wodnej na rzece Katuń.
Akcja protestu została zainicjowana przez Społeczny Związek Ekologiczny, którego
działacze ostrzegali przed możliwością trwałych zmian demograficznych w tej części
Ałtaju, a tym samym zanikania lokalnych tradycji etnicznych. „Zieloni” walczyli tak
że przeciwko wyrębowi lasów, obawiając się przerwania tradycyjnych form gospoda
rowania oraz zmniejszenia liczebności tajgowej fauny i flory.
W 1989 r. dwa wydarzenia zapoczątkowały wiele imprez o charakterze narodo
wym: odbyło się pierwsze w historii ogólnonarodowe święto E l Oin (Ludowe gry)
oraz doszło do zgromadzenia przedstawicieli rodu Majman, rozpoczynającego cykl
świąt rodowych. W ciągu ponad piętnastu lat istnienia republiki Ałtaj powstały
liczne stowarzyszenia i organizacje o charakterze społecznym, politycznym i religijnym10. Na fali „odrodzenia narodowego” powstała wspomniana organizacja
Ene Til, w którejzałożeniu uczestniczyli członkowie grupy „zielonych”. Działacze
Ene Til podkreślali „ekologiczny” charakter „tradycyjnego” światopoglądu Ałtajczyków i ałtajskiej kultury ludowej.
Szczególnie skomplikowanym zagadnieniem w republice są kwestie wiary
ze względu na występowanie wielu różnych systemów religijnych. Najważniejsze
to: burchanizm, Ałtaj-dziang, ak dziang, ak-tia, buddyzm, no i lokalne odmiany
szamanizmu. Religia ałtajska wiąże się ściśle ze sferą etniczną. Podstawą tego
związku, mimo polaryzacji ruchów religijnych, jest powszechne przekonanie
o unikatowości wiary ałtajskieji jejniepowtarzalności w świecie. Dyskusja do
tycząca wyboru wspólnej konfesji dotyczy znalezienia odpowiedzi na pytanie,
która religia najlepiej podkreśla specyfikę religii i kultury Ałtajczyków (Halem
ba 2000b). Na początku lat 90. większość ideologów ałtajskich wskazywała na
burchanizm jako „religię ałtajską” 11. Jednak już po kilku latach istotną rolę
w kształtowaniu wizerunku religii narodowejzaczęła odgrywać ak-dziang (Biała
Wiara) — synteza szamanizmu, buddyzmu i chrześcijaństwa. Wydaje się, że obec
nie tę rolę przejęła A łtaj-dziang12.1
2
0

10 Między innymi wspólnota burchanistów A k Burchan (1992 r.) i społeczna organizacja Ak Sanaa
(Biała Myśl, Biały Duch, 1995 r.).
11 Burchanizm można traktowaćjako synkretyczny system wierzeń, który łączy lokalne kulty, oraz ja
ko ruch narodowy Ałtajczyków z początku X X w. (Danilin 1993).
12 Zagadnienia wzajemnych relacji między religią, wiarą, polityką i krajobrazem Czytelnik znajdzie
w pracach Agnieszki Halemby, która od ponad 15 lat prowadzi badania terenowe Ałtaju poświęcone
tym zagadnieniom (Halemba 2000b, 2005, 2006).
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Bardzo ciekawym aspektem „życia narodowego” w republice jest stosunek
Ałtajczyków do wykopalisk archeologicznych. W 1992 r. na stanowisku archeolo
gicznym w dolinie Ukok, w rejonie Kosz-Agacz, blisko granicy z Mongolią, bada
cze odkryli świetnie zachowane zwłoki młodej kobiety z okresu scytyjskiego.
Środki masowego przekazu przedstawiły znalezisko jako odnalezienie grobu mi
tycznej księżniczki Oczu-Bała, jednej z najważniejszych postaci ałtajskiego epo
su bohaterskiego. Odkrycie to, wraz ze swoimi późniejszymi konsekwencjami,
sprowokowało w republice burzliwą debatę społeczną poświęconą związkom
współczesnej kultury ałtajskiej z kulturą przodków. Dalsze losy „księżniczki” mo
gą posłużyć za temat powieści sensacyjnej, stały się też jednym z najczęściej dys
kutowanych tematów na Ałtaju.

1. Odkrycie „mitycznej księż
niczki” zdobyło wielki roz
głos. W 1996 r. telewizja BBC
nakręciła w Ałtaju fabula
ryzowany dokument, które
go bohaterką była Oczu-Bała
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Kiedy tylko ałtajskie media poinformowały o niezwykłym odkryciu, w pobliżu
stanowiska natychmiast pojawiło się wielu specjalistów i dziennikarzy z Gorno-Ałtajska. Przyjeżdżali nie tylko eksperci, ale także „zwyczajni” mieszkańcy,
aby być bliżej tak niezwykłejpostaci, która przez tysiące lat leżała w lodzie „świę
tego” Ałtaju. Moi rozmówcy wielokrotnie podkreślali, że w zwłokach odnalezionej
Oczu-Bały nie dokonały się żadne naturalne zmiany związane z rozkładem ciała.
Podkreślali także, że jejgrobowiec był potężnych rozmiarów i niezwykle bogaty.
Zaalarmowani tak niecodziennym odkryciem, przybyli także archeologowie spoza
granic republiki. Zaskoczeni świetnym stanem grobowca, zaczęli prowadzić szyb
ką eksplorację, polewając zahibernowane zwłoki gorącą wodą. Wówczas dobrze
zachowane ciało szybko zaczęło gnić. Prowadzący badania archeologowie podjęli
decyzję, że dalsze prace należy prowadzić w pomieszczeniach zamkniętych przy
udziale specjalistycznego sprzętu. W tym celu mumia została przewieziona do od
działu RosyjskiejAkademii Nauk w Nowosybirsku. Tam z kolei badacze uznali, że
szczątkami muszą zająć się w warunkach laboratoryjnych najwybitniejsi rosyjscy
specjaliści od mumifikacji ludzkich zwłok. Odtąd pracami kierował zespół eksper
tów zatrudnionych na co dzień przy Mauzoleum Lenina w Moskwie. Ałtajska
księżniczka udała się więc drogą lotniczą z Nowosybirska do Moskwy. Odtąd za
częły dziać się rzeczy niezwykłe. Otóż, według najczęściejopowiadanejwersji, za
równo w czasie lotu do Nowosybirska, jak i do Moskwy, samoloty przewożące
mumię na pokładzie, kilkakrotnie uległy awarii i musiały lądować. Wydarzenia te,
nazywane powszechnie „ałtajską klątwą”, komentuje się na Ałtaju jako zemstę
mitycznejksiężniczki za naruszenie jejspokoju. Domaganie się zwrócenia przez
Rosjan zwłok legendarnejpostaci stało się jednym z najważniejszych politycznych
postulatów w kontaktach rosyjsko-ałtajskich. W Muzeum Krajoznawczym w Gorno-Ałtajsku przygotowany został pozłacany sarkofag, który oczekuje na księż
niczkę. Oczu-Bała ma spocząć w nim już na zawsze, a wraz z jejpowrotem w Ałtaju
zapanuje spokój. Epilog tej historii miał wymiar tragiczny. Pod koniec września
2003 r. w Ałtaju było trzęsienie ziemi, jedyne w historii Syberii. Jego epicentrum
znajdowało się w Beltirze, wsi znajdującejsię stosunkowo niedaleko od płaskowy
żu Ukok. To dramatyczne wydarzenie odczytano jednoznacznie jako zemstę księż
niczki za naruszenie jej spokoju i karę za wywiezienie narodowej świętości poza
terytorium Ałtaju.
Sprzeciw wobec badań archeologicznych miał także swoje lokalne warianty.
W 1992 r. mieszkańcy wsi Kułada (rejon ongudajski) gwałtowanie zaprotestowali
przeciwko prowadzeniu wykopalisk na terenie miejscowego kołchozu. Zorganizo
wali kołchozowe zebranie, na którym domagali się od archeologów zaniechania
prac wykopaliskowych w miejscowości Sooru, gdzie obok kurhanów z różnych
okresów znajdują się groby krewnych mieszkańców wsi. Protesty wobec prowa
dzenia badań archeologicznych, charakterystyczne zresztą nie tylko dla Ałtaju,
stały się ważną praktyką społecznych działań w republice. Doprowadziły w konse
kwencji do decyzji władz (1998 r.) o zaniechaniu wykopalisk archeologicznych
w republice Ałtaj na okres dziesięciu lat. Powodem takiej decyzji jest przekonanie
wielu współczesnych Ałtajczyków o związkach rodzinnych z pochowanymi na ich
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ziemi historycznymi przodkami, których traktują jako bliskich, biologicznych
krewnych. Jednocześnie uważają, że wszystkie bogactwa znajdujące się w grobow
cach, zarówno te o wartości materialnej, jak również historycznej, są dobrem po
wszechnym obywateli republiki i powinny pozostać w jejgranicach. Tym samym
Ałtajczycy bardzo mocno przeciwstawiają się kolonizatorskiejpraktyce wywoże
nia eksponatów z Ałtaju do najbardziej znanych placówek muzealnych w Rosji.
Istnienie republiki Ałtajuwidoczniło całą sferę zjawisk o charakterze etnicz
nym. Szczególnie ważne stały się zagadnienia etnicznej, kulturoweji religijnej
identyfikacji Ałtajczyków. Symbolicznego znaczenia w takiejsytuacji nabrała
sztuka Men kem? (Kimjestem ?)13, wystawiona w teatrze w Gorno-Ałtajsku, odda
jąca współczesne dylematy tożsamości mieszkańców Ałtaju (Tiuchtieniewa 1996).
Przedstawione wyżejwydarzenia stanowią zaledwie subiektywny wybór za
gadnień związanych z etnicznością Ałtaju. Opisane historie niewątpliwie przyczy
niły się do głębszego doświadczenia przez ludzi własnejetniczności, a tym samym
do refleksji nad tożsamością Ałtajczyków. Na początku XXI w. stały się ważne tak
że inne aspekty działań. Kwestia ochrony przyrody, ekologia, prawo własności zie
mi — to ważne tematy, o których dyskutują nie tylko liderzy narodowi, ale także
przeciętni obywatele republiki. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że tworzenie
parków narodowych w Ałtaju, zagadnienia dotyczące percepcji krajobrazu, prze
strzeni (Halemba 2005) są nieodłącznym elementem dyskursu etnicznego w tej
części Syberii.

Republika Tuwa
Republika Tuwa [tuw. Tywa]14 powstała w 1991 r. z przekształcenia Tuwińskiej
AutonomicznejSocjalistycznejRepubliki Radzieckiej. Od reszty terytorium Fede
racji Rosyjskiej oddziela ją pasmo Sajanów, przez które przebiega droga łącząca
Kyzył — stolicę republiki — z resztą państwa. Na południu graniczy z Mongolią,
na zachodzie z Ałtajem, na północy z Chakasją, Krasnojarskim Krajem i obwodem
irkuckim, a na wschodzie z Buriacją. Jest to krajgórzysty, o kontynentalnym kli
macie. Ukształtowanie terenu (góry), implikujące określony typ gospodarki hodowlano-pasterskiej, oraz względy historyczne i religijne spowodowały, że wyod
rębniły się tu trzy różne regiony geograficzno-etnograficzne. Zachodnia Tuwa ma
wiele związków z Ałtajem. W typowo górskim krajobrazie dominuje wiecznie
13 Sztuka znanego poety i prozaika ałtajskiego B. Ukaczina w reżyserii N. Pasztakowa.
14 Zajmuje obszar 170 tys. km2 i dzieli się na 14 rejonów administracyjnych — hoszunów. Podstawo
wą sprawą dla Tuwy jest skład narodowościowy republiki liczącej 307 tys. mieszkańców. Tuwińczycy
stanowią większość — około 70%, co jest wyjątkiem w azjatyckiej części Rosji. Na pozostałych obsza
rach Syberii ludność nierosyjska należy do mniejszości w zamieszkiwanych przez siebie republikach,
obwodach i okręgach. Od początku lat 90. X X w. liczba Rosjan w Tuwie stale się zmniejsza. Według da
nych statystycznych Rosjanie stanowią około 25%. Wyjeżdżała głównie ludność miejska i pracownicy
przemysłu, pozostali natomiast „dawni” osadnicy rosyjscy — staroobrzędowcy mieszkający we
wschodniej Tuwie.
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ośnieżona Mongun-Tajga, najwyższy szczyt republiki. Przemierzając tamtejsze
doliny i stepy, często widzi się stada owiec, a w wyższych partiach gór pasą się ja
ki. Odmienna pod względem pejzażu jest wschodnia Tuwa. To tajgowa Todża, do
stępna jedynie dzięki połączeniu lotniczemu i rzecznemu (rzeka BijChem) z resztą
republiki. Ważnym zajęciem Todżyńczyków do tejpory jest hodowla reniferów
oraz myślistwo, którego znaczenie wzrosło w połowie lat 90. X X w. z powodu kry
zysu ekonomicznego. W centralnejTuwie obok hodowli bydła ważną rolę w gospo
darce republiki odgrywają uprawy zbóż oraz przemysł wydobywczy. Obszar połu
dniowy— hoszun erziński — „kulturowo” wyróżnia się od pozostałych. Przyczy
ną tej odrębności jest bezpośrednie sąsiedztwo z Mongolią, a tym samym częste
kontakty i związki rodzinne z mieszkańcami po drugiejstronie granicy. Przenika
jące się wpływy obydwu krajów spowodowały, że Tuwińczycy w tym rejonie posłu
gują się na co dzień językiem mongolskim. W okolicach Erzinu — jak twierdzą et
nografowie tuwińscy (Mongusz M. B. 1992) — gorzejzachowały się tradycje sza
mańskie, na co miał wpływ wcześnie przenikający tam buddyzm, najpierw jako
idea, a póżniejjako system religijny (w 1772 r. w Erzinie powstał pierwszy na zie
miach dzisiejszej republiki klasztor lamajski).
Tuwa, określana w dokumentach historycznych jako KrajUrianchajski, od po
łowy XVIII w. do 1912 r. wchodziła w skład Mandżurii. Władzę dziedziczną spra
wowali książęta am byn-nojoni (wpierw mongolscy, potem tuwińscy). Swoją
siedzibę mieli w historyczneji pierwszejzarazem stolicy Tuwy — Samagałtaju. Na
początku X X w., wraz z osłabieniem Mandżurów, w Kraju Urianchajskim, podo
bnie jak w sąsiedniej Mongolii, rozpoczęły się procesy zmierzające do zrzucenia
zwierzchnictwa mandżurskiego. Pod koniec 1911 r. Mongolia proklamowała nie
podległość, na jejczele zaś stanął, za przyzwoleniem władz rosyjskich, zwierz
chnik mongolskiego kościoła lamajskiego bogdo-gegen. Nojoni tuwińscy starali
się realizować podobną politykę. Wysłali delegację do cara Mikołaja II z prośbą
o uznanie niepodległości Tuwy. Poselstwa tuwińskiego nawet nie wpuszczono do
Petersburga, a władze rosyjskie już wcześniej opracowały koncepcję szybkiej ko
lonizacji Urianchajskiego Kraju. W 1914 r. Tuwa na kilka lat znalazła się pod pro
tektoratem rosyjskim.
Przemiany polityczne w Rosji związane z dojściem bolszewików do władzy
wpłynęły także na losy Tuwy. 13 sierpnia 1921 r. w miejscowości Sug-Bażi zebrało
się tuwińskie zgromadzenie (hurał) przedstawicieli wszystkich hoszunów Tuwy,
w którym uczestniczyli także delegaci z Rosji Radzieckieji Mongolii. Hurał przy
jął rezolucję o stworzeniu niepodległego państwa — LudowejRepubliki Tannu-Tuwa, a następnego dnia ogłosił niepodległość. Władza ustawodawcza, zgodnie
z konstytucją, należała do Wielkiego Hurału, który miał również znaczny wpływ
na rząd, a władza wykonawcza do CentralnejRady Społecznej, w skład którejwchodzili także przedstawiciele wszystkich hoszunów. Konstytucja zacho
wała stare nazwy, urzędy i symbole. Ciężar władzy sądowniczej opierał się
na lokalnych organach władzy — w sumonach i hoszunach. Takie połączenie
władzy wykonawczej z sądowniczą w pewnym stopniu nawiązywało do dawnej
tradycji tuwińskiej, w której te dwie funkcje łączyli lokalni nojoni (Istorija...

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

Turcy południowej Syberii. Informacje wstępne o Ałtaju, Tuwie i Chakasji

55

1964b, s. 79-81)15. Niepodległość okazała się iluzoryczna, jednak krajoprócz
organów władzy otrzymał także inne ważne atrybuty niezależności: symbole na
rodowe oraz pocztę. Znaczki tuwińskie okresu Tannu-Tuwa stały się jednym z naj
bardziej rozpoznawalnych obrazów „kultury tuwińskiej” w świecie.
Tuwa utraciła niepodległość w 1944 r. Na sierpniowejnadzwyczajnejsesji Hurału władze tuwińskie związne z radziecką partią komunistyczną przyjęły dekla
rację „O włączeniu TuwińskiejRepubliki Ludowejw skład ZSRR”. Prezydium Rady
NajwyższejZwiązku Radzieckiego w październiku 1944 r. podpisało ustawę
inkorporującą Tuwę w skład ZSRR na prawach obwodu autonomicznego, prze
kształconego w 1961 r. w Tuwińską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę
Radziecką.
Tuwa jest więc jedyną republiką federacyjną Rosji, która ma tradycję własnej,
choć mocno ograniczonej, państwowości. Pamięć dwudziestolecia względnej nie
zależności państwowejjest żywa wśród większości Tuwińczyków do dziś. Zwła
szcza w pierwszejpołowie lat 90. X X w. poświęcano dwudziestoleciu wiele uwagi
w środkach masowego przekazu i w opracowaniach naukowych. Fakt, że Tuwa by
ła ostatnim krajem, który wcielono do Związku Radzieckiego (dopiero w 1944 r.),
świadczy— zdaniem wielu obywateli republiki — o mocno rozwinięteji ukształtowanejświadomości narodowejTuwińczyków, którzy najdłużejopierali się obcemu
komunistycznemu systemowi i chcieli być niepodległym państwem. W publicznym
dyskursie często możemy usłyszeć, że współczesna republika kontynuuje tradycje
państwowe Tannu-Tuwa. Spójrzmy więc, jak ta kontynuacja wygląda.
W grudniu 1990 r. Rada Najwyższa Tuwy przyjęła deklarację o państwowejsuwerenności Republiki Tywa. Konsekwencją tego faktu było uchwalenie ustawy
o nadaniu językowi tuwińskiemu statusu języka państwowego (1991 r.). Było to
możliwe dzięki liczebnejprzewadze Tuwińczyków nad innymi grupami narodowy
mi. Tuwiński jest językiem środków masowego przekazu, nauczania w szkołach
podstawowych oraz wybranych przedmiotów w szkołach pedagogicznych i insty
tucie pedagogicznym w Kyzyle. W stolicy republiki od 1990 r. działa tuwińska
szkoła narodowa. Rozpoczęło się także nauczanie języka tuwińskiego w rosyj
skich szkołach i przedszkolach jako obowiązującego języka państwowego. W la
tach 90. następowało dalsze rozszerzenie „politycznych” i „społecznych” funkcji
języka tuwińskiego, którym posługiwano się m.in. na sesjach Rady Najwyższej
Tuwy oraz w procesach sądowych (Mongusz D. A. 1992, s. 176-177).
Kontakty między dwoma najliczniejszymi narodami: Tuwińczykami i Rosjana
mi w czasie istnienia Tuwy radzieckiejukładały się na zasadach politycznie zideologizowanejprzyjaźni między narodami. Po II wojnie światowejdo Tuwy przybyła
liczna grupa ludności rosyjskiej — osadników różniących się językiem, kulturą,
a także statusem społecznym, materialnym i wykształceniem. Rosjanie bardzo
15 Dwutomowa historia Tuwy, wydana w 1964 r., uważana jest przez znaczną część środowiska hi
storyków tuwińskich za najbardziej kompetentne rosyjskojęzyczne dzieło poświęcone historii Tu
wy. W swojej książce wykorzystałem tylko niektóre szczegóły faktograficzne dotyczące historii
Tannu-Tuwa w latach 20., wolne od interpretacji ideologicznej.
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szybko obejmowali stanowiska i urzędy. Większość Tuwińczyków nadal zajmowa
ła się gospodarstwem i hodowlą. Ci, którzy przenosili się do miasta, dostawali pra
cę mniejprestiżową niż Rosjanie. Wzajemna niechęć obydwu grup stała się
przyczyną „ukrytego” konfliktu między nimi. Dołączyły do tego coraz bardziejwidoczne różnice w stylu życia, wyznawanych „wartościach”, „mentalności”, świa
topoglądzie czy odmienne wzorce estetyczne.
Do otwartych konfliktów doszło w 1990 r., o czym informowała zarówno rosyj
ska prasa centralna, jak i tuwińska. W maju tego roku, w miasteczku Howu-Aksy,
w centralnejTuwie, podczas dyskoteki doszło do bójki między rosyjską i tuwińską
młodzieżą. Bijatyka miała dać początek rzekomym pogromom ludności rosyjskiej.
Według komunikatów milicji byli ranni, a w zamieszkach, które przeniosły się na
teren całego miasteczka, użyto noży i broni palnej. Media informowały o przypad
kach podpaleń, o chuligańskich wybrykach i innego rodzaju czynach skierowa
nych przeciwko Rosjanom. Jednocześnie w maju rozpoczęły się strajki, w których
Tuwińczycy domagali się polepszenia warunków materialnych. Wydarzenia te
zbiegły się w czasie z nasileniem nastrojów narodowych (także w innych rejonach
Syberii) — wówczas to pojawiły się głosy rządające zmiany statusu Tuwy. W ca
łym konflikcie niepoślednią rolę odegrały środki masowego przekazu, które zajęły
postawę nieprzychylną Tuwińczykom. Prasa pomijała wiele faktów, a komentarze
— jak się zdaje — w dużejmierze podsycały atmosferę zagrożenia, która sprawiła,
że wyjechało wówczas z Tuwy około dziesięciu tysięcy Rosjan. Rzeczywiście
dochodziło wtedy do konfliktów między Rosjanami i Tuwińczykami, jednakże
rządzący, eksponując informacje o bandyckich napadach i wzroście przestępczo
ści, wprowadzając oddziały OMON, raczejpowiększali napięcia, niż próbowali
uregulować stosunki między obydwoma grupami. Strona tuwińska natomiast
przedstawia wydarzenia z 1990 r. jako rezultat sporu między samymi Tuwińczykami, którzy podzielili się na zwolenników władz komunistycznych i zwolenni
ków niezależności politycznej Tuwy.
Ten, w pewnym sensie, sztucznie wywołany konflikt tuwińsko-rosyjski, był —
można sądzić — taktycznym manewrem ze strony Moskwy, która obawiała się
ewentualnych ruchów separatystycznych. Teoretycznie rzecz biorąc, sytuacja
w Tuwie mogła takim tendencjom sprzyjać: izolacja geograficzna, przewaga lud
ności nierosyjskiej, odrębność kulturowa, silne poczucie identyfikacji, a przede
wszystkim pamięć własnej, niezależnej państwowości budziły obawy zarówno
moskiewskich polityków, jak i tuwińskich zwolenników ścisłego związku Tuwy
z ZSRR.
W 1990 r. zarysowały się dwie wizje rozwoju politycznego Tuwy. Rozbieżno
ści między nimi dotyczyły dalszych kontaktów i związków z Rosją. W grudniu
1990 r. parlament tuwiński podpisał deklarację o państwowejsuwerenności Tuwy, a wkrótce potem ustawę nadającą językowi tuwińskiemu status języka pań
stwowego. Najważniejszym wydarzeniem był jednak wybór Szerig-ooł Oorżaka
na prezydenta (1992 r.). W okresie kampanii prezydenckieji na początku rządów
Oorżak uchodził wśród swoich przeciwników za zwolennika bliskich koneksji
z Moskwą. Tak go widzieli politycy z opozycyjnych partii o charakterze narodowym:
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Hostug Tywa (Wolna Tuwa) i LudowejPartii SuwerennejTuwy. Oba ugrupowania
stawiały sobie za cel pełną niepodległość. Członkowie Hostug Tywa, zwłaszcza
w początkowym okresie, domagali się szybkiego przeprowadzenia referendum
w sprawie wystąpienia z Federacji Rosyjskiej, zerwania układu federacyjnego
i stworzenia państwa tuwińskiego. Partia SuwerennejTuwy natomiast opowiada
ła się za koniecznością konstytucyjnego zapisu o prawie do niepodległości narodu
tuwińskiego, odsuwając kwestię niepodległości do czasu, gdy republika wzmocni
się ekonomicznie. Inkorporację Tuwy do Związku Radzieckiego oceniała zdecydo
wanie negatywnie, jako bezprawny akt, który doprowadził krajdo ruiny gospodarczej(Moskalenko 1993, s. 8-9). Wbrew wcześniejszym obawom rządy Oorżaka
pokazały, że mimo prowadzonejz konieczności promoskiewskiejpolityki16 starał
się on utrzymać dystans wobec władz Federacji. Potwierdza to podpisanie przez
prezydenta tuwińskiejkonstytucji (grudzień 1993 r.), w którejw rozdziale pier
wszym art. 1 znalazł się zapis o możliwości wystąpienia Tuwy z granic Federacji
Rosyjskiej17(Konstitucija... 1993, s. 4). Konsekwencją tego zapisu było to, że przez
ponad 10 lat, aż do czasu przyjęcia poprawki, Duma Rosyjska nie ratyfikowała
Konstytucji Republiki Tywa. Warto także dodać, że niezależnie od poglądów poli
tycznych, prezydent cieszył się niekłamaną sympatią Tuwińczyków, którzy odno
sili się do niego z szacunkiem, jak do swojego wodza.
Wraz z proklamowaniem suwerenności republiki jedną z najważniejszych kwe
stii stały się zagadnienia dotyczące religii. Za sprawą silnie zakorzenionego bud
dyzmu i dzięki autorytetowi lamów Tuwińczycy — jak się wydaje — w dużym
stopniu oparli się ateizacji. Buddyzm od około dwustu lat wywierał znaczący
wpływ na życie kulturalne w Tuwie. Lamaizm i duchowni buddyjscy w znacznym
stopniu wpływali na relacje społeczne i politykę w Kraju Urianchajskim. W kla
sztorach prowadzili szkoły, w których młodzi mnisi uczyli się matematyki, astro
nomii, filozofii, medycyny; poznawali też język mongolski i tybetański. Rozwój
życia klasztornego zahamowały represje, jakie spadły na Tannu-Tuwa w latach
30. XX w. Jeszcze w 1929 r. było dwadzieścia pięć — różnejwielkości i różnego
znaczenia — klasztorów, w których służyło prawie pięć tysięcy lamów. W tym sa
mym roku Tuwińska Ludowa Partia Rewolucyjna uchwaliła rezolucję o rozpoczę
ciu walki z religią — przejawem „ciemnoty i zacofania”. Doszło do masowych
aresztowań, w wyniku których liczba lamów gwałtownie się zmniejszyła. Niszczo
no także same klasztory, a co za tym idzie — ośrodki życia naukowego i kultural
nego. W 1937 r. pozostało już tylko pięć klasztorów i sześćdziesięciu siedmiu
lamów (Mongusz M. W. 1992, s. 119). Wśród nich zachował się zasłużony dla roz
woju lamaizmu w Tuwie, najdłużejczynny, klasztor w Czaadanie. Został zamknię
ty na początku lat 50. Mimo oficjalanego zakazu praktykowania lamaizmu wielu
Tuwińczyków zachowywało zasady życia religijnego. Po kryjomu przechowywali
16 Tuwa w około 90% utrzymuje się z dotacji centralnych.
17 W artykule drugim pierwszego rozdziału jest także zapis, że w nadzwyczajnych sytuacjach poli
tycznego i państwowego kryzysu w Rosji na terytorium Tuwy obowiązuje lokalna konstytucja i usta
wy republiki (Konstitucija... 1993, s. 4).
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2. Dugan w miejscowości Czaadan, gdzie znajdował się do lat 50. XX w. największy klasztor
buddyjski w Tuwie

3. Pierwszy dugan w Tuwie zbudowany w 1992 r. przez mieszkańców Kyzył Dag
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w domach i jurtach przedmioty kultu, statuetki Buddy, wykonywali rytuały przy
kamiennych kopcach owaa, składali ofiary duchom — gospodarzom gór i rzek.
Dlatego odrodzenie struktur religijnych na początku lat 90 X X w. stało się dla
ludzi oczywiste. W 1990 r. w Kyzyle zarejstrowano pierwszą po wojnie wspólnotę
buddyjską, a władze republiki zezwoliły na budowę klasztoru na prawym brzegu
Jeniseju. Miejsce pod świątynię poświęcił najstarszy lama z dawnego klasztoru
w Czaadanie. Do Tuwy zaczęli przyjeżdżać lamowie z Mongolii, którzy mieli przy
gotować młodych mnichów do życia klasztornego i do służby wśród wiernych.
Wspólnota buddyjska nawiązała również kontakty z duchownymi z dacanu w Buriacji, dokąd zamierzała wysłać młodych chłopców na naukę.
Najważniejszym wydarzeniem w rozwoju lamaizmu w Tuwie była wizyta
DalajLamy XIV w 1992 r. Rozpoczęła ona nowy okres w życiu publicznym republi
ki. Wizyta zwierzchnika Kościoła lamajskiego spotkała się z olbrzymim zaintere
sowaniem Tuwińczyków. Gościa podejmował uroczyście prezydent Oorżak, który
wielokrotnie podkreślał, że jest to dla Tuwy wielki moment historyczny. Wizyta
DalajLamy miała także wymiar symboliczny: gość „poświęcił” flagę tuwińską
oraz odprawił obrzęd owaa dagyyr — uświęcenia góry Hajrakan, niedaleko miasta
Szaganar. Pobyt dostojnego gościa miał także znaczenie polityczne. W Kyzyle rząd
tuwiński podpisał porozumienie z przedstawicielstwem Dalaj Lamy, dotyczące
współpracy kulturalneji religijnej, wyznaczył także specjalnego pełnomocnika do
kontaktów z DalajLamą. Zwierzchnik lamaizmu przeznaczył środki finansowe na
budowę i wyposażenie klasztorów w Tuwie. Zadeklarował chęć przyjęcia piętna
stu młodych chłopców na naukę w Indiach, a także zobowiązał się do finansowego
wspierania buddyzmu w Tuwie. W 1993 r. oficjalny przedstawiciel DalajLamy XIV
w Rosji i Mongolii, gesze Dżampa Tenglej, „poświęcił” pierwszy dugan w Tuwie,
położony niedaleko Kyzyłu na prawym brzegu Jeniseju. W uroczystym otwarciu
brał udział prezydent Oorżak.
W Tuwie funkcjonuje obecnie kilkanaście wspólnot buddyjskich, a ponadto po
wstają nowe, liczne domy modlitwy. Do największych ośrodków, poza Kyzyłem,
należą klasztory w Samagałtaj, Czadanie i Kyzył Dag. Ciekawa jest historia odbu
dowy ostatniego duganu. Doszło bowiem do niejnie za sprawą władz duchownych
i państwowych, lecz z inicjatywy społeczności lokalnej, która — jako pierwsza
w Tuwie — rozpoczęła odbudowę świątyni własnymi środkami.
Na fali „odrodzenia narodowego” równolegle z buddyzmem rozwija się w zin
stytucjonalizowanej formie szamanizm, mający w Tuwie bardzo długie tradycje.
Mimo wpływu lamaizmu zachował się on — zwłaszcza w zachodniejTuwie i w Todży — stosunkowo dobrze. Wraz z napływem lamaizmu, który wchłaniał praktyki
i rytuały szamańskie, na przełomie XIX i X X w. wyłoniła się w Tuwie nowa postać:
burchan-boo, łącząca funkcje szamana i lamy. Represje religijne lat 30. objęły
także szamanów. W 1931 r. było ich około siedmiuset dwudziestu (Moskalenko
1993, s. 23), posiadających wszystkie niezbędne atrybuty, czynnie zajmujących
się kamłaniem. Pomimo skrupulatnego zwalczania szamanizmu w okresie ra
dzieckim wielu kamów nadal praktykowało swoje obrzędy.
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4. Najstarszy lama w Tu
wie z klasztoru w Czaadanie

Współcześnie największą rolę w „odrodzeniu” szamanizmu odgrywa Związek
Tuwińskich SzamanówDungur [tuw.: bęben]. Związek ma osobowość prawną, zo
stał zatwierdzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Tuwa. Jego zało
życiel i prezydent zarazem — Mongusz Kenin-Łopsan, etnograf cieszący się
wielkim autorytetem naukowym, podkreśla, że właśnie w szamanizmie najlepiej
zachowało się bogactwo duchowe tuwińskiego narodu. Zdaniem Kenina-Łopsana, odrodzenie szamanizmu powiedzie się wyłącznie wówczas, gdy zrzeszy się
wszystkich najlepszych szamanów w jednej organizacji. Kandydaci na szamanów
zdają egzaminy: przed specjalną komisją muszą wykazać się wiedzą, siłą szamań
ską i umiejętnością odprawiania rytuałów. Szaman, który zostanie zakwalifiko
wany do Dungur, otrzymuje legitymację członkowską — ze zdjęciem i numerem
organizacyjnym.
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5. Mongusz Kenin-Łopsan — etnograf tuwiński i wieloletni prezydent Związku Tuwińskich
Szamanów

Od władz Kyzyłu Dungur otrzymał siedzibę, w którejszamani pełnią całodobo
we dyżury. Tam, za określoną w cenniku opłatą, przyjmują interesantów. Poszcze
gólni szamani mają także określone specjalizacje. Niektórzy zajmują się wyłącznie
leczeniem ludzi, inni odprowadzają dusze zmarłych, jeszcze inni przepowiadają
przyszłość. Funkcjonowanie Dungur na początku jego istnienia wspierały władze
republiki. W 1993 r. przeznaczyły znaczną sumę pieniędzy na zorganizowanie
konferencji „naukowo-praktycznej”, w którejuczestniczyli szamani z Tuwy i Sta
nów Zjednoczonych.
Szamani z Dungur, do których przyjeżdżają Tuwińczycy z całej republiki, spra
wują ceremonie również w czasie oficjalnych świąt, takich jak Dzień Republiki czy
buddyjski Nowy Rok. Zapraszają ich też pracownicy instytucji państwowych. Na
przykład nauczyciele z narodowejszkoły w Kyzyle zwrócili się do szamanów ze
stowarzyszenia z prośbą, żeby odprawili obrzęd oczyszczenia miejsca na jednym
z pięter szkolnego budynku, które uchodziło za nieczyste. W pobliżu jednejklasy
dochodziło do konfliktów między uczniami, zdarzały się bójki między chłopcami.
Przybyły z Dungur szaman rozpalił ogień, okadził trefne miejsce dymem z jałowca
i wyszeptał święte słowa algysze, żeby odgonić złe duchy. Należy wspomnieć, że
również w podobnych celach do szkół chodzą lamowie buddyjscy, którzy w „złych”
miejscach czytają odpowiednie sutry.
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W powyższym skrócie przedstawiłem jedynie część „odrodzeniowych” wątków,
z jakimi mamy do czynienia w Tuwie. „Neotradycjonalizm” jest widoczny w rekla
mach firm, które na szyldach umieszczają różne „tradycyjne” akcenty tuwińskie
— pasterz w stroju, szamani, lamowie. Powstają korporacje handlowe o nazwach
nawiązujących do tradycji tuwińskich: Centrum A zii czy Nojon. „Odradzają” się
więzi rodowe, powracają dawne nazwy urzędów państwowych i rejonowych. Roz
wija się twórczość „ludowa”, śpiew gardłowy (hoomiej), tradycyjne gry. Odżywają
zapomniane obyczaje.
Jednocześnie rodzą się nowe tradycje kulturalne. Pojawił się na przykład nowa
torski w latach 90. gatunek muzyki, łączący styl „tradycyjnego” śpiewu gardłowe
go z muzyką rockową. Chyba najbardziejznanym zespołem tuwińskim jest
H uun-H uur-Tu. Spośród wielu płyt (które niestety coraz mniejróżnią się między
sobą) nagranych przez tych muzyków wyróżnia się Spiritsfrom Tuva, utrzymana
w stylu klubowym. Dla mnie jednak najciekawszą kapelą jest Yat-Kha, która de
biutowała w 1995 r. albumem wskazującym jednoznacznie na rodowód muzyczny
Yenisei-Punk. Ich krążek z 2005 r. Tuva. rock jest natomiast znakomitym przykła
dem tego, jak można grać „azjatyckiego” rocka, wykorzystując ostre, miejsca
mi metalowe brzmienia i nie tracąc nic z poetyckiego uroku „tradycyjnej” muzyki
tuwińskiej.

Republika Chakasja
Chakasja spośród innych republik syberyjskich wyróżnia się przede wszystkim
wysokim poziomem industrializacji i liczebną dominacją „Słowian”. W latach 70.
XX w. Chakaski Obwód Autonomiczny pod względem produkcji przemysłowejzajmował wysoką pozycję wśród regionów w Rosji, a dochód narodowy przypadający
na jednego mieszkańca był jednym z najwyższych w Związku Radzieckim. W Cha
kasji zbudowano tak wielkie inwestycje przemysłowe, jak Sajano-Szuszenską
elektrownię wodną, fabrykę wagonów w Abakanie, fabrykę aluminium, kombinat
kamgarnowy i inne strategiczne dla przemysłu radzieckiego budowle. Szybki
wzrost ekonomiczny oraz istnienie linii kolejowej — jak można się domyślać —
przyczyniły się do gwałtownego wzrostu migracji i napływu dużej liczby osadni
ków. Jeszcze w 1924 r. Chakasi stanowili na „własnej” ziemi 75% mieszkańców,
współcześnie odsetek ten wynosi zaledwie 11%.
Niekorzystne dla Chakasów proporcje narodowościowe w republice — Rosjanie
stanowią 80% — są dla narodu tytularnego kluczowym problemem. Uprawnienia
obwodu autonomicznego Chakasja otrzymała już w 1930 r. Wkrótce też na
stąpił gwałtowny spadek liczby Chakasów (do 55% ogółu ludności). Po II wojnie
światowejliczba migrantów znacznie się zwiększyła. Propaganda radziecka za
chęcała zwolenników industrializacji do przyjazdu do Chakasji w celu opanowania
celiny, stworzenia „budowy wieku” oraz przeprowadzenia „tras męstwa”. Etno
graf Wiktor Butanajew powołuje się na autorytet Potapowa, który dowodził, że
Chakasi nie byli w stanie obronić się przed zaplanowaną industrializacją, mającą
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strategiczne znaczenie dla przemysłu Związku Radzieckiego (Butanajew 1993,
s. 1-2). W rezultacie takiej społecznej i ekonomicznej polityki władz radzieckich in
dustrializacja zniszczyła „tradycyjne” zajęcia Chakasów i ich sposób życia18.
Rządzący faworyzowali rosyjskich osadników, którzy otrzymywali mieszkania,
wyższe zarobki; stworzono dla nich cały system ulg, którymi nie byli objęci „rdzen
ni” mieszkańcy Chakasji. Prowadziło to do wzajemnejniechęci etnicznej, skrywa
nej w obawie przed represjami politycznymi.
Chakasja pokrywa się geograficznie z terytorium Kotliny Minusińskiej. Północ
ne obszary republiki mają krajobraz stepowy i półstepowy, natomiast południe
kraju jest górzyste i porośnięte tajgą. Ta informacja ma istotne znaczenie dla we
wnętrznych podziałów w obrębie narodowości chakaskiej. Otóż Chakasi dzielą się
na dwie zasadnicze grupy. Na północy mieszkają Kaczynowie, na południu Sagajowie (w rejonie Askiz i Tasztyp). Ponadto trzeba jeszcze wyróżnić Beltyrów, Kojbałów i Kyzyłów. W najbardziej oddalonej części republiki, w górnym biegu rzeki
Tasztyp, mieszkają Szorowie19.
Sprawa wewnętrznych podziałów w Chakasji jest niezmiernie ciekawa. Otóż
między dwoma najliczniejszymi grupami: Sagajami i Kaczynami trwa z pozoru
niewidoczne, ale silne współzawodnictwo o wpływy w republice. Sagajowie, wy
wodzący się z górskich obszarów Chakasji, nazywają siebie góralami. Zarzucają
Kaczynom wyniosłość, a nawet współpracę z Rosjanami w okresie radzieckim,
dzięki czemu mieli zdominować większość stanowisk we władzach administracyj
nych, w szkolnictwie, aparacie partyjnym w socjalistycznejChakasji. Z kolei Ka
czynowie uważają, że Sagajowie są zbyt raptowni i porywczy — w domyśle
„dzicy”, żeby piastować poważne i odpowiedzialne urzędy. Wydaje się, że rzeczy
wiście w czasach istnienia ZSRR większe wpływy mieli przedstawiciele Chakasów
z północnych obszarów, natomiast od lat 90. X X w. te proporcje odwróciły się i co
raz większego znaczenia nabrali Chakasi z południa. Wspomniany Askiz uważany
jest zresztą za centrum chakaskiego „odrodzenia narodowego” .
Wewnętrzna sytuacja wśród Chakasów jest tym bardziej interesująca, że w ję
zyku chakaskim nie istnieje słowo Chakas. Mówiąc o sobie w języku ojczystym,
Chakasi nazywają siebie Tadar lub posługują się nazwami „plemiennymi” : Saga
jow ie lub Kaczynowie. Jeżeli przechodzą na język rosyjski, wtedy natychmiast
identyfikują siebie jako Chakasów. Spójrzmy, jak do tego doszło.
Po rewolucji lutowejw 1917 r. w Kotlinie Minusińskiejzaczął się dynamicznie
rozwijać chakaski ruch narodowy. Na jego czele stanął działacz społeczny Majnagaszew. Wraz z nieliczną grupą inteligencji podjął próby stworzenia chakaskiej
18 Tradycyjne chakaskie osady — aały ulegają gwałtownym zmianom. W 1928 r. wśród 567 osad
w Chakasji 295 aałów było czysto chakaskich, a w 84 aałach z Chakasami mieszkała niewielka liczba
Rosjan. Obecnie liczba chakaskich aałów nie przekracza 100. Takiemu procesowi sprzyjała na po
czątku kolektywizacja lat 1929-1930, a potem reorganizacja kołchozów i sowchozów w 1957 r.,
sztuczne likwidowanie „nieperspektywicznych” osad i „przekazanie” części chakaskich wsi do rejo
nów Kraju Krasnojarskiego.
19 Należy zwrócić uwagę, że większość Szorów mieszka po drugiej stronie granicy, w Obwodzie Kemerowskim.

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

64

Turcy południowej Syberii. Informacje wstępne o Ałtaju, Tuwie i Chakasji

autonomii. Na początku kwietnia 1917 r. we wsi Askiz odbył się I Zjazd Chakasów,
na którym dyskutowano wprowadzenie reformy własności ziemskiej20. Dla histo
rii Chakasji największe znaczenie miał II Zjazd we wsi Czarkow w czerwcu tego ro
ku. W pracach Zjazdu uczestniczyło 75 delegatów ze wszystkich chakaskich
ułusów. Na Zjeździe po raz pierwszy powstała idea stworzenia tworu quasi-państwowego, w którego granicach znaleźliby się Chakasi, Ałtajczycy i Tuwińczycy.
Zjazd powołał komitet narodowy, którego celem było przygotowanie projektu po
wstania tejrepubliki. Najważniejszą decyzją Zjazdu było jednak podjęcie inicjaty
wy Majnagaszewa, żeby przyjąć wspólny etnonim dla wszystkich mieszkańców
chakaskich ułusów: Sagajów, Kaczynów, Beltirów, Kyzyłów, Kojbalów. Podstawą
do wspólnej nazwy stało się występujące w średniowiecznych źródłach chińskich
sformułowanie Chjagas, określające państwo położone w dolinie Jeniseju. Majnagaszew zaproponował, aby ludność „rdzenna” Kotliny Minusińskiejzaakceptowała wspólną dla wszystkich nazwę własną Chakas. Uczestnicy Zjazdu w ten sposób
odwołali się do zamierzchłej historii, przyjmując za etnonim obcą nazwę związku
państwowego, posiadającą chińską etymologię (Gładyszewskij1998, s. 131-133).
Twórca nazwy narodu chakaskiego, Majnagaszew, po ukonstytuowaniu się wła
dzy radzieckiej w Chakasji, w 1919 r. został uznany za chakaskiego nacjonalistę.
Zginął w następnym roku rozstrzelany w więzieniu w Minusińsku21.
Powróćmy do czasów bardziejnam współczesnych. Pod koniec lat 80. X X w.
nastąpił w Chakasji, podobnie jak w innych regionach Syberii, wzrost nastrojów
narodowych. W 1988 r. w Chakasji powstała pierwsza organizacja polityczno-narodowa Tun („Awangarda”, „Pierwszy”). Jejzałożycielem był Sasza Kostjakow,
student uniwersytetu w Leningradzie, obecnie czołowy dziennikarz chakaski.
Członkowie Tun często sprawują obrzędy, obchodzą święta religijne, organizują
imprezy, których celem jest „odrodzenie narodowych, duchowych i kulturowych
wartości”, tradycji, obyczajów, zachowanie ojczystego języka. Z inicjatywy tejorganizacji w sierpniu 1990 r. odbył się Zjazd Narodu Chakaskiego, nawiązujący do
tradycji historycznych z lat 20. Został zwołany w związku z ważnym problemem
zachowania i rozwoju narodu, który — jak głosili inicjatorzy Zjazdu — stał się
„gościem” na własnym terytorium etnicznym. Najważniejszym postulatem Zjazdu
była zmiana politycznego statusu Chakasji, rozszerzenia społecznych funkcji języ
ka chakaskiego, zatrzymania gigantycznych budowli przemysłowych na teryto
rium Chakasji. Dalszym celem było ograniczenie napływu migrantów, stworzenie
nowych instytucji zajmujących się kulturą i etnoparków. Zjazd przyjął rezolucję
o przekształceniu Chakaskiego Obwodu Autonomicznego w Republikę Chakasja.

20 W latach 1917-1918 odbyło się siedem zjazdów narodu chakaskiego, poświęconych konsolidacji
politycznej Chakasów i ochronie praw ludności „rdzennej” .
21 Po ustanowieniu władzy radzieckiej w Chakasji, w latach 1921-1923, w Minusińsku zorganizowa
no szereg konferencji, poświęconych ponownie kwestiom wydzielenia inorodczeskiego kraju i prze
kształcenia go w samodzielną chakaską republikę. Bolszewicy, mimo pozornego zainteresowania
postanowieniami zjazdów narodu chakaskiego, doprowadzili do aresztowania przywódców ruchu na
rodowego.
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Rezolucja ta została przedstawiona na sesji Rady ObwodowejDeputowanych
Ludowych, a 3 lipca 1991 r. prezydent Jelcyn podpisał ustawę o przekształce
niu Chakasji w republikę (Butanajew 1995, s. 35). W październiku 1992 r. Rada
Najwyższa Republiki Chakasja zatwierdziła datę 3 lipca jako Dzień Republiki.
Przekształcenie obwodu autonomicznego w republikę miało nie tylko wymiar poli
tyczny, ale także symboliczny, ponieważ pozwoliło na spełnienie jednego z naj
ważniejszych postulatów I Zjazdu z 1917 r.
Proklamowanie republiki Chakasja osoby związane z chakaskim ruchem naro
dowym interpretują jako odrodzenie chakaskiejpaństwowości średniowiecznego
związku państwowego Kirgizów jenisejskich. Organizacja Tun dla upamiętnienia
tego wydarzenia 3 sierpnia 1991 r. zorganizowała święto Ada-Hooraj, poświęcone
pamięci przodków, którzy zginęli za wolność Chakasji. Na świętejprzełęczy Ujtag
członkowie organizacji ustawili pamiątkowy słup z ich imionami oraz przygoto
wali spotkanie modlitewne (molenije) połączone ze złożeniem ofiary. Od tejpory
Ada-Hooraj stał się corocznym świętem narodowym.
Wkrótce po ogłoszeniu istnienia republiki Chakasi starali się stworzyć niefor
malne struktury w obrębie państwa rosyjskiego. Zjazd Narodu Chakaskiego
w 1992 r. powołał do życia Radę Narodową Czon Czobi. Jest to ciało składające się
z przedstawicieli wszystkich regionów Chakasji, skupiające ludzi aktywnych
i przedsiębiorczych. Zadaniem Czon Czobi jest opracowywanie projektów i progra
mów „odrodzenia” chakaskiejkultury narodoweji ochrony interesów narodu
chakaskiego. Należy jednak przyznać, że w odróżnieniu od innych inicjatyw,
w których Chakasi są wyjątkowo aktywni i dobrze zorganizowani — spotkania ro
dowe, zgromadzenia modlitewne, przygotowywane miejsca kultu, odradzanie
szamanizmu, odzyskiwanie pamiątek archeologicznych — działalność Czon Czobi
sprowadza się raczej do składanych deklaracji.
Na ogólną sytuację etniczną w Chakasji bezpośrednio oddziałuje charakter sto
sunków między władzami Federacji Rosyjskieja władzami republiki. Łatwo do
strzec tendencje do zwiększenia wpływu władzy centralnej. Próby ograniczania
kompetencji republiki w praktyce przekształcają jejsuwerenność w czystą formal
ność. W Chakasji takie działania są widoczne wśród grupy deputowanych wspie
ranych przez napływową ludność rosyjską. Zwolennicy tejorientacji dążą do
zniesienia suwerenności państwowejChakasji i stworzenia na jejterytorium gu
berni. Takie polityczne zabiegi powodują napięcia z Chakasami. Przyzwyczajenie
do dawnych struktur sprawowania władzy przyczynia się do zachowania radziec
kich schematów uprawiania polityki. Rząd republiki, absolutnie zdominowany
przez Rosjan, nie podjął wielu inicjatyw ustawodawczych dotyczących polityki et
nicznej, oczekując dyrektyw z Moskwy. Tugużekowa wskazuje, że państwo nie
prowadzi wystarczającejpolityki ochrony kultur niewielkich narodów Syberii.
Określenie górnejgranicy społeczności etnicznej(50 tys. ludzi) nie jest wystarcza
jącym warunkiem kwalifikującym daną społeczność do ochrony prawnej. Ochroną
powinny być otoczone te narody, którym grozi asymilacja, a zatem zagrożenie jest
spowodowane zanikiem tradycji etnicznych, kultury gospodarczej, języka, a nie
stanem liczebności (Tugużekowa 1997, s. 80).
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Mimo bardzo niekorzystnych proporcji narodowościowych Chakasi odnieśli
kilka politycznych sukcesów. Rada Najwyższa Republiki Chakasja przyjęła pań
stwowy program ochrony i rozwoju języków narodów Chakasji. Aby podnieść sta
tus języka chakaskiego, w październiku 1991 r. Rada przyjęła ustawę o językach,
na mocy którejchakaski obok rosyjskiego został uznany za język państwowy. Jed
nak jest dość powszechne, że Rosjanie stanowiący liczebną większość, nie znają
języka chakaskiego, a nawet demonstracyjnie go ignorują. Zdarzają się przypadki,
że zwracają uwagę Chakasom, by w miejscach publicznych porozumiewali się w ję
zyku rosyjskim. Po powstaniu republiki sytuacja jakby nieznacznie zaczęła się
zmieniać. Największym osiągnięciem pozostaje jednak utworzenie samej republi
ki, która dla Chakasów ma symboliczny wymiar własnej państwowości.
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Rozdział 4

Święta i festiwale
narodowy performance

Trudno wyobrazić sobie istnienie jakiegokolwiek tworu państwowego bez jego sfe
ry widowiskowej. W tejczęści książki przedstawię performatywny aspekt istnienia
nowych republik syberyjskich. Zajmiemy się „odgrywaniem” tożsamości narodowejw czasie świąt, mających status państwowych. Teatralna metafora nie jest tyl
ko wyszukanym chwytem mającym na celu zwrócenie uwagi Czytelnika. Obserwu
jąc sposób, w jaki animatorzy „odrodzenia narodowego” przygotowują tego rodza
ju uroczystości, możemy odnieść wrażenie, a nawet mieć pewność, że uczestnicy
świąt są zarówno aktorami odgrywającymi swoje narodowe role, jak również
wnikliwymi widzami, publicznością przyglądającą się narodowemu, etnicznemu
spektaklowi. Już sam gmach teatru jest niezwykły: święta z miejskich przestrzeni,
zamkniętych ulicami i budynkami przenoszą się w otwartą przestrzeń. Areną dzia
łań staje się krajobraz: znowu jako tło, aktor, a jak przekonamy się w dalszejczęści
książki — potężna siła legitymizująca prawo poszczególnych narodów do tego, by
mieć własną historię.
W rozdziale omawiam trzy najważniejsze święta narodowe w republikach południowejSyberii: El-O in w Ałtaju, Naadym w Tuwie i Tun Pajram w Chakasji. Pomi
mo pewnych analogii widocznych w konstruowaniu i ogólnym charakterze świąt
nie interesuje mnie ich modelowy scenariusz. Nie szukam momentów „wspól
nych” — wręcz przeciwnie, posługując się szczegółowym opisem, zwracam uwagę
na miejscowe uwarunkowania, oryginalne treści świadczące o lokalnej specyfice
i niepowtarzalnym kolorycie tych świąt. Dzięki takim założeniom otrzymamy obraz
zróżnicowanych uroczystości, którym uczestnicy w zależności od miejscowych kon
tekstów (historycznych, politycznych czy demograficznych) nadają określone zna
czenia. Pokazuję, że dla wielu Ałtajczyków, Tuwińczyków, w mniejszym stopniu
Chakasów, powszechny i dobrowolny udział w świętach jest ważnym, okresowym,
za każdym razem na nowo przeżywanym wydarzeniem. Odgrywanie swojejroli
aktora/widza w świątecznym spektaklu jest jasnym wyrazem manifestowania
i identyfikowania się z szerszą wyobrażoną wspólnotą narodową.
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El-Oin
W Ałtaju najważniejszym świętem narodowym jest festiwal E l-O in . Jego nazwa
w dosłownym tłumaczeniu z języka ałtajskiego oznacza „gry ludowe” . W po
czątkowym okresie1święto rzeczywiście przypominało zawody sportowe, którym
towarzyszyły liczne imprezy kulturalne. Późniejpojawiły się elementy symbolicz
ne i religijne, nadające igrzyskom rangę święta narodowego. W El-O in spontanicz
nie uczestniczą tysiące Ałtajczyków, co zważywszy na ogólną liczbę obywateli na
rodowości ałtajskiejw republice (60 tys.), jest liczbą imponującą. Przebywając
w Ałtaju, odnosiłem wrażenie, że ludzie rzeczywiście czekają na to święto, lubią je
i traktują jako ważne wydarzenie w republice.
O tym, że nie jest to martwa, obojętna większości impreza, świadczyły burzli
we debaty towarzyszące przygotowaniom kolejnych festiwali. W zasadzie każ
dy element święta budził żywe emocje i kontrowersje. Wydaje się, że dyskusje te
nabierały cech rytualnego sporu, gwarantującego później powodzenie całego
przedsięwzięcia. Najważniejszą kwestią było określenie, czy El-O in zawsze po
winien być organizowany w tym samym miejscu i jak często. Trudna sytuacja
ekonomiczna na Ałtaju wpłynęła na podjęcie decyzji o obchodach święta w odstę
pie około trzech lat. W obawie przed spetryfikowaniem festiwalu zrezygnowano
z organizacji święta w jednym miejscu, a dla dobra mieszkańców i ze względów
komunikacyjnych — takie były przynajmniej oficjalne tłumaczenia — zdecy
dowano, że za każdym razem odbędzie się w innym ałtajskim rejonie1
2. Tym sa
mym E l-O in stał się świętem wędrującym po całej republice. Wydaje mi się, że
w tej decyzji możemy jednak dostrzec jeszcze inny sens. Uważam, że „koczowni
czy” charakter święta stale zmieniającego swoją lokalizację ma głęboki wymiar
symboliczny. Wędrowanie El-O in po całym Ałtaju przypomina majestatyczną
wędrówkę króla wizytującego terytoria swojego panowania. Władza tego „monar
chy” jest mocno odciśnięta w krajobrazie, stanowiącym nieodłączną cechę ałtajskiejtożsamości. Zatem specyfika tego święta polega na tym, że ludzie mogą
doświadczać poczucia wspólnoty bezpośrednio na swoim terytorium, właśnie
w określonym, dobrze znanym sobie pejzażu. Jednocześnie El-O in w czasie długo
letniej pielgrzymki swoimi niewidzialnymi więzami łączy się ze świętą ziemią
Ałtaju.
Podstawowym zamierzeniem organizatorów święta jest wskrzeszenie i upo
wszechnienie wśród ludzi elementów kultury „tradycyjnej”, traktowanej jako
praktyczny wzorzec do naśladowania w życiu codziennym. Ałtajczycy w rozmo
wach podkreślają, że jest to współczesne święto, stworzone specjalnie dla nich,

1 Po raz pierwszy święto E l-O in w nowych okolicznościach odbyło się w 1989 r. w miejscowości Jelo
(rejon ongudajski).
2 E l-O in w 1990 r. odbyło się we wsi Szyrgajty (rejon szebaliński), w 1993 r. w Kyrłyku (rejon
Ust-Kan), w 1995 r. w Ułaganie, w 1996 r. wBooczi (rejon ongudajski), w 1998 r. we wsi Korundu (re
jon Ust-Koksa), w 2000 r. w Kokorii (rejon Kosz-Agacz).
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„aby naród nie zapomniał własnych obyczajów, tradycji i rytuałów”3. Oprócz walo
rów edukacyjnych i zamierzonejkonsolidacji El-O in ma także charakter religijny,
a podstawowym celem święta jest ofiara składana przez Ałtajczyków dla Ducha-Gospodarza Ałtaju i obrzędowe uświęcenie Ałtaju. Mimo że święto zostało
wprowadzone współcześnie i nie ma odpowiednika w ałtajskiejtradycji, jego pora
pokrywa się z czasem starego święta dżttgajah, obchodzonego dawniejwiosną,
kiedy pojawiały się igły na gałęziach modrzewi.
Po tym formalnym wprowadzeniu przejdźmy do etnograficznego konkretu.
Przenieśmy się w czasie i przestrzeni w upalne lato 1996 r., w okolice miejscowości
Booczi w rejonie ongudajskim4, gdzie będziemy uczestniczyli w trzydniowym fe
stiwalu narodowym E l-O in. Przygotowania do niego trwały kilka tygodni. Ciężar
organizacji całego przedsięwzięcia spoczywał na władzach rejonu, miejscowym
domu kultury oraz na Ministerstwie Kultury Republiki Ałtaj. Obchodom towarzy
szyła rocznica 1450 lat tureckiejpaństwowości w Ałtaju5. Informował o tym przy
bywających gości transparent, na którym oprócz rocznicowejdaty artysta umieścił
wizerunek kamiennejsteli wyobrażającejczłowieka oraz dwie flagi z jeleniem —
motywem wzorowanym na wykopaliskach archeologicznych w dolinie Pazyryk.
Trzeba w tym miejscu dodać, że oficjalnym hasłem, patronującym świętu, było
240-lecie pokojowego włączenia Ałtaju do Rosji. Te dwie daty, jak w soczewce,
skupiły najważniejsze problemy dotyczące wyobrażeń historycznych, tożsamości
i realnych możliwości Ałtajczyków: identyfikują się z wielkimi, potężnymi przod
kami dawnego imperium stepowego, pozostając w granicach współczesnego pań
stwa rosyjskiego.
Święto odbywało się w szerokiejdolinie otoczonejgórami. Centralnym miej
scem świątecznej przestrzeni była scena, przypominająca stylistyką ałtajskie
domostwo (wielokątny drewniany dom aił, nazywany potocznie jurtą) — kon
strukcja stanowiąca rodzajszkieletu aiłu, składająca się z trzech związanych u gó
ry żerdzi symbolizujących trzy najliczniejsze narody mieszkające na Ałtaju:
Ałtajczyków, Kazachów i Rosjan. Ten symbol nawiązywał do herbu republiki,
przedstawiającego scytyjskiego gryfa nad oczagiem — trójnogiem oznaczającym
te trzy narody. Pod sceną umieszczono godła Federacji Rosyjskieji republiki Ałtaj.
3 Kraj Adarowicz, Kokoru, sierpień 1993.
4 Rejon ongudajski uważany jest za centrum „odrodzenia narodowego” . O jego znaczeniu we
współczesnym życiu politycznym i kulturalnym republiki decyduje przede wszystkim postawa ałtaj
skiej inteligencji i urzędników Ongudaju oraz pozostałych wsi tego rejonu. W Ongudaju powstają sce
nariusze świąt kalendarzowych i religijnych, pojawiło się wielu ludzi mających szczególną moc
uzdrawiania, powstają ruchy religijne nawiązujące do „tradycyjnych wierzeń” Ałtajczyków.
5 Rok 545 jest umowną datą powstania chanatu tureckiego ludu Turkutów, pozostających do tego
czasu w stosunku wasalnym wobec państwa Żoużanów. W 545 r. przybył do księcia turkuckiego Bumyna poseł zachodniego cesarza Wej Wen-ti w celu pozyskania sojusznika w wojnie z chanem Żouża
nów Anahuaną. W 550 r. w Ałtaju Gobijskim książę Bumyn przyjął hołd od plemienia Telesów, którzy
udali się na wyprawę wojenną przeciwko Zoużanom. Bumyn, zmierzając do zrzucenia lenna żoużańskiego, posłużył się podstępem i uzyskał rękę księżniczki Cz'anglo — córki Anahuany, zwiększając
swój autorytet wśród tureckich koczowników, a w 552 r. nagłym uderzeniem militarnym pokonał Żou
żanów, przybierając tytuł Il-chana (Gumilow 1972, s. 30-32).
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6. E l-O in odbywało się w szerokiej dolinie otoczonej górami

W bliskim sąsiedztwie sceny stał ail, w którym artyści przygotowywali się do swo
ich występów. Niedaleko sceny był przygotowany kamienny ołtarz — tagyl, obok
niego wkopane dwie brzózki6, rekwizyty te świadczyły o religijnym wymiarze
święta. W Ałtaju częste zresztą jest przeplatanie się sfery „narodowej” z transcen
dentną. W pobliżu tego miejsca górował wbity w ziemię, rzeźbiony, bogato zdobio
ny koniowiąz czaky.
Z kolei polanę oddaloną o około 100 metrów od głównejsceny organizatorzy
przeznaczyli na arenę sportową: przygotowali ring na planie ośmiokątnejjurty,
przykrytejstożkowatym dachem, na którym rywalizowali zapaśnicy w walce huresz, a także plac, na którym odbywały się zawody w strzelaniu batem do celu
(kamczy), miejsce do gry w zośkę (tebek). Za nimi z kolei był jarmark artykułów
6 Badacze dokonujący interpretacji symbolicznejkultury tradycyjnejAłtajczyków wskazują na po
wszechny wśród nich kult drzewa. Szczególną rolę odgrywają w nim brzoza i modrzew. Gałązki brzozy
wykorzystywane są np. w obrzędowości zw iązanejz zawarciem małżeństwa. Zatykane są w szczycie
otworu dymnego w jurcie, w którejodbywa się ceremonia zaślubin. Pierwsza część obrzędu zawarcia
małżeństwa wśród Telengitów ma miejsce przy brzozowym drzewku. W czasie obrzędu weselnego
narzeczona przybywa do domu przyszłego męża za specjalną zasłoną kóżógó zawieszoną na dwóch
młodych brzozach. Za kóżógó odbywa się zaplatanie warkoczy przez krewną z rodu dziewczyny i z ro
du przyszłego męża. Brzozowe drzewka tkwią przy kamiennych tagylach. Etnografowie odczytują
symbolikę brzozy jako znak mitycznego drzewa stanowiącego oś łączącą Górny, Średni i Dolny Świat
(Potapow 1991; Sagałajew 1992). Podobny wniosek w kontekście kultury tuwińskiejwysnuwa Mongusz M. W. (1992).
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rzemiosła i rękodzieła ludowego. Po przeciwległejstronie, na wzgórzu, znajdowa
ło się centrum dowodzenia milicji. Funkcjonariusze po prostu stali na szczycie
wzniesienia i z góry obserwowali całe otoczenie. U ich stóp widniał z daleka wi
doczny krąg usypany z białych kamieni i napis A łtaj R o sja — 240 lat. W tejczęści
doliny przebiegały polne drogi, na których odbyły się później gonitwy koni.
W dolinie, będącejzarówno sceną, jak i garderobą dla wszystkich uczestników
święta, znajdowały się dwa skupiska drewnianych jurt. W pierwszym, składa
jącym się z sześciu aiłów, mieściły się biura organizatorów oraz małe przenośne
muzeum. W drugim skupisku — dziewięciu jurt — znajdowały się aiły poszczegól
nych delegacji rejonów oraz aił Brontoja Jangowicza Biediurowa, prezydenta tu
reckich narodów Federacji Rosyjskiej, byłego posła do RosyjskiejDumy. Przed
każdym z nich stał drewniany koniowiąz. Nad wejściem do jurt wisiały informacje
pozwalające identyfikować rejon, z jakiego przyjechała dana delegacja, oraz em
blematy związane z symboliką festiwalu. Np. symbolem delegacji Telengitów
z Ułaganu był galopujący koń nad falami Jeziora Teleckiego7, nad którym górował
trójwierzchołkowy szczyt Ucz Sumer, taki sam jak w herbie republiki. Mimo że nie
które aiły miały wystrój„tradycyjny” , toczyło się w nich normalne życie. Kilka
dziesiąt metrów od tego miejsca, blisko podnóża góry, stały już jurty wojłokowe
i namioty, w których mieszkali delegaci wszystkich rejonów. Za nimi stały zapar
kowane autobusy, ciężarówki i prywatne samochody. „Zwyczajni” goście przybyli
na święto — według nieoficjalnych danych zgromadziło się kilka tysięcy ludzi —
mieszkali w namiotach, ale rozstawionych dużo dalej, u wylotu doliny, około kilo
metra od polany, gdzie odbywało się święto.
Wszystkie oficjalne delegacje dotarły naEl-O in po południu. Ich członkowie za
jęli się przede wszystkim przygotowaniem i wystrojem jurt oraz rozstawieniem
własnych obozowisk. Po zmierzchu nastąpiło nieoficjalne rozpoczęcie i powitanie
przybyłych na święto gości. Zaplanowano tylko jeden punkt programu, tzw. spot
kanie przyjaźni. Na skraju polany płonęło wielkie ognisko, wokół którego szero
kim kręgiem zgromadzili się ludzie. Wielu z nich ubrało „tradycyjne” — bądź
stylizowane na takie — ałtajskie stroje. Spośród innych wyróżniali się Telengici
z Ułaganu. Mieli na sobie bogate, kolorowe, krótkie tuniki z licznymi ornamenta
mi. Styl tych kreacji wzorowali na motywach zwierzęco-roślinnych pochodzących
z okresu scytyjskiego z wykopalisk archeologicznych w Pazyryk8. Wspólne śpie
wanie i tańczenie w kręgu wokół ogniska trwało do późnej nocy.
Następnego dnia, od rana, dolina, na którejodbywał się E l-O in , stała się areną
niekończących się występów artystycznych i zawodów sportowych. Na głównej
scenie koncertowały liczne zespoły grające muzykę „tradycyjną” i estradową,
nawiązującą stylem do muzyki ałtajskiej. W pobliżu głównejsceny toczyły się tak
że równocześnie inne występy, inscenizacje ałtajskich bajek, taniec w maskach
7 Jezioro Teleckie powszechnie uważane jest za symbol piękna i czystości Ałtaju.
8 W dolinie Pazyryk niedaleko wsi Bałyktyjul (rejon ułagański) znajdują się scytyjskie kurhany.
W trakcie badań wielokrotnie spotykałem się z opinią — zarówno mieszkańców rejonu ułagańskiego,
jak również przedstawicieli inteligencji ałtajskiej — że Ałtajczycy są potomkami starożytnych Scytów.
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oparty na motywach z eposów bohaterskich itp.
Część tych występów miała charakter impro
wizacji. Prezentacje były spontaniczne, wesołe,
a widzowie przeplatający się z aktorami komen
towali to, co widzieli, żartowali, krytykowali,
głośno wyrażali podziw lub niezadowolenie.
Np. kiedy Kazachowie z Kosz-Agacz insceni
zowali obrzęd pożegnania dziewczyny przed
zamążpójściem, Telengici z Ułaganu z niezado
woleniem kręcili głowami, narzekając jak moż
na na El-O in pokazywać takie nudy. Jedna
z najstarszych Telengitek uczestniczących w
święcie, ubrana w stary ciężki strój(mimo że
temperatura znacznie przekroczyła 20O C), zde
nerwowała się nie na żarty. Umoczyła gałązkę
jałowca w miseczce z mlekiem i zaczęła bryzgać
płyn na wszystkie strony świata, wypowiadając
święte słowa alkyszy. Krzepka staruszka tłu
maczyła mi później, szeroko się uśmiechając, że
specjalnie to zrobiła, ponieważ uważa, że Ałtajczycy z rejonu ongudajskiego nie potrafią po
prawnie sprawować obrzędów i dlatego chciała
osobiście ugościć duchy tego miejsca.
I tak na okrągło przez kilka godzin: na sce
nie występował kolejny zespół, a obok sceny
w tym samym czasie swoje piosenki śpiewał np.
Alosza Tadykin. Alosza inspiruje się ałtajski
mi eposami i umiejętnie łączy śpiew gardłowy
i tradycyjne instrumenty z muzyką z synte
tyzatorów. Jego piosenki często słyszałem na
ałtajskich weselach i dyskotekach. Wielu Ałtajczyków twierdzi, że Tadykin śpiewa o rzeczach
dla nich najważniejszych: miłości do Ałtaju,
szacunku wobec starszych, zwierzętach czy kraj
obrazie.
Tę ciekawą improwizację przerwał dopiero
oczekiwany z niecierpliwością konkurs pięk
ności. Startowało w nim kilkanaście dziewcząt.
W wyborach miss obowiązywały różne kry
teria oceny kandydatek. Jurorzy oceniali nie
tylko urodę, ale także wiedzę dziewcząt o kul
7. Zdobiony koniowiąz czaky znaj turze „tradycyjnej”. Uczestniczki konkursu,
dował się w samym środku świątecz wyprowadzane przez dziewczynki w maskach
wyobrażających bohaterów ałtajskich bajek,
nej przestrzeni
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prezentowały się na początku w białych sukniach ślubnych. Po przerwie muzycznejwidzowie mogli już podziwiać dziewczyny w strojach ałtajskich. Było na co
popatrzeć, gdyż kandydatki oprócz wdzięku musiały wykazać się także praktycz
nymi umiejętnościami, np. jazdy konnej.
Część sportowa święta odbywała się w pobliżu ringu, w którym toczyły się za
wody huresz. Na El-O in zawodnicy mogli sprawdzić się w sześciu konkurencjach:
wspomniane już wcześniej huresz (zapasy), kamczy (strzelanie batem do celu),
tebek (gra w zośkę), łucznictwo oraz ujeżdżanie koni i wyścigi konne. Zapaśnicy
walczyli ubrani jedynie w spodnie (najczęściej dresy) i zwykłe obuwie sportowe.
Każdy z zawodników przed walką był przepasany pasem kurt. Dużą popularno
ścią cieszyło się kamczy, polegające na strąceniu batem ustawionych w pewnej
odległości dwunastu drewnianych palików. Pole do kamczy stanowił plac kilku
dziesięciu metrów kwadratowych, otoczony linką. Zwyciężał zawodnik, który
w najkrótszym czasie strącił wszystkie paliki. W tejdyscyplinie zwrócono uwagę,
aby zawodnicy występowali w strojach ałtajskich. Dlatego każdy z nich zakładał
na siebie kaftan, który przewiązywał kurtem. Kaftany przypominały krótkie czegedeki o szerokich ramionach. W pobliżu kamczy odbywały się zawody w tebek. Tam
każdy z zawodników mógł wystartować w dowolnym stroju, ale warunkiem udzia
łu w tej konkurencji było nałożenie wysokich, skórzanych butów pasterskich
z zaokrąglonymi ku górze końcami. Najwięcejkontrowersji wzbudził konkurs
ujeżdżania koni. Odbywał się na klepisku przypominającym rodeo. W zawodach
startowały drużyny ujeżdżaczy. O zwycięstwie danejdrużyny decydował czas po
skromienia wierzchowca. Ałtajscy kowboje traktowali zwierzęta niezwykle brutal
nie, wymuszając w ten sposób ich posłuszeństwo. Wielu uczestników festiwalu
głośno wyrażało swoje niezadowolenie z powodu takiejformuły zawodów. Krytycy
zarzucili organizatorom, że ujeżdżanie koni na czas jest nie tylko sprzeczne z ałtaj
ską tradycją, ale wręcz w ogóle w takiejformie nie powinno odbywać się na święcie
narodowym.
W trakcie trzech dni El-O in imprezom kulturalnym i sportowym towarzyszył
kiermasz rękodzieła i rzemiosła. Można było na nim kupić przedmioty kojarzące
się z „tradycyjną” kulturą Ałtajczyków. Sprzedawcy oferowali ałtajskie stroje, za
równo „tradycyjne”, jak i stylizowane, białe kożuchy obszyte na końcach czarnym
materiałem i kolorowymi nićmi w kolorach tęczy. Kupujący mogli nabyć kolorowe
sukienki z szerokimi, spiczastymi ramionami przypominającymi czegedeki, czapki
ze skórek zwierząt futerkowych, wysokie skórzane buty, płaskorzeźby, instru
menty muzyczne (topszur, kumus), małe figurki Ałtajczyków itp. W ofercie były
również miniatury jurt zrobione z wojłoku, wiernie odtwarzające wszelkie szcze
góły namiotu, a także wyobrażenia ongonów. W jednym ze stoisk moją uwagę
przykuła laleczka szamana w ałtajskim stroju, z pasem kurt i czapką z piór. Do na
bycia był także bęben szamański z wizerunkiem po wewnętrznejstronie ducha —
pomocnika szamana, do poprzeczki bębna przywiązane były dzwoneczki i dżalama. Były także kolorowe makatki z sylwetką kamląjącego szamana. W lewym ręku
trzymał bęben z narysowaną na nim mapą wszechświata, w prawym ręku zaś

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

74

Święta {festiw ale

—

narodowy performance

8. Wyścigi koni

9. Zawody łuczników
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kołatkę służącą do uderzania w bęben. Za nim na czarnym tle widniały słońce
i księżyc w pełni.
Przejdźmy teraz do głównejczęści uroczystości. Po południu odbyło się oficjal
ne rozpoczęcie święta i powitanie gości. Uczestniczyli w nim przedstawiciele
władz państwowych republiki Ałtaj, wśród nich przewodniczący parlamentu Czaptynow oraz delegacje z Chakasji i Tuwy. Urzędowe powitania poprzedziła cere
monia religijna i obrzęd czaczylga, przeprowadzony przy kamiennym ołtarzu
(kure-tasz). Polegał on na złożeniu ofiary dla Ducha Gospodarza Ałtaju. Do stosu
ułożonego z równych kamiennych płyt podeszło dwóch starszych mężczyzn, mie
szkańców jednejz wsi rejonu ongudajskiego, o których mówiono, że „wiedzą”,
w jaki sposób należy przeprowadzić ceremonię. Mężczyźni byli ubrani tak samo:
mieli na sobie żółte kaftany przepasane granatowymi kurtami, obajbyli w tzw.
ałtajskich czapkach (z lisich łapek) i obajmieli wysokie, skórzane buty pasterskie.
Na tagyle leżały przygotowane gałązka jałowca (artysz), biały materiał, miseczka
z mlekiem, kolorowa drewniana łyżka, dobrze znana z rosyjskich bajek, i pas białe
go wojłoku obszyty błękitną taśmą. Od rozpalonego u stóp tagylu ognia jeden z ce
lebransów rozpalił gałązkę artyszu, z którą obchodził tagyl, okadzając stos
i ustawione przy nim brzózki. W tym czasie nie było w tym miejscu wielu zebra
nych. Po oczyszczeniu dymem tego miejsca starzec ustawił na kamiennym stosie
figurki zwierząt (szatra), wyrzeźbione w twardym serze owczym (kurut). Wśród
serowych figurek wyobrażających ałtajski mikrokosmos, pośrodku, znajdowała
się trójwierzchołkowa góra Ucz Sumer9, po obydwu stronach od niejbyły, po dwa
z każdejstrony, aily przedstawiające domostwa pasterskie rozłożone u stóp lodo
wców. Przed ailami stały wyrzeźbione w serze koniowiązy (czaky) oraz figurki
zwierząt: konie, barany, pies.
Na krótko przed rozpoczęciem obrzędu czaczylga mężczyzna sprawujący ob
rzęd rozpalił na ołtarzu ogień. Wówczas zbliżyli się do niego oficjalni goście El-O in
— między innymi Czaptynow, Biediurow— ubrani w garnitury oraz przywódcy ro
dowi — w strojach ałtajskich. Zebrani na El-O in znajdowali się w odległości kilku
dziesięciu metrów od tego miejsca. Prowadzący ceremonię rozdał honorowym
gościom przygotowane dżalama, które przywiązali do dwóch ustawionych brzó
zek. Na stosie wysokim płomieniem palił się już ogień. Celebrans wziął miseczkę
z mlekiem i bryzgając ciągle do góry, obchodził tagyl dokoła, wypowiadając święte
słowa alkyszy. W tym publicznym obrzędzie towarzyszył mu mężczyzna z mikro
fonem. Następnie mężczyźni pokłonili się ogniu, przyklękając na jednym kolanie,
w tym także przewodniczący parlamentu i prezydent narodów tureckich. Starzec
rozpalił od ognia kolejną gałązkę artyszu i płonącym jałowcem okadzał głowy
dostojników państwowych. Na koniec sprawujący ceremonię przyklękli koło tagy
lu i pili mleko, przekazując sobie naczynie, zachowując przy tym kierunek „ze
słońcem”. Ten symboliczny akt zakończył oficjalną część religijną.9

9 Najwyższy szczyt Ałtaju Biełucha (4506 m n.p.m.) często nazywany jest Ucz Sumer.

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

76

Święta ifestiw ale

—

narodowy performance

Rozległa dolina, w którejodbywał się E l-O in , wydawała się nie sprzyjać cere
monii religijnejze względu na publiczny charakter tego miejsca. Atmosfera festi
walowa bardziejodpowiadała ewentualnejteatralizacji obrzędu aniżeli złożeniu
rzeczywistejofiary Duchowi Gospodarzowi Ałtaju. Okazało się jednak, że miejsce
przeznaczone do ceremonii religijnej (tagyl z brzózkami) nie było jedyne. Na innym
wzgórzu dominującym nad doliną, w miejscu, gdzie nikt nie chodził, znajdował się
jeszcze jeden tagyl z równo ułożonych kamiennych płyt. Kiedy znalazłem to miej
sce kilka godzin przed oficjalnym rozpoczęciem święta, na kamieniach tliły się
resztki popiołu, a na gałęzi najbliżejrosnącego modrzewia wisiało białe dżalama.
Jak się okazało, w tym właśnie miejscu wcześnie rano starsza kobieta odprawiła
ofiarny obrzęd ugoszczenia duchów. Nikt nie potrafił podać bliższych szczegółów
porannego wydarzenia, jednak sam fakt „ukrycia” obrzędu przed masową publicz
nością wyraźnie wskazywał na religijny wymiar święta narodowego i rzeczywistej
chęci zyskania przychylności duchów.
Wkrótce po zakończeniu ceremonii otwarcia rozpoczęła się część artystyczna
— piękna inscenizacja ałtajskiego eposu bohaterskiego Oczu Bała. W dolinie nagle
zapanował chaos. W rozgrzanym powietrzu, jak w jakiejś trójwymiarowejprzestrzeni, przy głośnych, przejmujących, trudnych do zidentyfikowania dźwiękach,
gnali we wszystkich kierunkach jak oszalali jeźdźcy. Było ich kilkudziesięciu. Na
spienionych koniach, krzycząc przeraźliwie, zajeżdżając sobie drogę, wyglądali
jak dzikie hordy złowrogo wdzierające się w spokojne życie mieszkańców. Przy
scenie, na przekór szalejącym wokół wojownikom, niczym obrońcy spokojnie klę
czeli, trzymając włócznie, młodzieńcy z nagimi torsami. Pojawili się także po ja
kimś czasie egzotycznie wyglądający jeźdźcy na wielbłądach, prawdopodobnie
wyobrażający Kazachów przybyłych w XIX w. do doliny Czui w Ałtaju. Na pola
nę wbiegli zapaśnicy przygotowani do walki huresz. W tym czasie zapadał
zmierzch. Na scenę weszła tancerka grająca mityczną księżniczkę Oczu Bała,
ubrana w biało-niebieski strój. Naprzeciwko niejstanął oczekujący na walkę wo
jownik, personifikujący siły ciemności — z mieczem i tarczą, w futrzanejczapce,
ubrany w brązowo-czarny strój. Rozpoczął się na estradzie przejmujący i piękny
taniec, w którym tancerze przedstawili walkę na śmierć i życie. Gromadzące się
granatowe chmury mocno kontrastowały ze złocistą aurą zmierzchu. Unosząc się
tuż nad ciemną linią górskich szczytów, stanowiły piękne, naturalne tło tej niekończącejsię walki dwóch przeciwstawnych sił. W momencie gdy Oczu Bała zada
ła włócznią śmiertelny cios, rozległ się tętent konia. Na polanę wjechał galopem
mężczyzna ubrany w ałtajski strójestradowy. Zeskoczył w biegu z konia, zdjął
z pleców topszur10 i przejmującym, niskim, gardłowym głosem zaczął śpiewać
epos. Myślę, że w tym momencie nie tylko ja poczułem wszechogarniający chłód na
całym ciele. Wspomniany śpiewak to najbardziejznany ałtajski artysta Sława Bajryszew (swoją drogą ciekawe, czy potrafilibyśmy wyobrazić sobie polskiego pio
senkarza zeskakującego z konia w pełnym galopie...). Sława, śpiewając fragment

10 Nieduży instrument składający się z gryfu, dwóch strun i pudła rezonansowego.
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ałtajskiego eposu, rozpoczął część artystyczną, na którą czekało wielu gości
E l-O in : „noc kąjczy". Uczestniczyło w niejkilkudziesięciu mężczyzn, którzy śpie
wali eposy do późnejnocy. W konkursie tym nie było cezury wieku, występowali
więc zarówno czteroletni chłopcy, jak i mężczyźni najstarsi. Warunkiem udziału
było wystąpienie w stroju ałtajskim. Ta część E l-O in w swojejwymowie nawiązy
wała do ważnego aspektu ałtajskiejkultury słowa. Ałtajczycy często powołują się
na opowieści swoich starszych krewnych, przywołujących obrazy z dzieciństwa,
kiedy ludzie spotykali się w nocy przy ognisku i godzinami słuchali eposów śpie
wanych w stylu hoomej.
„Noc kąjczy" była niezwykle ciekawa. Oto znajdujemy się wszyscy w sercu Ałta
ju otoczeni górami. Jest ciepła, księżycowa noc. Spokojna, majestatyczna natura
zdaje się wraz z ludźmi słuchać eposów ałtajskich. Głosy śpiewających są niskie,
chrapliwe, niektórzy zniechęceni pomyłkami szybko przerywają, ale ci, którzy
do perfekcji opanowali tę trudną technikę śpiewu, zaczarowali całą dolinę. Czas
płynął, ale nie linearnie do przodu, zatoczył koło i wszyscy znaleźliśmy się w ja
kiejś innej na pół historycznej, na pół mitycznej przestrzeni.
Następnego dnia wszyscy przygotowywali się do odjazdu. El-O in powróci po
trzech latach w innym miejscu.

Nąądym
Zupełnie inny charakter ma święto tuwińskie. Dzień Republiki, obchodzony za
wsze w tym samym dniu (15 sierpnia), upamiętnia powstanie państwa Tannu Tuwa w 1921 r. Rocznica ta rozpoczyna jednocześnie trzydniowy festiwal Nąądym,
nazywany świętem pasterza. W czasach socjalistycznejTuwy Nąądym ograniczał
się przede wszystkim do rywalizacji między kołchozami, gier i występów zespołów
folklorystycznych. Organizatorzy pomijali wymiar historyczny festiwalu, u które
go podstaw znajduje się tradycja koczowników i właściwy im światopogląd.
Po rozpadzie Związku Radzieckiego w tuwińskich środkach masowego przekazu
— zarówno w telewizji, jak i w publikacjach prasowych — często można było usły
szeć wręcz o filozoficznej„głębi" życia pasterskiego i płynących z niego wartości.
Oficjalne obchody Nąądym poprzedzają lokalne święta pasterza. W trakcie im
prez regionalnych wybiera się delegacje, które będą reprezentowały poszczególne
koszuny na sierpniowych uroczystościach w Kyzyle. Nąądym jest wydarzeniem
gromadzącym tysiące Tuwińczyków przybyłych nawet z najbardziej oddalonych
rejonów republiki. W dniu poprzedzającym rozpoczęcie święta do Kyzyłu przyjeż
dżają setki samochodów, autobusów, ciężarówek, przywożących nie tylko ludzi,
ale także sprzęt niezbędny do pełnego uczestnictwa w festiwalu.
Kyzylskie święto trwa trzy dni i jest okresem wolnym od pracy. Toczy się polifo
nicznie w kilku miejscach jednocześnie: w centrum Kyzyłu, na stadionie miej
skim i poza miastem. Święto rozpoczyna się w reprezentacyjnym miejscu stolicy,
na głównym placu Arątów (dawny plac Lenina). Skwer otaczają pałac prezyden
cki (dawna siedziba władz Tuwińskiej Autonomicznej Republiki Socjalistycznej),
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10. W uroczystym rozpoczęciu święta Naadym wzięło udział około 400 jeźdźców, przedstawi
cieli wszystkich rejonów administracyjnych w Tuwie

gmach parlamentu — Wielki Hural i budynek teatru dramatycznego zbudowa
ny w latach 70., przypominający pod względem architektonicznym świątynię
buddyjską.
15 sierpnia 1995 r. od samego rana na ulicach Kyzyłu panowała uroczysta at
mosfera. Ludzie, w większości odświętnie ubrani, spacerowali ulicami miasta. Ob
chodom święta Naadym towarzyszył duży trzydniowy targ. Koło południa plac
Aratów wypełniło kilka tysięcy Tuwińczyków. Nagle zapanowało poruszenie. Oto
na święto przybył prezydent Tuwy Szerig-ooł Oorżak. Wkrótce od strony parla
mentu, ku ogólnemu i głośnemu zadowoleniu publiczności, nadjechała grupa jeź
dźców, prowadzona przez chorążego trzymającego w dłoni tuwiński sztandar.
W tak uroczysty sposób przybyli konno członkowie rządu tuwińskiego, ubrani
w piękne, „tradycyjne” deli uszyte z kolorowego jedwabiu. Na tle najważniejszych
urzędników państwowych wyróżniał się strojem jedynie minister spraw we
wnętrznych republiki, ubrany w rosyjski milicyjny mundur galowy, ale i on, podo
bnie jak pozostali koledzy gabinetowi, świetnie trzymał się w siodle. Ministrowie,
nie zsiadając z koni, ustawili się w jednym szeregu na wprost trybuny. Warto
wspomnieć, że wśród członków rządu nie było ani jednejrosyjskiejtwarzy. Dodaj
my także, że również wśród kilkutysięcznejpubliczności zebranejna placu zdecy
dowanie dominowali Tuwińczycy. Rosjan było jak na lekarstwo; widać ich było
przede wszystkim w oddziałach milicji sprowadzonych na czas święta Naadym
spoza granic republiki.
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Święto rozpoczęło się w południe od krótkiejmodlitwy mnichów buddyjskich.
Prowadził je przedstawiciel DalajLamy XIV w asyście dwóch huraków z kyzylskiej
wspólnoty buddyjskiej. Jego udział w obchodach Naadym świadczył o randze, jaką
politycy tuwińscy nadają kontaktom z najwyższym dostojnikiem Kościoła lamajskiego. Po trwającej kilkanaście minut modlitwie lamów nastąpiła inscenizacja
szamańskiego obrzędu pryskania mlekiem. Kobieta, ubrana w granatowy tuwiński strój, płynnymi ruchami naśladowała gest bryzgania mlekiem w kierunku nie
ba. Symbolizowało to prośbę do duchów o pomyślny przebieg uroczystości.
Po tejkrótkiejczęści „religijnej” zaczęły się okolicznościowe przemówienia.
Członkowie rządu słuchali ich, cały czas siedząc w siodłach. Pierwszy przemówił
prezydent. Szerig-ooł Oorżak odniósł się do przeszłości Tuwy. Podkreślił histo
ryczną ciągłość współczesnejrepubliki z państwem Tannu Tuwa. Prezydent
w rocznicowych, patriotycznych przemówieniach często odwołuje się do historii
jako nauczycielki życia, gdyż nosi w sobie mądrość i bogactwo, z których naród
powinien czerpać wzorce na przyszłość. Oprócz odniesień polityków tuwińskich
do historii i tradycji często możemy także usłyszeć słowa deklaracji o wspólnym
kraju dla wszystkich obywateli, niezależnie od identyfikacji narodowejczy świato
poglądu. Po przemówieniu prezydenta i przewodniczącego parlamentu rozpoczął
się świąteczny koncert, poprzedzony jeszcze jednym elemetem programu. Oorżak
w prezencie od narodu otrzymał konia z pięknym siodłem zrobionym przez tuwińskich mistrzów rzemiosła.
Po zakończeniu części oficjalnej prezydent, mimo garnituru, wprawnie wsiadł
na otrzymanego w darze wierzchowca i wśród wiwatujących okrzyków rodaków,
na czele ministrów i parlamentarzystów, objechał konno cały plac. Po drodze do
łączali do niego przedstawiciele władz administracji lokalnej, którzy na koniach,
w strojach tuwińskich oczekiwali na prezydenta pod gmachem parlamentu. Sze
rig-ooł Oorżak na czele kilkusetosobowejkawalkady jeźdźców, niczym stepowy
wódz potężnego państwa, wyjechał na krańce Kyzyłu wśród radosnych zawołań
i pozdrowień publiczności.
Dalsza część święta przeniosła się kilkanaście kilometrów za miasto, na połu
dnie od stolicy, blisko drogi prowadzącejdo Erzin. Tam co roku, na rozległym ste
pie, organizatorzy Naadym budują „miasteczko jurt”. Swoje wojłokowe namioty
rozstawiają zarówno delegacje wszystkich hoszunów, jak i bogaci gospodarze,
których stać na wysokie koszty wystawienia pięknego domostwa. W takim mia
steczku z okazji święta stoi około 150-200 jurt. Ich właściciele biorą udział w kon
kursie na najpiękniejszą jurtę. Jury, w skład którego wchodzą etnografowie i osoby
powszechnie szanowane, ocenia nie tylko wygląd ogólny jurty i porządek rozsta
wienia sprzętów, ale także piękno stroju gospodarzy, umiejętność tradycyjnego
podejmowania gościa i wiele innych elementów „etykiety” tuwińskich koczowni
ków. Wśród stu kilkudziesięciu jurt znalazła się także — wykonana z najlepszego
gatunku wojłoku — jurta prezydenta, w którejprzywódca tuwiński wydał przyję
cie dla oficjalnych gości. W ciągu trzech dni w jurtowym miasteczku odbywały się
konkursy gardłowego śpiewu — hoomej, występy zespołów ludowych i artystów
z teatru narodowego, wyścigi koni i wielbłądów, a także wybory najpiękniejszej
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11. Prezydent Tuwy Szerig-ooł Oorżak osobiście poprowadził kawalkadę jeźdźców do „jurtowego” miasteczka

Tuwinki. Jeżeli chodzi o konkurs piękności, ocenie podlegała nie tylko uroda, lecz
także cechy istotne w „kanonie” pasterskiejkultury: znajomość tradycji, umiejęt
ność jazdy konnej, przygotowania posiłku, skromność, pokora itd. Należy wspo
mnieć jeszcze o bardzo swobodnej, spontanicznejatmosferze, jaka panowała w
„miasteczku”. Każdy mógł wejść do dowolnejjurty, wygodnie rozsiąść się, będąc
pewnym, że otrzyma poczęstunek i kieliszek alkoholu. Wzajemnym odwiedzinom
i żartom nie było końca.
Jednocześnie przez cały dzień trwały wyścigi konne, na różnych zresztą dystan
sach. Były więc gonitwy na 5, 10, 15 kilometrów. Zawody przypominały praw
dziwą rywalizację. Zawodnicy nie robili kilku okrążeń toru, tak aby pokonać
określony dystans, ale ścigali się „naprawdę”, objeżdżając np. górę. Dzięki temu
możliwe było wyłonienie „prawdziwego” mistrza i „najszybszego” konia. Takie
gonitwy są rzeczywiście mocno osadzone w pasterskim kontekście, a przede
wszystkim dzieją się w otwartym, niczym nieograniczonym krajobrazie.
Kibice z daleka wypatrywali zawodników, chroniąc oczy dłonią przed ostrym ste
powym słońcem. Obserwując narastające emocje wśród publiczności — w końcu
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12. Zwycięzcą został osiemdziesięcioletni starzec...

zawsze ściga się jakiś krewny lub znajomy — musiałem się uśmiechnąć. Rozgo
rączkowani fani, żywo omawiając bieżące wyścigi, zajmowali najlepsze miejsca —
a najwięceji najdalejwidać... z siodła swojego konia. Więc wielu mężczyzn sie
działo na wierzchowcach, czekało na triumfatorów i tłoczyło się niemiłosiernie
w pobliżu mety. Pieszy nie miał szans, żeby znaleźć się blisko zwycięzców.
W czasie jednego z wyścigów na kilka kilometrów wydarzył się zabawny, ale
też znaczący incydent. Do rywalizacji ruszyła kolejna grupa dżokejów. Kiedy po
kilkunastu minutach w oddali wzbił się tuman kurzu świadczący o zbliżających
się jeźdźcach, zza pobliskiego wzgórza nagle wyłoniły się dwie sylwetki na ko
niach. Galopowali na całego. Wkrótce też, wśród gromkich okrzyków podziwu,
pierwsi przekroczyli linię z napisem finisz. Wśród sędziów i kibiców zapanowała
konsternacja. Zwycięzcami zostali... osiemdziesięcioletni starzec, który ścigał się
w pięknym tuwińskim deli uszytym z chińskiego jedwabiu, ozdobionym radziecki
mi orderami, oraz jego mały wnuczek, także ubrany w strój narodowy. Zresztą
dziadek przed samą metą specjalnie zwolnił, żeby przepuścić swojego wnuka. Obaj
zostali zdyskwalifikowani, gdyż szybko wyszło na jaw, że to nie oni są prawdziwy
mi zwycięzcami. Okazało się, że schowali się niedaleko, w niewidocznym dla
wszystkich miejscu, a kiedy ujrzeli zbliżające się konie, szybko wyjechali z ukrycia
i przyjechali przed resztą stawki jako pierwsi. Staruszek tłumaczył, że całe życie
marzył o tym, żeby zobaczyć jak jego wnuk zwycięża w Naadym. Wiedział jednak,
że tego momentu już nie doczeka. Postanowił więc użyć fortelu, który pozwolił
mu zobaczyć wnuka w glorii zwycięzcy, a ponadto zyskać wielką sympatię tłumu.
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Niemiłosiernie spocony starzec chodził późniejpo stepie, trzymając wnuczka za rę
kę i z uśmiechem opowiadał wszystkim, jak udało mu się chytrze dopiąć celu. Z ko
lei przysłuchując się komentarzom, można było usłyszeć opinię, że mężczyzna
postąpił zgodnie z „tuwińskimi” zasadami, ponieważ cechą charakteru miejsco
wych koczowników jest nie tylko odwaga, męstwo i siła, ale także spryt i umiejęt
ność radzenia sobie w różnych sytuacjach.
Wróćmy teraz do miasta na ostatni dzień święta Naadym. W całości wypełniły
go walki zapaśników na stadionie miejskim w Kyzyle, które po wielu godzinach
pozwalały wyłonić zwycięzcę i jednocześnie mistrza Tuwy. Huresz jest chyba naj
popularniejszym sportem Tuwińczyków, często możemy nawet usłyszeć opinie,
że jest to sport narodowy. Wielbiciele tej dyscypliny, czyli praktycznie wszyscy
Tuwińczycy, zgodnie twierdzą, że w filozofii tejwalki tkwi istota charakteru tuwińskiego: siła, zawziętość, spryt, ale także męstwo, godność i szacunek dla
przeciwnika. Podkreślają, że jest to czysta rywalizacja, pozbawiona brutalno
ści i nieuczciwych chwytów, która w szlachetny sposób wyłania prawdziwego
zwycięzcę.
Stadion od rana wypełniony był po brzegi. Panuje stereotypowa opinia, że mie
szkańcy tejczęści Azji raczejnie należą do osób zbyt wylewnie okazujących swoje
emocje. Kto tak twierdzi, nie był na walkach zapaśniczych w Kyzyle w czasie świę
ta narodowego. Atmosfera na stadionie przypominała piłkarski mecz derbowy ligi
angielskiej. Na kameralnym obiekcie zmieściło się ponad kilka tysięcy ludzi. Kibi
ce siedzieli wszędzie — w przejściach między rzędami, na bieżni, nawet na skraju
murawy. Przed rozpoczęciem zawodów stadion dwukrotnie „eksplodował” : kiedy
na zawody dotarł prezydent Tuwy i gdy zapaśnicy pojawili się na trawie. Przed roz
poczęciem zawodów Szerig-ooł Oorżak na krótko znowu stał się postacią pierw
szoplanową. Otrzymał w darze kolejnego już konia, którego natychmiast dosiadł
i kłusując zrobił rundę honorową po stadionie. Jadąc, pozdrawiał publiczność, któ
ra ponownie nie szczędziła prezydentowi głośnych okrzyków pozdrowień. Tym ra
zem Oorżak był ubrany w piękny, jedwabny strójtuwińskiego nojona. Prezentował
się rzeczywiście okazale. W uroczystościach nieoficjalnych, niewymagających
protokołu dyplomatycznego, prezydent występuje w stroju narodowym. Słuchając
różnych wypowiedzi, odniosłem wrażenie, że w ten symboliczny sposób podkreśla
bliskie związki Tuwy z innymi krajami kontynentu azjatyckiego — przede wszyst
kim Chinami, Mongolią i Tybetem.
W końcu jednym gestem dłoni prezydent dał znak do rozpoczęcia zawodów.
Około 250 zapaśników, różnejwagi i w różnym wieku — może walczyć przecież
każdy z każdym — wyszło na murawę. Wszyscy zawodnicy, mieli na sobie skrom
ne stroje zapaśnicze odsłaniające torsy i skórzane buty o czubkach wygiętych ku
górze. Przy głośnych owacjach kibiców wszyscy „sportowcy” zrobili rundę honoro
wą, witając się w ten sposób z publicznością. W rytm oklasków i okrzyków szli
równym, ciężkim krokiem, lekko kołysząc się na krótkich, umięśnionych nogach.
Przy dźwiękach hymnu narodowego jeden z najbardziej utytułowanych zapaśni
ków wciągnął flagę tuwińską na maszt. Zawody prowadziło kilkunastu sędziów,
każdy z nich był ubrany w narodowy strójtuwiński. Na murawie pojawio się kilka
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par zawodników. Obserwowanie całejimprezy było szalenie ciekawe. W każdejczęści boiska działo się cos ważnego. Sędziowie głośno pokrzykiwali, ktoś
wygrywał, inny przegrywał, czaił się do skoku, jeszcze inni mocowali się od kilku
minut. Co chwilę nad stadionem rozbrzmiewała krótka, ale piękna melodia. Zapa
śnicy przed każdą walką, a zwycięzcy także po, tańczyli taniec orła. Dorośli męż
czyźni, często raczejwiększejtuszy, z gracją i lekkością, umiejętnie przenosząc
ciężar ciała z jednej nogi na drugą, imitowali lot ptaka. Obserwując zawody, nie
miałem wątpliwości — huresz jest ważną częścią „kultury” tuwińskiej. Zwycięzca
zawodów, a jednocześnie mistrz Tuwy, został wyłoniony dopiero późnym popołu
dniem. Pierwszy z gratulacjami pośpieszył prezydent republiki.
Na tym świąteczne przedstawienie skończyło się. Naadym powróci za rok o tej
samej porze.

Tun Pajram
Tun Pajram jest najważniejszym narodowym świętem Chakasów. Nazwę możemy
przetłumaczyć jako „pierwsze święto” lub „święto pierwszego ajranu” . Od wpro
wadzenia władzy radzieckiejw Chakasji aż do 1980 r. było świętem zapomnianym.
W związku z jubileuszem 50-lecia istnienia Chakaskiego Obwodu Autonomiczne
go (1980 r.) władze postanowiły odwołać się do starejtradycji, w zmienionejoczywiście formule. Poza samą nazwą z dawnymi wiosennymi praktykami nie miała
ona nic wspólnego. Tak zmodyfikowany Tun Pajram przypominał inne radzieckie
masowe prazdniki. Oprócz okazjonalnych koncertów i ideologicznych deklaracji
przywódców partyjnych Chakasi mogli dowiedzieć się o triumfalnych postępach
chakaskiego przemysłu ciężkiego lub wysłuchać sprawozdań na temat statystyk
ostatnich zasiewów11. Po rozpadzie ZSRR święto nabrało nowego, symbolicznego
charakteru i stało się ważnym składnikiem współczesnej chakaskiej kultury
narodowej.
Inspiracją do stworzenia współczesnego wizerunku Tun Pajram było paster
skie święto pierwszego ajranu, obchodzone dawniejprzez Chakasów na przełomie
maja i czerwca. Późną wiosną, kiedy na stokach gór topniały śniegi, pasterze ko
czowali na letnie pastwiska. Zwierzęta odżywiały się zieloną paszą, w związku
z czym opiekunowie stad przygotowywali mleczne produkty. Robili między innymi
pierwszy w danym roku ajran, a z niego mleczną wódkę — araky. Stwarzało to
okazję do wzajemnych odwiedzin, nazywanych tun ajran. Dawniejbyło to święto
dostatku i pomyślności, a jednocześnie okazania szacunku dla pasterskiego stylu
życia (Butanajew 1998, s. 236).
Jak możemy przeczytać w opracowaniach etnograficznych, w dniu pierwszego
ajranu mieszkańcy kilku aalów zbierali się rano na najbliższejgórze lub w stepie.
Ustawiali młode brzozy, wbijali w ziemię koniowiąz, żeby przywiązać do niego
rytualne zwierzę — niebiańskiego konia yzyha, następnie rozpalali ognisko.*
11 Opowiadał mi o tym filozof chakaski Aleksander Kotożekow w czerwcu 1998 r. w Abakanie.
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Szanowany stary człowiek obchodził je w kierunku „ze słońcem”, błogosławiąc
niebo i ziemię, bryzgał ajran w ogień, na brzózki oraz na ofiarnego,yzyha. Chakasi
uważali ponoć, że pierwszy ajran i pierwsza araky są napojami o właściwościach
leczniczych. Nie wolno było uronić ani jednejkropli na ziemię. Według zwyczaju
pierwsze potrawy przygotowane z mlecznych produktów ludzie w całości powinni
zjeść w czasie święta; niczego nie wolno było zostawić na dzień następny. W dniu
pierwszego ajranu zawsze odbywały się zawody sportowe, urządzane po zakoń
czeniu części rytualnej. Wyścigi konne, strzelanie z łuku, zapasy były nieodłączną
częścią świątecznego rytuału. Najwięcej emocji wzbudzały wyścigi koni startu
jących na dystansie 25 wiorst. Właściciele zwierząt wyścigowych nie uczestniczyli
w gonitwach. Wystawiali zwierzęta, które dosiadali młodzi, szczupli chłopcy, dla
łatwego odróżnienia w czasie wyścigu zawiązywali im na głowie chustkę określo
nego koloru. Chakasi bowiem pasjami lubili zakłady, obstawiali w wyścigach na
wet do 100 sztuk bydła, przeznaczając na to wysokie stawki dochodzące do
300 rubli. Zwycięzca zakładów ugaszczał potem wszystkich zgromadzonych
(Butanajew 1996, s. 206; idem, 1998, s. 236).
W relacjach prasowych poświęconych teraźniejszym obchodom Tun Pajram do
minuje dyskurs charakterystyczny dla „odrodzenia narodowego”. Jego cechą jest
wzniosła poetyka sformułowań, a sposób relacjonowania wydarzeń przypomina
narrację mityczną. Przykładem takiego świątecznego dyskursu jest artykuł FilosoJija Tun Pajrama, zamieszczony w dzienniku „Hakasija”. Dziennikarka, opisując
miejsce, w którym co roku odbywa się święto, relacjonuje: „Polana Bazinska jest
świątynią prastarej starożytności, taniec dziewcząt w białych strojach personifikuje światło i ciepło życia, a Biały szaman zwycięża ćmę nocy” (Bajdoszewa 1995,
s. 3).
Współczesny Tun Pajram odbywa się co roku na Polanie Bazinskiejw rejonie
askizkim, oddalonejo kilka kilometrów od wsi Askiz12. Na święto pierwszego ajra
nu, 12 czerwca 1998 r., przyjechałem razem z organizatorami z Centrum Naukowo-Metodycznego w Abakanie, mieszczącego się w budynku ze względu na formę
architektoniczną potocznie nazywanym jurtą. Jeszcze przed wyjazdem ze stolicy
zaskoczyły mnie przygotowania do drogi. Osoby odpowiedzialne za organizację
przejazdu działały sprawnie, według wcześniejprzygotowanego planu. Przed do
mem kultury w Abakanie uformowała się długa kolumna samochodów. Nie było
charakterystycznych dla Ałtaju czy Tuwy długich sporów o miejsce, kłótni, kto bę
dzie jechał w poszczególnych autach itp. Według sporządzonych wcześniej list,
każdy zajął swoje miejsce i zgodnie z założeniami konwójpojazdów, eskortowany
przez milicję, wyjechał z miasta punktualnie o godzinie 7.30. Do celu dotarliśmy
około godziny dziewiątej.
Na miejscu czekało mnie kolejne zaskoczenie. Mimo że święto miało rozpocząć się
za półtorej godziny, na polanie praktycznie nie zauważyłem żadnych przygotowań.
12 Rejon askizki uchodzi w republice za silny ośrodek chakaskiego „odrodzenia narodowego” . Jest
to jeden z dwóch rejonów administracyjnych, obok tasztypskiego, w którym większość stanowią
Chakasi.
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Organizatorzy dopiero ustawiali sceny, a przedstawiciele delegacji rozstawiali jur
ty. Miałem więc trochę czasu, żeby przyjrzeć się okolicy. Moje pierwsze wrażenie
nie było pozytywne. Nie chodziło mi o szary krajobraz, który zakrywały ciężkie, ni
skie chmury, ale o zburzenie moich wcześniejszych wyobrażeń o panującym wśród
Chakasów kulcie kamiennego obelisku. Wcześniejdziesiątki rozmówców przeko
nywało mnie, że Chakasi z wielkim szacunkiem odnoszą się do pomników „staro
żytności” pozostawionych przez ich przodków w stepie. Starają się dbać o nie,
a miejsca ich spoczynku omijać z daleka. Traf chciał, że na Polanie Bazinskiejznajduje się sporo kamiennych obelisków, a przyjeżdżający na święto goście bez zasta
nowienia parkowali samochody między kurhanami i kamiennymi stelami. Moje
największe zaskoczenie wywołało jednak ustawienie przez organizatorów święta
toalety w pobliżu grupy wysokich steli13. Kiedy włóczyłem się po polanie, zobaczy
łem, że na pobliskim wzgórzu znajduje się współczesny cmentarz. W odległości za
ledwie 150 metrów od miejsca wiecznego spoczynku przewidziano aleję handlową
ze straganami, a niemal po sąsiedzku z grobami parkowały samochody. Cóż zatem
z deklaracjami o powszechnym „narodowym” szacunku Chakasów wobec swoich
zmarłych? Jak można było wybrać obszar nie nadający się ze względów symbolicz
nych na arenę święta narodowego?
Z wyjaśnieniem pospieszyli moi znajomi. Okazało się, że mają podobne dyle
maty. Mało tego, są nawet przekonani, że duchy gniewają się na ludzi za hałaso
wanie na kurhanach. Jeszcze w Abakanie spotykałem się z opiniami, że Polana
Bazinska nie jest dobrym miejscem do przeprowadzenia święta. Decyzja o tejlokalizacji zapadła w czasach komunistycznych, gdy istniał Chakaski Obwód Autono
miczny. Władze partyjne kierowały się przede wszystkim względami utylitarnymi.
Do polany można szybko dojechać wygodną, szeroką drogą, znajduje się w dobrym
miejscu komunikacyjnym. Polana jest szeroka, przestrzenna, może zgromadzić ty
siące ludzi, a pobliskie wzgórze stanowi naturalny amfiteatr. Współcześnie orga
nizatorzy święta zastanawiali się nad zmianą terenu. Zaważyły jednak względy
strategiczne: ludzie przyzwyczaili się już do tego miejsca.
W jaki sposób Chakasi radzą sobie z problemem wyboru niewłaściwego miejsca
na najważniejsze święto narodowe? Kilka dni wcześniej Antonina Semionowna
z Centrum Naukowo-Metodycznego mówiła mi, że 11 czerwca, a więc dzień przed
Tun Pajram, szamani będą sprawowali specjalny obrzęd w dolinie i przepraszali
duchy za zakłócenie ich spokoju dnia następnego. Moi rozmówcy jako przykład wi
docznego niezadowolenia wyższych sił wskazywali, że co roku zawsze na po
czątku Tun Pajram jest ładna pogoda, a póżniejw trakcie święta psuje się, zaczyna
lać i wieje silny wiatr. Taką też refleksję przekazał mi pasażer siedzący obok mnie
w autobusie, kiedy jechaliśmy na święto. Przez całą drogę z Abakanu do Askizu pa
dał deszcz. Mójsąsiad, artysta AnatolijTomasijew, smutno patrząc przez okno po
jazdu, nagle odezwał się do mnie, mówiąc, że w ten właśnie sposób duchy okazują
13 Pod koniec święta zauważyłem scenę, nad którą długo się potem zastanawiałem. Na uboczu zoba
czyłem dorosłego Chakasa i chłopca (również Chakasa) załatwiających potrzeby fizjologiczne wprost
na kamienną stelę.
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swójgniew. Po kilku godzinach nastroje wszystkich zdecydowanie poprawiły się,
ponieważ podobno po raz pierwszy w historii Tun Pajram wyjrzało słońce i zrobiła
się ładna pogoda. W drodze powrotnejkomentowano to jednoznacznie: duchy
okazały ludziom łaskawość.
Przejdźmy teraz do przedstawienia świątecznejscenografii. Na polanie znajdo
wały się trzy sceny. Jedną z nich zdobił herb republiki oraz namalowane szamań
skie bębny. Organizatorzy chakaskiego święta największy nacisk położyli na
przygotowanie jurt. Wyglądały one jednak zupełnie inaczejniż na El-O in i Naadym. Na polanie nie było ani jednej„prawdziwej” jurty. Wszystkie były stylizowa
ne, niektóre wykonane wręcz tandetnie ze sklejki czy nawet z tektury! Przy
wejściu do tych wszystkich improwizowanych domostw stały wbite w ziemię mło
de brzózki14. We wnętrzu większości „jurt” znajdowały się wystawy strojów ludo
wych, kolorowo haftowanych ozdób pogo, noszonych przez kobiety na piersiach,
przedmiotów gospodarstwa domowego i przede wszystkim potraw narodowych.
Niektóre z nich były nawet podpisane, co nadawało jurtom charakter prawie eks
pozycji. Niektóre „jurty” były ozdobione motywami chakaskimi, wśród których
dominowały: słońce, kamienne stele z archeologicznego okresu kultury okuniew
skiej, rysunki naskalne, koniowiąz, wyobrażenia konia. Wygląd tych specyficz
nych chakaskich „domów” oceniała komisja, której członkowie jednocześnie
odgrywali rolę gości— wchodząc do środka, oglądali krótką prezentację artystycz
ną i otrzymywali do wypicia ajran.
Praktycznie we wszystkich „jurtach” wyczuwało się atmosferę konkursu. Wiele
osób przebywających w nich krępowała rola gospodarzy oraz konieczność podej
mowania gości zgodnie z dawnymi zasadami. Swobodnemu zachowaniu nie
sprzyjało także wyposażenie wnętrza niektórych jurt, w których oprócz ozdób
przygotowanych specjalnie na Tun Pajram (np. namalowane na sklejkach instru
menty ludowe, elementy stroju etc.) wisiały portrety „zasłużonych” robotników
kołchozu. W niektórych jurtach akcesoria były wystawione na sprzedaż. Przed jed
ną z nich stał długi stół z jedzeniem. Kobiety— w oczekiwaniu na jury — martwiły
się, że w bieżącym roku zaprezentowały mało „tradycyjnego” jedzenia. W zeszłym
roku serwowały głównie dania chakaskie i przegrały z gospodyniami, które przy
gotowały kuchnię międzynarodową według współczesnych przepisów. Spośród
wszystkich rejonów, tylko jedna jurta ze wsi Kyzłas rejonu askizkiego zachowywa
ła tradycyjny wystrój, z podziałem na połowę żeńską i męską, a co za tym idzie —
14 W interpretacji chakaskich działaczy związanych z nurtem „odrodzenia narodowego” szacunek
Chakasów wobec drzew oznacza pokrewieństwo ludzi ze światem natury. Według działaczy „odrodze
niowych” Chakasi traktują brzozę jako drzewo kosmiczne, którego korona uosabia Górny Świat, ko
rzenie — Dolny Świat, a pień drzewa — Średni Świat. W tym podziale ukryty jest głęboki filozoficzny
sens poznania Dobra i Zła, Światła i Ciemności, Życia i Śmierci, Miłości i Nienawiści, z którymi w cza
sie swojego życia spotykał się Człowiek — mieszkaniec Średniego Świata. Dlatego ludzie powin
ni zwracać się do Złotej Brzozy, której biały pień symbolizuje czystość ludzkiej myśli. Największym
szacunkiem otaczano najstarsze brzozy, gdyż „wchłonęły w siebie siłę Nieba i Kosmosu, pobrały ży
ciodajne soki Ziemi, otrzymały mądrość Czasu i stanowią szczególny energetyczny punkt rodowej
Przestrzeni” (Kazaczinowa, Tatarowa 1997a, s. 8).
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13. W niektórych jurtach wisiały nawet namalowane portrety „zasłużonych” robotników kołchozu...

14. Czathan uważany jest przez wielu Chakasów za instrument narodowy
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odpowiednio ustawionymi sprzętami: łóżkami, półkami na naczynia, miejscem
przeznaczonym na przechowywanie uprzęży i broni.
Przed jedną z jurt na kamieniu siedział stary mężczyzna, ubrany w tradycyjną
luźną koszulę ozdobioną ornamentem, i grał na czathanie, instrumencie utożsa
mianym z chakaską kulturą ludową. To chakaski kompozytor Paweł Borgajakow
starał się przybliżyć ludziom tradycję muzyczną Chakasów. Wiele osób zatrzymy
wało się i w skupieniu słuchało pięknych dźwięków wydobywanych ze starego in
strumentu. Po raz kolejny okazało się, że zinstytucjonalizowana strona święta
stanowi tylko jedną stronę medalu. Tworzyła zaledwie tło dla indywidualnych za
chowań, improwizacji poszczególnych osób, które starały się na swójsposób
uczestniczyć w święcie narodowym.
Otwarcie uroczystości nastąpiło przed południem. Na pobliskich wzgórzach
pojawiły się sylwetki dwóch jeźdźców. Na jednym koniu siedziała główna bohater
ka, kobieta w białym stroju i w wysokim nakryciu głowy, przedstawiająca Białą
Wilczycę15, która miała poślubić władcę plemienia Hunów. W czasie gdy Biała Wil
czyca majestatycznie zjeżdżała między skałami z góry, na scenie zaczęła się in
scenizacja szamańskiego obrzędu sprawowanego przez czterech szamanów —
aktorów w białych strojach.
Aktorka grająca Białą Wilczycę zatrzymała się; stała z rozpostartymi ramiona
mi, z mieczem w dłoni. W skupieniu słuchała uroczystejmowy narratorów16, któ
rych głos za sprawą mikrofonów niósł się po całejdolinie: „Biała Wilczyca
pozdrawia wszystkich z okazji święta Tun Pajram! Spójrzcie na góry, w których
siedem dziewcząt słucha waszego głosu! W dolinie żyli spokojni ludzie, ale oto
wielka woda zniszczyła wszystko, co spotkała na swojejdrodze! Powódź zniszczy
ła dostatnie życie! Ludzie bali się, że nasz ród zginie, nasz wielki ród! Spotkajmy
je! Oto one, siedem dziewcząt, które przedłużyły nasz ród, przybyły z wysoka pod
osłoną mgły i zamieniły się w wysokie góry, zastępując drogę rozgniewanemu mo
rzu!” W tym czasie do szamanów, rytmicznie kamłających na scenie, dołączyło
siedem dziewcząt z popularnego chakaskiego zespołu, ilustrując tańcem słowa le
gendy. Narratorzy dalejgłośno kontynuowali opowieść: „... w górach znajduje się
CzeczyHys, siedem śnieżnych szczytów! I wiatry wiecznejsławy śpiewają Czeczy
H ys! Twójnaród ustanowił dobre rzeczy, Czeczy H ys dał początek wszystkiemu!
CzeczyHys zrzućcie z siebie kamienną powłokę! Niech żyje twójnaród CzeczyHys

15 Starożytni Turcy wywodzili swoją genealogię od związku królewicza Hunów Aszyny z wilczycą.
Gumilow wskazuje, że wyprowadzanie rodowodów od danego zwierzęcia było cechą charakterystycz
ną ludów Azji Centralnej. Jedna z legend traktujących wilczycę jako prarodzicielkę Turków dotyczy
przodków współczesnych Chakasów. Według legendy Turcy pochodzą z rodu So. W niewyjaśnionych
okolicznościach przedstawiciele tego rodu wyginęli; przeżyło tylko czterech wnuków wilczycy. Jeden
z nich uważany jest przez orientalistów za protoplastę Kirgizów, zamieszkujących w średniowieczu
obszary między Abakanem a Jenisejem (Gumilow 1972, s. 26-28).
16 Obaj— jeden mówił w języku chakaskim, drugi tłumaczył na rosyjski— witali uczestników święta,
a następnie, zachowując patetyczny styl narracji, zwrócili się do mitycznych dziewcząt zamienionych
w góry, które uratowały ludzi przed potopem.
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i święto Tun Pajram! Ono jest dzisiajpoświęcone CzeczyHys i niechajwiatr rozno
si po górach pieśń o tobie!”
Po tych słowach przy panującejciszy Wilczyca podniosłym, silnym głosem za
częła mówić algys. W tym czasie w pobliżu sceny jeden z mężczyzn rozpalił ogni
sko. Przy słowach algysu1 stał w skupieniu nad ogniem, trzymając miseczkę
mleka. Wokół niego kamłali szamani z bębnami, obchodząc kilkakrotnie ognisko.
Biała Wilczyca zwróciła się do ognia: „— O Matko nasza, bogini Ognia Ucz Ine,
o Matko nasza, Gospodyni Ognia, Ty mieszkasz w nim, Gospodyni-Matko, Ty nie
śpisz nocą — ochraniajnas!” Wówczas wszyscy zebrani usłyszeli słowa narrato
ra: „rozpalamy ogień Tun Pajram ”18.
Po tym ciekawym, trwającym kilkanaście minut, przedstawieniu święto Tun
Pajram otworzył przewodniczący rejonu askizkiego Michaił Aleksejewicz Sarażakow. Siedem dziewcząt personifikujących siedem szczytów, które przez cały czas
opowiadania legendy stały z rękoma uniesionymi ku górze, po kolei opuszczało rę
ce. Podeszły do publiczności z czarkami napełnionymi ajranem, którym poczęsto
wały oficjalnych gości. Natychmiast rozległ się głos narratora: „niechajnigdy nie
zabraknie jedzenia na naszej dobrej, bogatej, prastarej ziemi!”
Wkrótce nastąpiło formalne powitanie i prezentacja przybyłych delegacji:
z Krasnojarskiego Kraju, Obwodu Kemerowskiego, Tuwy, Ałtaju. Następnie orga
nizatorzy ubrali przedstawicieli rządu Chakasji19 w stylizowane stroje i pasy
(kumany). Tak przebrani urzędnicy państwowi przywiązali wstęgi materiału
do pobliskiejbrzózki wkopanejw ziemię. Po tejoficjalnejczęści rozpoczęły się wy
stępy i zawody sportowe. Najbardziejinteresujące były występy dzieci20. Charakte
ryzowały się dużą spontanicznością, nie miały charakteru świątecznego ani
17 Ogólny sens algysu: prośba, żeby szczęście nie żegnało się z ludźmi. Postępujemy zgodnie z oby
czajem przodków, wypełniamy obrzęd pokłonu dla ognia.
18 Każdego roku w czasie święta Tun Pajram jest inscenizacja legendarnego wydarzenia z dziejów
Chakasji. Co roku inny reżyser zajmuje się oprawą teatralną uroczystości. W 1994 r. na szczycie wzgó
rza stały dziewczęta w różnokolorowych chitonach, a u podnóża — kobieta w jaskrawozielonym,
olśniewającym jedwabnym płaszczu, swobodnie opadającym z ramion. Była to personifikacja Matki
Ziemi, która w czasie święta Tun Pajram zwróciła się do swoich dzieci. Matka Ziemia, grana przez ak
torkę teatru dramatycznego Alisę Kyzłasową, odprawiła obrzęd oczyszczenia ognia, zwracając się do
niego: „potężny Ogniu! Ogrzej zmarzniętych, nakarm głodnych, daj światło i dobro, miłość i pokój!”
19 Sytuacja była inna niż w Tuwie, tylko minister kultury był Chakasem.
20 Z inicjatywy nauczycieli i entuzjastów kultywowania chakaskich tradycji od 1995 r. w rejonie askizkim odbywa się także rejonowy dziecięcy Tun Pajram. Jego organizatorom zależy przede wszystkim
na zainteresowaniu dzieci tradycją chakaską i na wychowaniu dzieci przez odwołanie się do lokal
nych tradycji etnicznych. Na świątecznym placu we wsi Połtakowo stały jurty, przed każdą z nich usta
wiono małą brzozę, koniowiąz, nauczyciele rozłożyli chakaskie potrawy. Wewnątrz jurt znajdowały
się tradycyjne sprzęty kuchenne, sunduki, uprząż konia, przedmioty codziennego użytku, broń. Mimo
że często były to rekwizyty muzealne, traktowano je jak przedmioty codziennego użytku. Dzieci sie
działy na łóżkach, dywanach, skórach rozłożonych na ziemi, kołysały dziecko do snu w podwieszonej
kołysce. Animatorzy święta starali się odtworzyć w jurtach klimat „zwyczajnego” rodzinnego życia.
Na początku święta dzieci utworzyły na polanie krąg, starsi rozpalili święty ogień. Starsi ludzie oddali
rytualny pokłon niebu, słońcu i Matce Ziemi. Na białym koniu przyjechała legendarna Ałtyn Aryg
— jadąc przez polanę, błogosławiła dzieci, aby zwyciężyły w zawodach sportowych oraz by święto
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„odrodzeniowego” koncertu. Z kolei dorośli rywalizowali w kilku dyscyplinach
sportowych: kuresz (przed walką ważono zawodników i dzielono na kategorie wa
gowe), wyścigach koni, podnoszeniu kamienia, łucznictwie oraz siłowali się na rę
kę. Ostatnim punktem programu Tun Pajram był występ jednego z zespołów
chakaskich, związany z bardzo popularnym w Chakasji nowym Kościołem prote
stanckim.
Po zakończeniu święta Tun Pajram, przed odjazdem delegacji z poszczególnych
rejonów, nad Polaną Bazinską krążyły orły. Uważnie przypatrywała im się kobieta
z długimi siwymi włosami, o którejpracownicy Centrum Naukowego mówili, że
jest artystką i szamanką. Jeden z orłów znacznie obniżył lot i krążył tuż nad głową
obserwującejgo kobiety. Kiedy ptak odleciał kobieta, dyskretnie uśmiechając się,
wróciła do autobusu. Świadkowie tego wydarzenia przypuszczali, że być może
rozmawiała z duchem-opiekunem tego miejsca, który przyjął przeprosiny ludzi za
zakłócenie spokoju duchom zmarłych i wyraził zadowolenie ze święta, łaskawie
obdarzając ludzi słoneczną pogodą.

Zrozumieć święto, czyli sport, krajobraz i kobiece piękno
Współczesne święta i festiwale narodowe, podobnie jak tworzenie symboli naro
dowych, reinterpretacja historii, poszukiwanie korzeni etnicznych w odmianach
kultury ludoweji miejscowych religiach są częścią konstruowania symbolicznych
granic wspólnot narodowych w republikach syberyjskich. Opisane w tym rozdziale
święta otrzymały status uroczystości państwowych. Jak mogliśmy się przekonać,
organizatorzy często sięgają do historii mitycznejbądź legendarnej, stanowiącej
ważny komponent tej symbolicznej konstrukcji. W swoich ideach periodycznego
i publicznego odtwarzania zbiorowejtożsamości budują „kanon” kultury narodowejw odniesieniu do lokalnych tradycji pasterskich. Nadają im znaczenia tradycji
„narodowych”. Takie atrybuty kultury koczowników, jak jurta, bezkresne prze
strzenie, dyscypliny sportu, potrawy mleczne dla koczowników stają się znakami
identyfikującymi daną kulturę „narodową”. Również dawne, niekiedy zapomnia
ne, ofiary indywidualnie sprawowane w nowych kontekstach stają się ceremonia
mi narodowymi, którym nadaje się charakter inwariantny: trwają w niezmienionej
postaci od zawsze.
Każde z opisanych w tym rozdziale świąt, pomimo ogólnych analogii, zawiera
własne, oryginalne treści, świadczące o lokalnym i niepowtarzalnym kolorycie.
Święta te składają się z wzajemnie powiązanych ze sobą kontekstów, które w za
leżności od miejsca mogą być różnie odczytywane. Tun Pajram ma zdecydowanie
inną wymowę aniżeli obchody w Tuwie czy Ałtaju. Charakteryzuje się przede
wszystkim folklorystyczną oprawą uroczystości. Na Tun Pajram nie odczułem
przebiegło w radosnej atmosferze. Chłopcy rywalizowali w kilku dyscyplinach: zapasach, rzucaniu ka
mieniem przez głowę, przeciąganiu rzemienia, rzucaniu arkanem, grali w szachy, w kości. Dziewczyn
ki brały udział w konkursie piękności „Miss Tun Pajram” , a także w konkursie gospodyń.
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atmosfery spontanicznego, długo oczekiwanego wydarzenia narodowego. W świę
cie uczestniczyły przede wszystkim delegacje rejonów, członkowie organizacji
i stowarzyszeń zajmujących się „odrodzeniem” etnicznym oraz mieszkańcy oko
licznych wsi i stolicy Chakasji. W Tuwie święta narodowe wywołują poczucie du
my, w Ałtaju wiele emocji i dyskusji, w których uczestnicy spierają się co do
tradycji etnicznych, własnejwizji przyszłości kraju, akceptują formułę święta bądź
głośno domagają się jejzmiany. Na Tun Pajram wszystko przebiegało w sposób
dokładnie zaplanowany, według przygotowanego scenariusza. Organizatorzy po
łożyli nacisk na „odrodzeniowy” i edukacyjny charakter święta. Inna atmosfera
wynikała zapewne z odmiennego stanu i roli kultury tradycyjnejChakasów, którzy
już od dawna prowadzą osiadły, rolniczy lub miejski tryb życia. Propagowana
przez chakaską inteligencję wizja kultury chakaskiej jako pasterskiej pozostaje
więc bardziej w sferze ideologii etnicznej aniżeli rzeczywistego stanu rzeczy.
Dlatego organizatorzy skoncentrowali się na spopularyzowaniu kilku aspektów
dawnej tradycji. To zapewne tłumaczy „nienaturalny” wygląd jurt, ponieważ
współcześnie bardziej są ekspozycją niż domostwem znanym Chakasom z osobi
stych doświadczeń. Jurty ze sklejki w Tuwie wzbudziłyby śmiech, politowanie
i zgorszenie. W Chakasji stały się symbolem przedkolonialnejprzeszłości i pamięci
okresu, kiedy Chakasi byli gospodarzami na swojej ziemi.
Działania animatorów odrodzenia chakaskiej tradycji widoczne są także w in
nych sferach kultury, między innymi propagowaniu elementów ubioru. W trak
cie święta mało było osób w chakaskich strojach, ale wiele kobiet nakładało
chakaskie haftowane ozdoby pogo, które na fali „odrodzenia narodowego” stały
się symbolem chakaskiejkultury ludowej. W Ałtaju noszenie stroju ałtajskiego,
zwłaszcza w latach 1950-1980, było utrudnione ze względów politycznych.
Dochodziło do przypadków, gdy prokuratura oskarżała Ałtajczyków publicznie
ubierających strój narodowy o postawy nacjonalistyczne. Jednym z postulatów
podniesionych na fali „odrodzenia” narodowego było zachęcenie ludzi do ubiera
nia strojów ludowych w dniach świąt rodzinnych i kalendarzowych. Przywrócenie
tej tradycji było nie tylko realizacją odrodzeniowego programu, ale także spon
taniczną postawą ludzi kultywujących rodzinne tradycje, którym zależało na
przekazaniu młodszym pokoleniu ałtajskich zwyczajów. Tak zapewne można interpretowac fakt z pierwszego święta El-O in w 1989 r. Kilka starszych kobiet ze
wsi Jelo wystąpiło w czegedekach. Jedna ze staruszek założyła także spodnie, jakie
dawniej nosiły małe dziewczynki i dziewczęta przed zamążpójściem, przy czym
kliny wstawiane między nogawkami spodni specjalnie zszyła z kolorowych ka
wałków materiału. Odpoczywając na kamieniu, siedziała z szeroko rozstawionymi
nogami. Wiele osób było zgorszonych takim zachowaniem starszejkobiety. Staru
szka tłumaczyła jednak wieczorem, że specjalnie zainscenizowała tę scenę, aby
pokazac młodemu pokoleniu, jak dawniejubierały się dziewczęta ałtajskie (Tiuchtieniewa 1996). Do zewnętrznych przejawów manifestowania etniczności należa
ło odrodzenie ałtajskiego stroju ludowego (nazywanego narodowym), do czego
znacznie przyczyniły się obchody E l-O in.
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Tak więc moda czy strójrównież są ważnym komponentem obecnego konstruo
wania etniczności w republikach południowejSyberii. Świetnie widać to w cza
sie świąt, kiedy ludzie publicznie demonstrują swoją identyfikację. Zresztą we
współczesnejSyberii praktycznie każda dziedzina życia jest nacechowana symbo
liką narodową. Popularność „maskulinistycznych” dyscyplin sportowych w czasie
świąt, opartych na bezpośredniejrywalizacji: walka, wyścigi konne, w sposób
symboliczny odnosi się do „męskich wartości” — świat koczowników południowej
Syberii był światem mężczyzn. W sferze publicznejo wszystkim decydowali przy
wódcy rodowi, w sprawach osobistych głos należał do głowy rodziny. Przypisanie
tak dużego znaczenia w czasie świąt „tradycyjnym” dyscyplinom sportu koczow
ników świadczy również o pozytywnej konotacji pasterskiego konserwatyzmu,
wykorzystywanego w budowaniu wizerunku kultury narodowej.
Również inne kryteria oceniania kobiecejurody w czasie opisanych festiwali
aniżeli wzorce pochodzące z transmitowanych przez TV wyborów Miss World, zna
komicie pokazują, jak kobiece piękno może być uwikłane w kontekst narodowy
i kolonialny. W końcu Miss Tuwy została dziewczyna, która — choć piękna
— w europejskich edycjach konkursu piękności nie miałaby szans. W Tuwie zwy
ciężyła nie dlatego, że pięknie się uśmiechała i odkrycie demonstrowała swoje
wdzięki, ale dlatego, że najkorzystniej prezentowała się w tradycyjnym stroju za
krywającym całe ciało, była skromna i najlepiej trzymała się w siodle.
W końcu, w czasie świąt, mamy do czynienia ze szczególną mocą krajobrazu.
To właśnie w krajobrazie wiejskim, wyprowadzonym ze zurbanizowanego środo
wiska zdominowanego przez Rosjan, najlepiejczuje się potęgę natury. Krajobraz
w czasie świąt staje się areną, w którejperiodycznie jest odgrywany narodowy per
formance. Dopiero w krajobrazie ujawnia się oryginalne zespolenie poczucia siły,
godności, piękna, religii, sportu i antykolonializmu.
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Rozdział 5

„Niebo gwiaździste nade mną”
— nowy rok według kalendarza
księżycowego

Zimą najważniejszym i jedynym świętem są obchody nowego roku. W Ałtaju nazy
wają się Czagaa bajram. W sąsiedniejTuwie usłyszymy, że ludzie obchodzą Szagaa, a w Chakasji Czyi Pazy1. Każde z nich nadchodzi w innym czasie. Nowy rok
księżycowy jest świętem ruchomym, w Ałtaju przypada między połową stycznia
a końcem lutego, w Tuwie w lutym, a w Chakasji w marcu. Ustalenie samego ter
minu święta (szczegółowo zajmiemy się tym w podrozdziale o Ałtaju) jest utrud
nione ze względu na lokalne, często rodowe bądź rodzinne tradycje. Niemało
kłopotów sprawia także określenie treści symbolicznejuroczystości, które prze
pełniają liczne rytuały i zwyczaje. W opracowaniach etnograficznych ukazujących
się na Syberii dominuje znaczeniowy aspekt obrzędowości noworocznej, związa
nej z zakończeniem wszelkich prac gospodarczych w mijającym roku i rozpoczę
ciem przygotowań do pracy w nowym cyklu. Moment nadejścia nowego roku —
święta najbardziej oczekiwanego etnografowie z miejscowych ośrodków badaw
czych interpretują jako szczególny okres doświadczenia sacrum, czas charaktery
styczny dla sytuacji granicznej, w którejczłowiek znajduje się między przeszłością
1 W książce zrezygnowałem z opisu Czyi Pazy. Jest to święto wprowadzone współcześnie, przede
wszystkim w szkołach narodowych i przedszkolach, w dwóch rejonach zamieszkałych w większości
przez Chakasów. Inicjatorami wprowadzania obrzędowości świątecznej do szkół są nauczyciele i dzia
łacze związani z „odrodzeniem narodowym” , a obchody nowego roku opierają się na scenariuszach
opracowanych przez pisarki ze Związku Literatów Chakasji, związane jednocześnie ze Związkiem
Szamanów Chakasji (Galinę Kazaczinową i Walentynę Tatarową). Autorki formułują swoje koncepcje
według charakterystycznego dla „odrodzenia narodowego” stylu, podkreślając związek „chakaskich”
obchodów święta Czyi Pazy ze światopoglądem etnosu chakaskiego. Właśnie w światopoglądzie etnosu zawierają się — ich zdaniem — podstawy kultury duchowej etnosu, jego filozofii, obywatelstwa,
ekologii oraz „uświęconego” stosunku wobec otaczającej przyrody (Kazaczinowa, Tatarowa 1997a,
s. 3). Moja prezentacja ograniczyłaby się więc jedynie do przedstawienia konkretnych scenariuszy.
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i przyszłością, co w sferze transcendentnejwyraża się walką dobra ze złem, mającą
znaczenie kosmiczne (Mongusz M. W. 1992, s. 91-92).
Sprawa obchodów związanych z tym świętem jest jednak jeszcze bardziej
skomplikowana, niż to sugeruje model teoretyczny akcentujący „sytuację granicz
ną” i „szczególny okres doświadczania sacrum”. Uważam, że rodzajdyskursu et
nograficznego wskazującego na „przełomowy” charakter uroczystości nowego
roku i „niebezpieczeństw” z tym związanych już dawno się wyczerpał. Dlatego nie
zamierzam zajmować się nim w książce, pamiętając oczywiście, że jest to „po
czątek” czegoś nowego wżyciu ludzi. Dużo ciekawsza wydaje mi się próba prześle
dzenia tego, w jaki sposób Ałtajczycy zaczęli nadawać „tradycyjnym” obchodom
nowe znaczenia. Już samo posługiwanie się terminem „nowy rok” jest mocno
umowne i wieloznaczne. „Nowy Rok” dla mieszkańców Ałtaju i Sajanów ozna
cza zarówno udział w globalnejzabawie odbywającejsię na przełomie grudnia/stycznia (w którejuczestniczą podobnie jak inni obywatele Federacji Rosyjskiej,
niezależnie od strefy czasowej i długości geograficznej), jak również obrzęd spra
wowany w określonym czasie, wyznaczonym odpowiednią konfiguracją gwiazd.
W rozdziale tym szczegółowo opisuję współczesne konteksty towarzyszące ob
chodom nowego roku lunarnego — przede wszystkim w Ałtaju. Wskazuję także,
w jakim stopniu święto wiąże się ze sferą identyfikacji narodowej. Niewątpliwie
nowy rok księżycowy pod koniec zeszłego stulecia stał się ważnym składnikiem
ałtajskiego czy tuwińskiego „uniwersum symbolicznego” (w przypadku Chakasji
początek nowego roku wiąże się z wiosennym cyklem rozpoczęcia nowych prac
gospodarczych). Interesuje mnie to, w jaki sposób religijne doświadczenia Ałtajczyków czy Tuwińczyków stały się istotnym elementem konstruowania wizerunku/modelu zbiorowejałtajskieji tuwińskiej„tożsamości”. Obchody Czagaabajram
często pojawiały się w kontekście rozmów o narodowejkulturze Ałtajczyków. Wie
lokrotnie słyszałem sformułowania wskazujące na etniczny charakter święta.
Fakt, że święto, które w wymiarze symbolicznym ma na celu złożenie ofiary duchom-opiekunom, określane jest potocznie za pomocą apelatywu narodowego
(„ałtajski nowy rok”, „tuwiński nowy rok”, „chakaski nowy rok”), jest według
mnie kolejnym ważnym świadectwem przenikania się sfery etnicznej z transcen
dentną w republikach południowej Syberii.

Czagaa bajram w Ałtaju
Podczas kolejnych pobytów w Ałtaju moi znajomi często przekonywali mnie, że po
winienem osobiście doświadczyć surowych warunków ałtajskiejzimy. W styczniu
1999 r. przyjechałem do rejonu Kosz-Agacz2, graniczącego z Mongolią. Nazwa tej
jednostki administracyjnejw dosłownym tłumaczeniu oznacza „jedno drzewo” .
Posługując się Arystotelesowską definicją prawdy, zakładającej zgodność sądu
2 Kosz-Agacz to duża wieś, stanowiąca centrum administracyjne rejonu. Ałtajczycy, często posługują
tą nazwą jako skrótem w odniesieniu do całego rejonu. W książce stosuję podobną zasadę.
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z rzeczywistością, nazwa ta idealnie odnosi się do krajobrazu całego obszaru.
Kosz-Agacz jest wysoko położonym kamiennym płaskowyżem, otoczonym łańcu
chami górskimi, z których spływają w dół lodowce. Jest to miejsce o wyjątkowo su
rowym klimacie. Pustynny charakter, szerokie, otwarte przestrzenie i wysokość
położenia powodują, że zimy są tu prawie bezśnieżne, temperatura spada do
-60oC i często wieją silne wiatry. Niewątpliwie przebywanie z ludźmi w tak ekstre
malnych warunkach było ważnym doświadczeniem, ale dla mnie najciekawsze
okazało się co innego. W innych porach roku w krajobrazie mocno zaznacza się od
działywanie byłego systemu kołchozowo-komunistycznego. Bałagan, rozpada
jące się budynki bądź ruiny po nich, walające się wszędzie odpady złomowe po par
ku maszynowym — stale przypominają o nieudanym eksperymencie polegającym
na uczynieniu z koczowników przedstawicieli klasy robotniczej. Nieodłączną ce
chą wiejskiejscenerii są ludzie w roboczych drelichach lub w kolorowych dresach
adidasa, kupowanych na straganach od mongolskich handlarzy. „Ałtajski” strój
uzupełniają niezbędne nakrycia głowy — chińskie bejsbolówki z napisem: Califor
nia. Sam krajobraz i współtworzące go elementy diametralnie zmieniają się zimą.
Postradziecki bałagan przykrywa cienka warstwa śniegu. Przy stale błękitnym
niebie wieje huraganowy wiatr unoszący pióropusze śnieżne. Wielu ludzi zakłada
stare, piękne i ciężkie kożuchy telengickie, obijane kolorowym jedwabiem. Obser
wuj ąc sceny wiejskie czy też okoliczne pejzaże, czułem, że znaj duj ę się w Azj i Cen
tralnej, blisko Mongolii, Chin czy Tybetu. Zimą z mroźnego serca Kosz-Agacz bli
żej jest do Lhasy niż do Nowosybirska.

15. Zim ą z mroźnego serca K o sz-A gacz bliżej jest do Lhasy niż do Now osybirska. W ieś Kókóru
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I właśnie zimą, kiedy Telengici obchodzą święto Czagaa bajram, mogłem prze
konać się, jak wiele łączy ich z Południem. Dotyczy to między innymi koncepcji
czasu. Kalendarz „ałtajski” opiera się na 12-letnim cyklu, w którym każdy rok od
powiada określonemu zwierzęciu. W Ałtaju kolejnym latom patronują: mysz, byk,
tygrys, zając, smok, żmija, koń, owca/baran, małpa, kogut, pies, Świnia. Kalendarz
ałtajski rozpoczyna więc rok myszy, podobnie jak cykl mongolski i chiński. Różni
się od tybetańskiego, który inauguruje rok zająca. Każdy rok składa się z 12 mie
sięcy, z których każdy dzieli się na trzy dekady określane na podstawie faz księży
ca: nów, pełnia i „stary księżyc”3.
Wielu Ałtajczyków, ale dotyczy to również Tuwińczyków, niezależnie od miej
sca zamieszkania, stopnia wykształcenia czy wykonywanego zawodu, posługuje
się dwoma kalendarzami: gregoriańskim i „księżycowym” . Pierwszy upowszech
nił się na Syberii oczywiście wraz z polityczną dominacją Rosji. Bez wątpienia lu
dzie codziennie odnoszą się do tejrachuby czasu we wszystkich dziedzinach życia.
Kalendarz lunarny, nacechowany symbolicznie, wydaje się być drugorzędny. Jed
nak jest on niezmiernie istotny, zarówno jeśli chodzi o sytuacje codzienne, jak
również bardziejdalekosiężne plany. Dla wielu mieszkańców Ałtaju czy Tuwy jest
rzeczą zupełnie oczywistą, że planując ważne przedsięwzięcie rodzinne: daleką
podróż, wyjazd na naukę do uniwersytetu, zawarcie związku małżeńskiego, lecze
nie człowieka — należy uwzględnić określoną fazę księżyca. W trakcie badań sły
szałem historię o tym, jak członkowie terenowej komórki partyjnej na Ałtaju
planowali wyjazd delegatów na zjazd partii komunistycznej, przestrzegając, aby
podróż rozpoczęła się w nowiu księżyca.
Czagaa bajram wzbudza na Ałtaju wiele emocji. Kontrowersje dotyczące pocho
dzenia święta oraz jego istoty symbolicznejsą tak duże, że przerodziły się w spór
o charakterze etnicznym. Podczas Zjazdu Narodu Ałtajskiego w Gorno-Ałtajsku
w lutym 1999 r. Walentyna Mujtujewa, filozof ze stołecznego uniwersytetu, wy
stąpiła przeciwko sprawowaniu Czagaa, wskazując, że jest ono obce Ałtajczykom.
Dla poparcia swojej tezy wskazywała, że wszystkie ałtajskie święta odbywają się
między wiosną i jesienią, kiedy duchy żyją wśród ludzi4 i mogą wysłuchać ich
próśb. Dowodziła, że sprawowanie obrzędu dla Ałtajdyn Eezi zimą jest sprzeczne
3 W Mongolii ten system odmierzania czasu jest częścią niezależnie trwającego cyklu sześćdziesięcio
letniego (5 x1 2 ), stanowiącego coś w rodzaju jednostki odmierzającej ludzkie życie. Ludzie co 12 lat
powinni udać się do lamy z prośbą o odprawienie określonego rytuału za pomyślność na kolejne lata.
4 W książce posługuję się uproszczonym terminem dotyczącym pojęć związanych ze zjawiskami
transcendentnymi. W tradycji ałtajskiej, chakaskiej, tuwińskiej istnieje wiele kategorii istot ducho
wych, które nie mają swoich odpowiedników w języku rosyjskim i polskim. Dlatego określam je umow
nie jako „duchy”, w ten sposób tłumaczyli także to pojęcie rozmówcy. Ałtajczycy uważają, że każda
góra, przełęcz, rzeka, jezioro, źródło, tajga, ule (kamienny kopiec) mają swojego ducha-gospodarza,
którego określają nazwą eezi lub eelu. Oprócz duchów związanych z konkretnymi miejscami istnieją
kategorie duchów rodowych i opiekunów ogniska domowego. Istnieje także Duch-Gospodarz Ałtaju
Ałtajdyn Eezi. Ałtajczycy oddają cześć tym istotom poprzez rytuał ugoszczenia mlekiem lub innym na
pojem mlecznym, odmówienie ałkyszu , zawiązanie kultowych pasów białego materiału dżałama lub
kajra na gałęziach drzew. Rytuał ugaszczania duchów towarzyszy wszystkim obrzędom i uroczysto
ściom religijnym: w obrzędowości rodzinnej, dorocznej, w czasie festiwali narodowych. Istnieje także
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z tradycją ałtajską, ponieważ Ałtajśpi o tejporze roku i nie słyszy próśb i modlitw
ludzi.
Wystąpienie Mujtujewejstało się przyczyną kolejnejogólnonarodowejdebaty
w republice nad charakterem religii ałtajskiej. Zwolennik orientacji buddyjskiej,
Ałtajczy Sanaszkin, popularny dziennikarz telewizji ałtajskiej, który został pier
wszym lamą w Ałtaju, sprzeciwił się tejtezie, dowodząc istnienia silnych związ
ków „kultury ałtajskiej” z buddyzmem. Ałtajczy powoływał się na wypowiedzi
starych ludzi, którzy nieprzerwanie sprawowali święto, najlepiej wiedząc, kiedy
należy to czynić. Sanaszkin podważył tym samym autorytet uczonej, sugerując, że
wiedza nabyta w trakcie edukacji naukowejnie może równać się doświadczeniu
i mądrości starych mieszkańców gór.
Dyskusja na temat tego, jaką rolę Czagaa powinno odgrywać w kulturze narodowejAłtajczyków, jest przedmiotem sporu nie tylko wśród przedstawicieli inte
ligencji miejskiej, reprezentujących różne orientacje religijne i ideologiczne. Także
„przeciętni” mieszkańcy republiki ostro polemizują na temat, jak powinno wy
glądać święto i kiedy jest najlepszy czas jego sprawowania. Wypowiedziom towa
rzyszy specyficzna „odrodzeniowa” narracja, wskazująca na związek Czagaa ze
sferą etniczną. W trakcie rozmów, przede wszystkim z Telengitami z rejonu Kosz-Agacz, wielokrotnie słyszałem wypowiedzi o „ałtajskim” nowym roku. Telengici
na sugestie, że Czagaa w północnych rejonach Ałtaju jest prawie nieznane, odpo
wiadali że w dolinie Czui5 mieszkają „prawdziwi” Ałtajczycy, którzy nieprzerwa
nie, choć skrycie w czasie panowania ideologii komunistycznej, pielęgnowali starą
tradycję. Jednocześnie rozmówcy często zwracali uwagę, że główny sens święta
polega na oddaniu czci Gospodarzowi Ałtaju (Ałtajdyn Eezi) i poszczególnym duchom-gospodarzom miejsca6.
A zatem Czagaa bajram prawdopodobnie nie było dawniejsprawowane
we wszystkich rejonach Ałtaju. Obecnie ludzie obchodzą je na tych obszarach, na

odrębna kategoria duchów-pomocników szamana, do których zwraca się kam w czasie wykonywania
obrzędu. W kulturze chakaskiej odpowiednikiem pojęcia eezi jest termin tos.
5 Dolina Czui (Ere-Czuj) to nazwa doliny rzeki Czuja, pokrywająca się z administracyjnym rejonem
Kosz-Agacz. Jednocześnie nazwa Ere-Czuj jest mocno nacechowana symbolicznie. O relacjach panu
jących między ludźmi i duchami w Ere-Czuj pisze Agnieszka Halemba (2006).
6 „Święto Czagaa pochodzi od najdawniejszej wiary, ale było zapomniane przez jakiś czas, przez poli
tykę, wiadomo. Teraz zaczyna się odradzać. To święto noworoczne, ludzie świętują początek nowego
roku, początek życia, początek jutrzejszego, przyszłego. Czagaa przetłumaczone na język rosyjski
oznacza «białe święto». Samo słowo Czagaa jest mongolskiego pochodzenia, po mongolsku oznacza
«biały». Dusza człowieka powinna być czysta jak mleko. Biały kolor symbolizuje czystość, symbol
przepięknego czystego życia, zarówno w miłości, jak i we wzajemnych kontaktach między ludźmi, jak
również jest to odniesienie do całego świata. Człowiek powinien być czysty, przepiękny i dlatego sym
bolem tej wiary jest biały kolor. Pierwszy miesiąc roku nazywa się Czagaa, tzn. biały. To święto poświę
cone jest nowemu rokowi. W tym dniu należy zwracać się do Gospodarza Ałtaju, gospodarzy gór, do
Słońca, najwyższego świętego boga, żeby wraz z nadejściem nowego roku bóg ziemi, bóg nieba dał lu
dziom bogactwo i szczęście, żeby żyli lepszym życiem. To jest święto narodowe. Wszyscy ludzie kła
niają się, każda rodzina, każdy dom prosi gospodarza ziemi, gospodarzy gór o pomyślność dla swojej
rodziny” [mężczyzna 40 l., wieś Kókóru, 1993].
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których od dawna są silne wpływy buddyzmu. Nie ulega wątpliwości, że w wio
skach telengickich, najdalejwysuniętych na południe republiki, blisko granicy
z Mongolią, tradycja sprawowania Czagaa — mimo obiektywnych, politycznych
trudności — nie została przerwana. We wsiach Kókóru i Beltyr często słyszałem,
że ludzie w czasach komunistycznych sprawowali święto „po cichu” . Obrzędy wy
konywali przed wschodem słońca, najczęściejw zamkniętych pomieszczeniach,
tylko w gronie rodzinnym, tak aby nie dowiedzieli się o tym przedstawiciele admi
nistracji wiejskiejczy kołchozowej. Ci z kolei, biorąc pod uwagę gęstą siec pokre
wieństwa i bliskie relacje sąsiedzkie, w praktyce i tak dobrze wiedzieli, którzy
kołchoźnicy obchodzili święto7. Nowy rok księżycowy najczęściejwitały te rodzi
ny, w których byli starsi ludzie. Seniorzy najlepiejrozumieli sens sprawowanego
obrzędu, znali ałkysze8, które należało wygłosie w trakcie ceremonii, a przede
wszystkim dostrzegali potrzebę przeprowadzenia obrzędu w celu zapewnienia
przychylności Ducha-Gospodarza Ałtaju — od niego miała zależeć pomyślność ro
dziny. W pozostałych wsiach rejonu Kosz-Agacz święto nie było tak „masowo”
sprawowane, jak w Kókóru i Beltyrze. Należy zaznaczyć, że te dwie wsie są „czy
sto” telengickie. W Telengit-Sortogoj, Muchor-Tarchata czy Ortołyk, w których
mieszka wielu Kazachów i które znajdują się blisko centrum rejonowego, wielu
moich rozmówców twierdziło, że Czagaa jest starym świętem, dobrze znanym z ro
dzinnych przekazów, którego tradycja została jednak przerwana w czasie istnie
nia Związku Radzieckiego i dopiero współcześnie na nowo „odradza się” . Z kolei
w Kuraju i Kyzył Tasz, najdalejna północ wysuniętych telengickich wsiach rejonu,
w których mieszka wielu Telengitów przybyłych kilkadziesiąt lat temu z sąsiednie
go Ułaganu, nie ma tradycji indywidualnego, rodzinnego, uroczystego obchodze
nia nowego roku księżycowego. Dopiero w ciągu ostatnich kilkunastu lat święto
odbywa się w szkole czy miejscowejadministracji. Co prawda w Kyzył Tasz słysza
łem o praktykowanym dawniejświęcie zimowym, ale starzy ludzie nie nazywali go
Czagaa, ale po prostu świętem nowego roku, określanym po ałtajsku Dżany
Dżiłdin. W Kyzył Tasz konkretne odniesienie do Czagaa usłyszałem w czasie roz
mowy z jedną z miejscowych staruszek, ale — jak się okazało — rodem z Beltyru.
Opowiadała, że dawniej, w czasie trzydniowych obchodów Czagaa, Telengici roz
ścielali w aile biały wojłok. Sąsiedzi wzajemnie odwiedzali się, podając sobie dło
nie i obdarowując mięsem. Na drewnianym szkielecie jurty wisiały wyobrażenia
7 Jedna z mieszkanek Kókóru opowiadała mi w czasie noworocznej biesiady, że jej matka była zaan
gażowaną komunistką, co nie przeszkadzało jej sprawować corocznie wcześnie rano Czagaa. Nawet
naczynia, którymi posługiwała się czasie święta, po jej śmierci stały się własnością córki (także o ro
dowodzie partyjnym) i współcześnie służą w czasie Czagaa.
8 Ałkysze są to słowa wypowiadane w czasie obrzędu ku czci duchów-gospodarzy danego miejsca. Po
jęcie to nie ma odpowiednika w języku polskim ani rosyjskim. Łabęcka-Koecherowa tłumaczy słowo
ałkysz jako hymn (Łabęcka-Koecherowa 1998, s. 47). Potapow także tłumaczyje jako hymn bądź przy
zywanie duchów (Potapow 1991, s. 226), Sagałajew nazywa czytaniem modlitw (Sagałajew 1992,
s. 113). Misjonarze prawosławni w X IX w. ałkysz tłumaczyli na język rosyjski jako modlitwę lub błogo
sławieństwo. W trakcie badań etnograficznych Telengici rejonu Kosz-Agacz proponowali określenie
„święte słowa” .
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Kudaja9, ludzie rozpalali pod nimi napełnione masłem lampki, które płonęły przez
trzy dni.
Wydawało mi się dziwne, że w tych wsiach, cudownie położonych u stóp czterotysięcznych gór, wśród których dominuje wiecznie ośnieżona Ak-Turu (Biała
Góra), ludzie nie składali noworocznejofiaryDuchowi-Gospodarzowi Ałtaju. Roz
mówcy tłumaczyli mi, że mogły być dwa powody takiego stanu rzeczy. Po pierw
sze, „nowi” mieszkańcy kołchozu, którzy przeprowadzili się z Ułaganu, byli
ochrzczeni (co wcale nie wyklucza, że nie mogli czynić tego obrzędu; we wspom
nianym rejonie Ułagan spotkamy wiele ciekawych przypadków synkretyzmu
chrześcijaństwa, szamanizmu i kultów gór). Po drugie, w związku z bliskością
granicy mongolskieji chińskiejw Kuraju stacjonowała jednostka wywiadu woj
skowego. Fakt ten mógł wzbudzać obawę przed publicznym, widowiskowym
wykonywaniem ceremonii religijnych. Jednocześnie w Kuraju przez cały okres ist
nienia państwa komunistycznego kamłało nieprzerwanie dwoje silnych szama
nów. Ciekawe zdarzenie, które być może lepiejprzyczyni się do zrozumienia
miejscowejspecyfiki, miało miejsce w Kuraju w 1996 r. Wówczas do wsi miał przy
być przedstawiciel DalajLamy XIV, wysoki w hierarchii lama Gesze Dżampa Tinglej, wizytujący z inicjatywy Sanaszkina republikę Ałtaj. Mieszkańcy Kuraju byli
jedynymi, którzy nie zgodzili się na wizytę dostojnika buddyjskiego, a kiedy prze
jeżdżał drogą na południe do Kosz-Agacz, nie wpuścili go do wsi. To w jakimś sen
sie może potwierdzać tezę, że Czagaa dawniejsprawowane było na obszarach
podlegających silnemu oddziaływaniu buddyzmu.
W sąsiednim „telengickim” rejonie Ułagan, porośniętym tajgą, mieszkańcy są
w większości ochrzczeni — sporadycznie obchodzą Czagaa (i to w jego formie „od
rodzeniowej”). Co prawda słyszałem opowieści o tym, jak starzy ludzie sprawowali
dawniejo tejporze roku jakieś święto — na pewno nie było ono jednak powszechne
— obchodziły je tylko niektóre rodziny. Wiązało się to zapewne z silnym wpływem
misji prawosławnej, która w drugiejpołowie XIX w. aktywnie rozwijała swoją dzia
łalność w osadach telengickich doliny rzeki Baszkaus.
W rejonach centralnych republiki, w którejmieszkają Ałtajczycy Południowi
z grupy Ałtaj-kiżi: Ust-Kan, Szebalino, Ongudaj, w opowieściach starych ludzi za
chowało się wspomnienie święta zimowego. Trudno jednak być przekonanym, czy
na pewno chodzi o początek roku według kalendarza księżycowego, czy też o inne
święto, związane z przełomem zimowo-wiosennym (tak jak twierdziła Mujtujewa), ponieważ w języku ałtajskim każde wydarzenie świąteczne nazywane jest
jednym słowem — bajram, którym możemy określać zarówno nowy rok według
cyklu zwierzęcego, jak również nowy rok związany z pojawieniem się pierwszych
igieł na gałęziach modrzewi i wiosennym wypasem bydła. Wydaje się więc, że
w centralnym i północnym Ałtaju, a już na pewno w stolicy republiki Czagaa ma
charakter „odrodzeniowy” .

9 Najwierniej sens pojęcia Kudaj oddaje w języku polskim termin „Bóg” .
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Jeżeli sięgniemy do literatury etnograficznej, to przekonamy się, że obrzędo
wość „noworoczna”, jaką możemy obserwować u współczesnych Telengitów
z Kókóru i Beltyru, ma wiele analogii do mongolskiego święta nowego roku
Cagaan sar. Jest to święto ruchome, obchodzone między końcem stycznia a koń
cem lutego. Jednym z najważniejszych symbolicznych aktów tejuroczystości jest
modlitwa połączona ze złożeniem ofiar duchowi-gospodarzowi miejsca. Wcześnie
rano ludzie ubrani w uroczyste deli szli na szczyt świętej góry, nieśli ze sobą po
trawy, wśród których najważniejsze były: mostek barani i alkohol archi, za
trzymywali się przy kamiennym obo. Spośród zebranych wychodził najstarszy,
szanowany mieszkaniec chotonu i trzymając w rękach obrzędowe jedzenie z ofiar
nym przeznaczeniem, wznosił błogosławieństwa na cześć ducha-gospodarza
góry. Następnie obchodził obo w kierunku „ze słońcem” , zostawiając na kamien
nym stosie ofiarne mięso i wódkę, a reszta zebranych powtarzała czynności wy
konywane przez starca (Kalendarnyje... 1985, s. 182). W zachodnich ajmakach,
a więc w górach Ałtaju mongolskiego, szczególnie u Torgutów, mieszkańcy całe
go chotonu (lub chotajlu — rodzinno-rodowejwspólnoty) składali zbiorową ofiarę
nie na szczycie góry, ale koło niewielkiego obo, znajdującego się w centrum tery
torium chotonu. Chodziło tu zapewne o złożenie zbiorowejofiary dla duchów-opiekunów miejsca i rodu. Z kolei buriacki etnograf Banzarow zwracał uwagę
na występowanie u wszystkich Mongołów zwyczaju, zgodnie z którym paste
rze w pierwszy poranek Nowego Roku o wschodzie słońca wznosili ołtarz z kamie
ni (a nawet z nawozu) przed każdą jurtą. Na ołtarzu rozpalali pięknie pachnące
zioła. Cała rodzina obchodziła to miejsce i modliła się padając na kolana (ibidem,
s. 183).
Przytoczyłem powyższe informacje nie tylko w celu zarysowania tła dla współ
czesnych wypowiedzi o Czagaa bajram sprawowanym przez Telengitów, ale rów
nież dlatego, aby móc odnieść własne obserwacje do istniejących opisów obrzę
dowości „noworocznej”. Jak już wspomniałem, spór związany z Czagaa dotyczy
między innymi symbolicznej istoty złożenia ofiary oraz miejsca i sposobu, w jaki
należy to robić: indywidualnie czy zbiorowo? W miejscu publicznym, widocz
nym dla wszystkich, czy też w zaciszu domowym, w gronie najbliższejrodziny?
Zdania są podzielone i znowu trudno szukać jakiejś generalnejzasady. Wydaje się,
że o wszystkim decydują lokalne, rodzinne bądź rodowe tradycje obchodzenia
święta.
Z wypowiedzi starszych ludzi wynikało, że do czasu osadzenia Telengitów
w kołchozach sprawowali Czagaa bajram na pastwiskach. Trzeba jednak pamię
tać, że wówczas pasterze mieszkali w mocno rozproszonych siedzibach, na stepie
lub w górach, gdzie pastwiska były wręcz oczywistą scenerią dla przeprowadzenia
święta. Jedna z mieszkanek Kókóru opowiadała mi, że san10 ustawiano na stoku
góry lub przed jurtą. Po prawejstronie od jejwejścia leżał przeznaczony na ten je
dyny dzień w roku specjalnie przygotowany kamień, na którym rozpalano ogień.
10 San to zarówno płaski kamień, na którym Telengici palą ogień, który „ugaszczają” jedzeniem, jak
również nazwa całego obrzędu składania ofiary dla duchów przy kamiennym kopcu.
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Czagaa było rodzinnym świętem i każda rodzina obchodziła je według własnej
tradycji. Starzy ludzie podkreślali, że rytuału czaczyk, czyli „ugaszczania” du
chów, można było dokonać, pryskając tylko herbatą lub mlekiem — w żadnym ra
zie nie należało używać w tym celu napojów spirytusowych, w tym mlecznejaraki.
Po odprawieniu części religijnejpasterze jeździli w odwiedziny od jurty do jur
ty. Obrzędowość świąteczną uzupełniały zabiegi mające zapewnić pomyślność
w nadchodzącym roku. Tak chyba należy interpretować zwyczajturlania się z góry
po złożeniu sanu oraz towarzyszące świętu zawody sportowe: zapasy — huresz
i wyścigi na koniach.
W czasie rozmowy w Kókóru z jedną z dżarłyhczy11 usłyszałem że dawniej Cza
gaa bajram trwało dziewięć dni. Ludzie przed jurtą ustawiali dwie brzozy (przywo
żono je specjalnie z odległych rejonów, w których rosły lasy mieszane), rozciągali
między nimi sznurek i przywiązywali do niego różnokolorowe dżałama (z wy
jątkiem czerwonych i czarnych). Taką formę sanu miałem okazję oglądać w czasie
publicznej ceremonii, organizowanej przez kołchoz w Kókóru w 1999 r.
W drugiejtelengickiejwsi — Beltyr, oddalonejokoło 50 kilometrów na północny-zachód od Kókóru, w opowieściach o Czagaa pojawiały się inne interesujące
wątki. Abułowa Telen określiła cały zespół obrzędów towarzyszących świętu (za
palenie ognia, obchodzenie tagyłu12, pryskanie mlekiem i herbatą, adorację ognia)
nazwą sałgany. Z kilkunastu wypowiedzi mieszkańców tejwsi wynikało, że „lu
dzie beltyrscy” sprawują Czagaa bajram w domu. Według Abułowej — dawniej,
kiedy jeszcze żyli silni kamowie, mogący strzec tagyłu przed złymi duchami, sałga
ny sprawowano na dworze. Kiedy jednak potężni szamani umarli, ich następcy nie
mieli już wystarczającej mocy, żeby odprowadzać dusze zmarłych Telengitów do
Dolnego Świata. Nienakarmione w czasie obrzędów pogrzebowych i pozostawione
same sobie, zaczęły krążyć wokół domów żywych ludzi. Sałgany przeznaczone jest
dla Ałtaj Kudaj, ale obecnie potrawy złożone do ognia zjadają kórmós tor, ponie
waż nie ma nikogo, kto mógłby odpędzić je od ognia. Przestrzeń publiczna jest więc
współcześnie nasycona głodnymi duszami i złymi duchami, które próbują posilić
się ofiarnym jedzeniem przeznaczonym dla Ducha Ałtaju. Dlatego Czagaa należy
sprawować we własnym domu, koło pieca, w którym można spalić przeznaczone
na tę okoliczność produkty. Pojawił się tutaj zupełnie nowy, bardzo ciekawy
wątek. „Tajny” charakter sprawowania obrzędu wcale nie musi wynikać bez
pośrednio z obaw przed represjami politycznymi — może być konsekwencją osła
bienia mocy szamańskiej kamów. Zatem obrzęd musiał zostać przeniesiony
do wnętrza przestrzeni domowej, chronionej dodatkowo przez rozmaite duchy
„rodzinne”.1
2

11 W języku polskim najbardziej odpowiednim terminem oddającym charakter tego pojęcia jest
„osoba widząca” , jasnowidz. Dżarłychczy zajmują się leczeniem lub wróżeniem. Nie należy ich dzia
łalności traktować jako „m agii” lub działań „szkodzących” . Zabiegi wykonywane przezjarłychczy
ograniczają się do pomagania ludziom.
12 Kamienny kopiec, na którym sprawuje się obrzęd.

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

102

Niebo gw iaździste nade m ną” — nowy rok według kalendarza księżycowego

Podobną historię opowiadała Mołczanowa Bortu. WBeltyrze żył stary kam Tudugi, który zabronił ludziom rozpalać ogień na ulicy, ponieważ jedzenie składane
do ognia zjadały złe duchy, a nie gospodarz ziemi A łtaj Kudaj. Tudugi osobiście
nakazał Bortu sprawowanie obrzędu w domu i wrzucanie jedzenia do pieca. Do te
go czasu jej rodzina praktykowała obrzęd przed domem. Mieli specjalny kamień
przeznaczony do składania sanu, który kładli na podwyższonym miejscu koło do
mu. Przez cały czas go przechowywali, a dawniej, kiedy mieszkali w jurcie, w cza
sie koczowania zabierali kamień ze sobą w drogę13.
Słuchając opowieści starszych ludzi, przy odrobinie wyobraźni, szybko można
było przenieść się do innego transcendentnego świata. Ich wspomnienia były bar
wne, żywe i pełne emocji. Staruszkowie przypominali sobie koczownicze przygody
i doświadczenia z młodości. Słuchając z zapartym tchem tych historii, opowiada
nych niskim, chrapliwym głosem z silnym telengickim akcentem, wiele razy traci
łem poczucie realności czasu. Ludzie, którzy całe życie przepracowali w kołchozie,
wspaniale opowiadali o duchach, którym składali ofiary, o złych czortach czyha
jących na stepie, czy gwiazdach, według których odmierzali czas.
Zupełnie inna atmosfera panowała w rozmowach o Czagaa z przedstawiciela
mi młodego i średniego pokolenia. Opowiadanie o święcie sprawiało im widoczne
trudności. Były one zapewne związane z nieznajomością rytuału oraz onieśmiele
niem wobec nie do końca rozumianejceremonii. Wielu Telengitów (głównie tych,
którzy życiem religijnym zainteresowali się w ostatnich latach) boi się osobiście
wykonywać ten ryt. Odczuwają lęk przed niedopełnieniem ceremonii. Wynika
on z niewiedzy, braku doświadczenia i obawy przed konsekwencjami nieod
powiedniego postępowania. Starsi ludzie, często zapraszani do uczestnictwa
w obrzędach, wcale nie dziwią się, iż młodzi niechętnie podejmują tak wielką od
powiedzialność. Doskonale wiedzą, że każdy zły ruch, nieprawidłowo wypowie
dziane słowa — mogą urazić duchy. W trakcie kilku pobytów w Ałtaju miałem
okazję obserwować zasadniczą zmianę postaw ludzi wobec tego święta, które z ta
jemniczego rytuału sprawowanego przez najstarszych mieszkańców wsi stało się
masowo obchodzoną, narodową uroczystością, angażującą wielopokoleniowe
rodziny.

Rodzinne obchody Czagaa bajram w Kókóru
Kókóru jest najbardziejoddaloną wsią od stolicy republiki, znajduje się w południowo-wschodniejczęści rejonu Kosz-Agacz. Jest to także ostatnia wieś przed
granicą z Tuwą. Wjeżdżając do niejod zachodu, mijamy niewielki kamienny kopiec
ule, przy którym zatrzymują się mieszkańcy, udający się w dalszą drogę. W tym
miejscu można poprosić duchy o dobrą, bezpieczną podróż, ofiarowując w zamian

13 Mimo że taką wersję święta usłyszałem w Beltyrze, to jedyny raz Czagaa sprawowane w zaciszu
domowym i ofiarę dla duchów składaną „do pieca” obserwowałem w Kókóru.
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kilka kropel alkoholu i dokładając kolejne kamienie. Kilkaset metrów dalejnad
rzeką leży (choć ze względu na piramidalny kształt lepiejbyłoby powiedzieć
— stoi) ogromny głaz Kara-Tasz. Pamięta on jeszcze dawne walki pomiędzy
znajdującym się w pobliżu górami — Kokich i Sajlugem. Pierwsza z nich jest górą
klanową rodu Kóbók, druga rodu Sagał. Ich przedstawiciele zdecydowanie domi
nują we wsi. Z kolei na wschodnim krańcu Kókóru, a w zasadzie tuż za nią, przy
drodze prowadzącejdo przełęczy Buguzun (granica z Tuwą) znajduje się stary
cmentarz. W wietrzny, mroźny dzień sprawia on wyjątkowo przygnębiające, a na
wet straszne wrażenie. Przechadzając się po nim, dostrzegłem kilka drewnianych,
zrębowych grobów z otworami, przez które w czasie ceremonii pogrzebowych
krewni karmili dusze swoich zmarłych.
Sama wieś jest przykładem stepowejarchitektury kołchozowejz mocno wyod
rębnionym centrum, na które składają się siedziba administracji wiejskieji kołcho
zu, szkoła, biblioteka i klub. Prowadzą do nich charakterystyczne równoległe
ulice, przy których zbudowano identyczne drewniane domy. Przy większości
z nich stoją drewniane aiły, a latem i jesienią wojłokowe jurty, służące bądź jako
letnie kuchnie, bądź niezbędne rekwizyty w obrzędowości weselnej.
Blisko wsi przepływają dwie nieduże rzeki, które nieco dalej zlewają się w po
tężną, piękną Czuję. Jednak to, co wyróżnia Kókóru spośród innych ałtajskich wsi,
to jej niezwykłe, symboliczne położenie. Wielu mieszkańców uważa, że niedaleko
znajduje się kindyk — pępowina ziemi. Jest to duża niecka położona wśród gór, kil
ka kilometrów na wschód od Kókóru. Nie każdy może mieszkać w tak szczególnym
miejscu świata, a ci, którzy dostąpili tego przywileju, nie kryją swojejdumy. Ponie
waż Kókóru znajduje się w „najwyższym” punkcie Ziemi, mieszkańcy reszty Ałtaju
czekają na moment, w którym Telengici w tej konkretnej wsi zaczną sprawować
Czagaa bajram. Wówczas — jak mówią niektórzy — Czagaa spływa wraz z woda
mi rzek w coraz niższe rejony gór, docierając stopniowo do pozostałych obszarów
republiki. Ta ciekawa polityczna geografia ma również swójwymiar lokalny. W in
nych telengickich wsiach rejonu zimą ludzie dowiadują się, czy „kókórunscy” już
zaczęli obchodzić Czagaa.
Kókóru jest „wyjątkowa” także pod innym względem. Przedstawiciele inteli
gencji ałtajskiejze stolicy, związani z nurtem buddyjskim, traktują Kókóru ja
ko wieś buddyjską, w której zachowało się wiele elementów lamaizmu. Aby to
udowodnić, wskazują między innymi święto Czagaa bajram, które postrzegają ja
ko niepodlegający dyskusji przejaw buddyjskich postaw religijnych. Mieszkań
cy Kókóru, poza wyjątkami, zdecydowanie przeciwstawiali się podobnym głosom.
Oponowali przeciwko uznawaniu ich za buddystów, argumentując, czasami w bar
dzo gwałtowny sposób, że są wyznawcami wiary ałtajskiej ak-dżang, A łta j-dziang, burchanizmu. Powszechne sprawowanie Czagaa w ich wsi traktują jako
własne, lokalne — wolne od ideologicznych interpretacji — ałtajskie i telengickie
święto, sprawowane przez ich przodków od pokoleń.
Czagaa bajram charakteryzuje się różnorodnością zarówno w wyznaczaniu
terminu święta, jak i w sprawowaniu obrzędów. Zasada, według której miejscowi
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określają porę przeprowadzenia święta, jest trudna do zrozumienia nie tylko dla
etnografa, ale także dla wielu Telengitów. Ci ostatni podkreślają, że tylko starzy
ludzie i ci, którzy na co dzień są związani z „naturalnym” kalendarzem przyrody
(myśliwi i pasterze mieszkający w górach), potrafią określić moment przeprowa
dzenia święta. Podstawą wyznaczenia pory nadejścia nowego roku jest obserwacja
ruchu gwiazd na niebie. Obchody przypadają na pierwszy nów księżyca, gdy gwia
zda Uker „przejdzie” przez Księżyc. W praktyce określenie tego momentu sprawia
wiele kłopotów i Telengici obchodzą Czagaa według własnych tradycji rodzinnych
w czasie styczniowego i lutowego nowiu Księżyca. W wypowiedziach pojawiają się
także różne nazwy gwiazdozbioru: Uker, Udur, Kurbustan. Kłopoty w ustaleniu
konstelacji wiązały się także z tym, że Telengici z Kokoru, mówiąc o gwieżdzie
Uker, wskazywali na niebie Wielką Niedźwiedzicę, Małą Niedźwiedzicę, a czasami
Orion i Plejady. Większość rozmówców twierdziła, że Uker to jedna gwiazda, byli
jednak i tacy, którzy uważali, że Uker jest gwiazdozbiorem. Po raz kolejny wielość
i różnorodność interpretacji jest jedną z głównych cech obrzędowości religijnejTelengitów, dzięki której charakteryzuje się ona swobodą w określaniu pory i spra
wowaniu obrzędów.
Mieszkańcy Kokoru obchodzą święto w dwóch terminach. Połowa z nich spra
wuje Czagaa w styczniowym nowiu, połowa w lutowym, określając dzień fazy
księżyca według rodzinnej tradycji. Nigdy nie jest to jednak konkretny dzień no
wiu, ustalony dla danejrodziny raz na zawsze. Miałem okazję osobiście przekonać
się, że termin święta często bywa ustalony dopiero późnym wieczorem dnia po
przedniego. Wtedy też rozpoczyna się ruch — mieszkańcy w pośpiechu przygoto
wują się do porannejuroczystości. Pytani, dlaczego akurat następny dzień jest
odpowiedni do przeprowadzenia święta, zawsze odpowiadają — ponieważ jest to
„dobry” dzień.
W trakcie obchodów nowego roku w 1999 r. Aduczy Sałanchanow, myśliwy
z Kokoru, człowiek o dużym autorytecie we wsi, uczestniczący i prowadzący wiele
obrzędów religijnych, twierdził, że Czagaa powinno odbyć się w styczniu. W dzie
wiątym dniu nowiu Uker „przeszła” przez Księżyc. W lutym moment ten następu
je w siódmym dniu nowiu, w marcu w piątym, w kwietniu w trzecim, a od maja
Uker już będzie niewidoczne. Jako pierwszy obrzędy związane z Czagaa bajram
w Kokoru przeprowadził nieżyjący już kam (szaman) Aryłan Kurałbajewicz Konstantinow— było to w pierwszym dniu styczniowego nowiu księżyca. Aryłan wraz
z żoną Ajuke Sandynowną mieszkał na skraju wsi, w pewnym oddaleniu od re
szty domostw, po wschodniejstronie Kokoru, niedaleko drogi prowadzącejdo
przełęczy Buguzun. W pobliżu domu kama znajduje się jego aił oraz dwa sąsiedz
kie gospodarstwa (między innymi wspomnianego Aduczy). Ze wszystkich wcze
śniejszych rozmów wynikało, że Czagaa obchodzi się o wschodzie słońca, dlatego
do rodziny Konstantinowych udałem się zaraz po rozwidnieniu, około godziny
siódmej. Krewni szamana, a i on sam — lekko zdziwieni tak wczesną wizytą — do
piero powoli przygotowywali się do święta. Aryłan jeszcze zaspany przechadzał się
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16. Nieżyjący już szam an
Aryłan Konstantinow

leniwie po pokoju, na stole w kuchni czekały przygotowane przez Ajuke ałtajskie
potrawy: tałkan14, serdżu151
6
, bałursaki15, mięso konia, araka17. Jedzenie przezna
czone na san leżało w dwóch miseczkach (w jednejbyły tałkan, serdżu, bałursaki
połamane na małe kawałeczki, a w drugiejmięso). Powoli zaczęli gromadzie się
krewni i sąsiedzi, przynosząc potrawy zrobione w domu: ciastka, bułeczki.
W czasie gdy Ajuke przygotowywała jedzenie przeznaczone do złożenia obrzędowejofiary, syn zamiatał podwórko. Uderzająca była dokładność, z jaką wykony
wał tę czynność; każda część podwórza musiała zostać dokładnie uprzątnięta.
Około godziny ósmejwyszedł z domu szaman i próbował wydobyć z koszary nie
wielki pniak. Pomógł mu w tym syn i obajpostawili go po prawejstronie od drzwi
wyjściowych z domu, po wschodniejstronie. Położyli na nim dwa kamienie (także
przyniesione z koszary). Wspominam o tym szczególe, ponieważ w relacjach etno
graficznych opisy dotyczące sfery obrzędowej, kontaktów z duchami, pełne są
tajemniczych odniesień. Mam wrażenie, że antropologowie sami tworzą aurę mistycznejatmosfery, żeby zaznaczyć własną obecność i zbudować autorytet wyni
kający z uczestniczenia w jakimś niezwykłym, rzadkim, niedostępnym dla innych
rytuale (zwłaszcza jeśli jest to obrzęd sprawowany przez szamana). W domu
Aryłana przygotowania do noworocznego święta — mimo że niewątpliwie miały
14
15
16
17

Mąka z prażonego ziarna jęczmienia, dodawana do herbaty.
Topione masło.
Niewielkie bułeczki smażone na głębokim tłuszczu.
Wino przygotowane z zsiadłego mleka (czegenu).
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głęboki sens symboliczny — wyglądały zupełnie zwyczajnie. Jest to zresztą cechą
charakterystyczną dla wielu ceremonii spotykanych na Ałtaju — często może
my nawet nie zauważyć, że uczestniczymy np. w rytualnejwymianie darów
z duchami.
W domu trwały ostatnie przygotowania, Ajuke ugotowała „ałtajską herbatę” 18,
a następnie — oddając pokłony — bryzgała araką w kierunku sufitu. Gospodarze
często spoglądali na kalendarz ścienny, sprawdzając godzinę wschodu słońca
(8.42). Uczestnicy obrzędu wyszli na dwór trochę wcześniej. Byli ubrani w telengickie szuby, obszyte kolorowym wzorzystym jedwabiem. Wszyscy zebrali się do
okoła „płonącego” tagyłu, wkładając w skupieniu gałązki jałowca do ognia. Obok
na ziemi stały białe miseczki z jedzeniem i czajnik z herbatą.
Szaman i jego krewni, wykorzystując moją obecność, postanowili zrobić w tak
niecodziennych okolicznościach zbiorową rodzinną fotografię. W odróżnieniu od
słynnejsceny aktu kula, sfotografowanejprzez Malinowskiego, wszyscy patrzyli
się prosto w obiektyw. Po moim zapewnieniu, że zrobiłem zdjęcie, Aryłan rozpo
czął obrzęd noworocznego „składania” sanu. Ugościł jedzeniem ogień, a następ
nie, okrążając tagył w kierunku „ze słońcem”, wypowiadał słowa ałkyszy i pryskał
araką w niebo na trzy strony świata— wschód, południe i północ. Czynności te po
wtarzali najstarsi i najbardziej doświadczeni uczestnicy święta. Po tej ceremonii
wszyscy zgromadzeni chodzili dokoła tagyłu, jednocześnie oddając głębokie po
kłony w jego stronę.
Dalsza część święta odbywała się już w domu. Zasiedliśmy do stołu zmarznięci
(na zewnątrz było ok. -40o C) i trochę głodni. Moją uwagę zwróciła niewielka ilość
alkoholu — mimo że Aryłan raczejdo abstynentów nie należał. Wszyscy zebrani
byli wyraźnie zadowoleni i odprężeni. Kam, przyjaźnie usposobiony, siedział oto
czony wnukami, często żartując i uśmiechając się. Wizytę na Czagaa u Aryłana
Konstantinowa zakończyło ponownie robienie rodzinnych fotografii koło tagyłu.
Kolejne Czagaa bajram, w którym uczestniczyłem, odbyło się w rodzinie Majchijewych, bliskich krewnych Dinary Parajewoj, mojej „przewodniczki” po wsi,
gospodyni, tłumaczki, kilkuletniejznajomej. Podobnie jak w innych przypadkach,
o terminie święta dowiedziałem się w ostatniejchwili. W wieczór poprzedzający
kolejne Czagaa nic nie wskazywało, że następnego dnia będzie jakiekolwiek
świąteczne wydarzenie. Rozmawialiśmy do późna, oglądaliśmy telewizję i z człon
kami reszty rodziny graliśmy „w durnia”. Nazajutrz, w czasie śniadania, przybie
gła podekscytowana Dinara z informacją, że jej ciotka zaraz będzie „robiła”
Czagaa. Kiedy w ciągu kwadransa znaleźliśmy się na miejscu, krewna Majchijewa
dopiero zapraszała gości. Seniorka rodziny, obserwując przybywających krew
nych, wyraźnie martwiła się, że na Czagaa nie będzie małych dzieci. Tłumaczyła,
że Ałtajdyn Eezi bardzo się raduje, kiedy małe dzieci uczestniczą w święcie.
Na podwórku, po wschodniejstronie od domu, stał już przygotowany „trzypię
trowy” san, którego podstawę stanowił... prymus benzynowy (jako podstawka),

18 Herbata z mlekiem, masłem, tałkanem i solą.
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na nim był pieniek drzewa, na którym z kolei leżała długa blacha. Był to chyba najmniejefektowny „kopiec”, jaki można sobie wyobrazić. Przypominał mi trochę im
prowizowane na poczekaniu różne przedmioty użytku technicznego, świadczące
0 pomysłowości i konstruktorskim zmyśle obywateli państwa radzieckiego. „Ma
gia” etnograficznejobserwacji musiała zblednąć wobec realiów ofiarnego ołtarza.
Etnografowie w swoich idealistycznych, „orientalnych” przedsądach chcieliby, że
by przedmiot ich zainteresowania był nie tylko ciekawy i ważny, ale także „ładny”.
Zapominamy, że to ludzie improwizują określone sytuacje w realiach, w których
żyją. I całe szczęście — w tym wypadku w braku przywiązywania wagi do pewnych
szczegółów celebracji jeszcze mocniejwyrażała się symboliczna siła złożonejofiary, a całe święto było jednym z „najładniejszych” i najbardziejprzejmujących Czagaa, jakie widziałem.
Dwóch wnuków gospodyni rozpaliło ogień. Kiedy przygotowywałem statyw,
uprzedzili mnie, żebym nie stawiał kamery od wschodu, ponieważ — jak się wyra
zili, próbując mi wytłumaczyć po rosyjsku — „on stamtąd przybędzie”. Cały czas
dokładali do ognia małe szczapki drewna, a starszy wnuk wsypał do ognia proszek
zrobiony z rozdrobnionych gałązek jałowca. Następnie, składając ręce na wysoko
ści piersi, jak w geście modlitwy, pokłonił się dwa razy. Chłopak, mimo młodego
wieku (około 25 lat), sprawiał wrażenie człowieka religijnego, dobrze rozumiejące
go sens obrzędu. Jego gesty nie miały w sobie nic z niepewności lub nadgorliwości
neofity. Wręcz przeciwnie, wyglądał na człowieka, który nie pierwszy raz znalazł
się w takich okolicznościach. Obserwacja ta przeczyła potocznejopinii, pojawiającejsię w rozmowach, że Czagaa bajram potrafią „robić” tylko starzy ludzie,
a młodzież dopiero teraz poznaje sens tej uroczystości.
W czasie kiedy wnukowie doglądali ognia, w domu trwały wciąż przygoto
wania. W jednejmisce kobiety położyły tałkan, kurut'9, bałursaki, serdżu, arczy (artysz), na drugim talerzu tłuste mięso. Do drewnianejmiseczki napełnionej
mlekiem włożyły masło. Rozcieńczyły też wodą spirytus i ugotowały „ałtajską”
herbatę.
Czagaa bajram w rodzinie Majchijewych zaczęło się po godzinie dziesiątej. Nie
bo było lekko zachmurzone, pogoda bezwietrzna, a w powietrzu unosił się typowy
„wędzony” zapach dymu z komina. Uczestnicy święta wyszli z domu zupełnie ina
czej niż u kama Konstantinowa — bardziej uroczyście, demonstracyjnie powoli,
jak w procesji, szli pojedynczo jeden za drugim. Pierwszy kroczył młodszy wnuk
Alosza. Trzymał przed sobą w dłoniach talerz z bałursakami, kurutem i tałkanem,
ułożonymi w kunsztowną piramidkę. Za nim podążała gospodyni Majchijewa, ko
łysząc się lekko w sposób charakterystyczny dla starszej kobiety. Była ubrana
w piękny stary telengicki kożuch, starą spiczastą czapkę, spod którejwystawały
związane ze sobą dwa warkocze siwych włosów. Za nimi szli pozostali krewni
1sąsiedzi, niosąc arake, kurut, mięso, mleko i herbatę. Uczestnicy święta obeszli
san wraz „ze słońcem”, najczęściej kłaniając się w jego kierunku od wschodniej
19 Wędzone dymem lub suszone na słońcu kawałki twardego suchego twarogu z gotowanego zsiad
łego mleka.
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strony. Majchijewa obeszła san dwukrotnie, oddając dwa pokłony na wschód bez
pośrednio w stronę Słońca. Niosący produkty położyli je na ziemi i wszyscy stanęli
twarzą do wschodu. Zaczął się obrzęd: Majchijewa położyła do ognia artysz,
a starszy wnuk czterokrotnie wkładał ręką jedzenie do ognia. Zebrani stojący
w pobliżu wrzucali do ognia wspomniane bałursaki, tałkan oraz artysz — każdy
po kilka kawałków i szczypt. Gospodyni zaczęła mówić ałkysz, którego sens zna
czył mniejwięcejtyle: „stary rok odszedł, nowy rok przyszedł”. Członkowie rodzi
ny wielokrotnie mówili „święte słowa”, pryskali mleko w płomienie, bryzgali
w niebo, obchodzili san, „karmili” ogień kawałkami baraniego mięsa. W końcu
jedna z kobiet trzykrotnie pokłoniła się w stronę Słońca, składając dłonie w taki
sposób, aby dotknąć nimi nasady nosa i przesuwając je do klatki piersiowej.
Kolejną obrzędową potrawą-napojem była araka, którą gospodyni delikatnie
wlewała łyżką do ognia. Jednocześnie wnuk także ugaszczał ogień herbatą. Krew
ni ponownie zaczęli obchodzić san. Zaczęli od wschodu i pryskali bez przerwy we
wszystkich kierunkach świata. Majchijewa trzykrotnie pokłoniła się na wschód,
przeciągając dłońmi po twarzy. Pryskając arake cały czas spoglądała przed siebie,
raz tylko prysnęła za siebie, nie odwracając się w tamtą stronę. Uczestnicy obrzę
du, oprócz gospodyni i jednego mężczyzny, uklękli — kobiety na dwóch kolanach,
mężczyźni na jednym i trzykrotnie pokłonili się ze złożonymi przy nasadzie nosa
rękoma w stronę Słońca i sanu.
W tym momencie zebrani zaprosili mnie do złożenia sanu. Podali mi arake,
a ktoś ze zgromadzonych powiedział, że mam „położyć” san czterokrotnie do og
nia, następnie bryzgać mlekiem w niebo, a na końcu pokłonić się. Następnie zno
wu starszy wnuk pryskał do ognia cztery razy arake, a po nim czynili to wszyscy
łącznie z zaproszonymi gośćmi. Każdy robił to w inny sposób i postronny obserwa
tor mógł odnieść wrażenie, że zapanował totalny bałagan. Pryskanie w górę wy
glądało pozornie na chaotyczne, wydaje się jednak, że wszyscy przestrzegali sobie
tylko znanych zasad sprawowania rytuału.
Na koniec wszyscy obeszli san, oddając głęboki pokłon co krok. Po tejceremonii
Alosza nalał do piały20 herbaty, a ktoś inny z małego czajniczka spirytus, roz
poczynając uroczyste spożywanie alkoholu. Nastrójtowarzyszący obrzędowi zde
cydowanie rozluźnił się, zebrani zaczęli rozmawiać, pytali się o wrażenia —
widoczne było uczucie zadowolenia z dobrze przeprowadzonego obrzędu. Kiedy
już wszyscy poszli do domu, ogień jeszcze się tlił, a ja składałem statyw i chowa
łem kamerę, podeszli do mnie wnukowie, mówiąc tajemniczo, że zaraz zobaczę coś
interesującego. Tuż obok tagyłu wzięli się za ramiona i zaczęli mocować się w wal
ce zapaśniczej huresz. Był to jedyny tego rodzaju finał święta, jaki widziałem. Nie
słyszałem też o takiejrywalizacji w rozmowach na temat Czagaa. Dawniejkażde
święto i uroczystość rodzinna podobno kończyły się zawodami sportowymi i wal
ką huresz. Tego rodzaju współzawodnictwo było zdecydowanie aktem symbolicz
nym. Patrząc na dwóch walczących ze sobą rodzonych braci w miejscu, gdzie przed

20 Porcelanowa miseczka.
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17. Obrzęd pryskania mlekiem (czaczyk) w czasie Czagaa bajram

18. Po „złożeniu” san u w szyscy oddają pokłon ogniowi i obchodzą kam ienny tagył
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chwilą cała rodzina składała ofiarę duchom, nie miałem wątpliwości, że oto chłop
cy dokonują ostatniego, ważnego aktu noworocznejceremonii pobudzania życia.
Kiedy wróciliśmy, zaczynało się świąteczne przyjęcie. Kilkanaście osób siedzia
ło za stołem obficie zastawionym ałtajskimi potrawami. Humor dopisywał: goście
śmiali się, śpiewali, a Majchijewa grała na topszurze. Nastrójgospodyni był szcze
gólnie dobry, ponieważ wstał słoneczny ranek, zebrali się najbliżsi krewni,
a w końcu przyszły także małe dzieci, co na Czagaa jest szczególnie ważne. Po dłu
gim i przemiłym biesiadowaniu, przy pożegnaniu, seniorka rodu kilka razy gładzi
ła mnie po głowie, wypowiadając słowa błogosławieństwa.
Po powrocie do domu okazało się, że matka Dinary postanowiła, że następnego
dnia jejrodzina będzie sprawować Czagaa. Dla mnie było to tym bardziejciekawe,
że gospodyni miała jednocześnie odprawić obrzęd ugoszczenia duchów opieku
nów domu Parajewych. Ustalenie tak rychłego terminu święta zaskoczyło nie tylko
mnie, ale również Dinarę. W ciągu poprzednich dni kilkakrotnie próbowała dowie
dzieć się, kiedy jejmatka Matrona zamierza obchodzić święto. Starsza kobieta
ostatecznie uznała, że to właśnie nadchodzący poranek będzie najlepszym mo
mentem na powitanie nowego roku. Nie będę przytaczał kolejnego szczegółowego
opisu przygotowań i wykonywanych czynności symbolicznych, zwrócę tylko uwa
gę na kilka ciekawych aspektów, które uważam za istotne.
Kiedy wstałem następnego dnia wcześnie rano, wyczuwałem napiętą atmosfe
rę panującą wśród gospodarzy. Od rana prószył śnieg i Matrona Parajewa była wy
raźnie zdenerwowana, że po raz pierwszy od długiego czasu wstał pochmurny
dzień. Słoneczna pogoda w czasie rodzinnego Czagaa — jak już wiemy — jest do
brą wróżbą na cały rok. Mimo zwłoki pogoda nie poprawiała się. Matrona irytowa
ła się także ze względu na spóźniających się gości — było już wpół do dziewiątej,
postanowiono więc, że w święcie wezmą udział tylko najbliżsi krewni. To także —
jak można było się spodziewać — nie było najlepszą wróżbą na nadchodzący rok.
I to chyba właśnie w związku z owym pochmurnym nastrojem i przeciwnościami
atmosferycznymi obrzęd złożenia sanu trwał wyjątkowo krótko. Po „nakarmie
niu” ognia wszyscy dwukrotnie obeszli tagył „ze słońcem” i udali się do domu na
świąteczny poczęstunek. Stół był zastawiony bardzo obficie, głównie ałtajskimi
potrawami: oprócz „tradycyjnych” dań gospodynie przygotowały gotowane mięso
jaka, zupę z makaronem i sałatkę. Było także jedzenie „obrzędowe” : potrawy, któ
rych nie spalono w ogniu, stały na stole i obowiązkowo należało ich spróbować —
„to, co otrzymał Bóg, powinni spróbować także ludzie”.
Czagaa sprawowane przez rodzinę Parajewych przypadło na czwarty dzień sty
czniowego nowiu księżyca. To dzień, w którym matka Dinary „ugaszcza” dżaryk2X, przedmiot zrobiony przez szamana, ochraniający przede wszystkim dzieci
w rodzinie. W czasie pobytów w Ałtaju był to jedyny przypadek, kiedy mogłem
obserwować ten obrzęd. Matrona najpierw odsłoniła dżaryk wiszący na ścianie
i rozpaliła artysz. Następnie przyniosła mleko, uklękła pod „opiekunem” i bryzgała

21 Jest to duch-opiekun domu.
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19. Ajdyn — tytułowy bohater książki „karm i” ogień w czasie noworocznego sanu

20. Noworoczna biesiada w rodzinie Majchijewych
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na niego z miseczki siedmiokrotnie po dziewięć razy i po chwili jeszcze raz siedem
razy. Potem pokłoniła się dżarykowi, zabrała miseczkę z mlekiem i pryskała nim
do ognia na kuchni dla ottyn eezi (gospodarza ognia) — czterokrotnie do ognia
i czterokrotnie w górę nad piec. Z tejmiseczki resztę mleka wypili wszyscy uczest
nicy ceremonii.
Dalsza część świątecznego dnia przebiegała już w wesołejatmosferze. Nastrój
zdenerwowania minął, gospodarzy ciągle odwiedzali krewni i sąsiedzi. Cały dzień
spędziliśmy za stołem, pijąc arake, rozcieńczony spirytus i różne „wina” (tanie
niemieckie likiery), jedząc przy tym bez przerwy. Alkohol piliśmy według ałtajskiej
tradycji czoj czoj, czyli spożywania go małymi łykami bądź dotykania kieliszka
ustami i przekazywania go kolejnejosobie. W czasie biesiadowania zarówno gos
podarze, jak i goście wielokrotnie wygłaszali toasty w języku ałtajskim, a następ
nie tłumaczyli je na rosyjski. Z zaciekawieniem oczekiwali także na polskie toasty
i opowieści o Europie. Świętowanie trwało do późnego popołudnia.
Od pierwszego Czagaa sprawowanego przez szamana Konstantinowa przez ko
lejne dni w zasadzie codziennie uczestniczyłem w rodzinnych świętach. Każda
uroczystość czymś się wyróżniała, każda miała swójurok, swoje cechy charaktery
styczne, zaskakujące, nieoczekiwane momenty. Raz ktoś zaczął obchodzić ka
mienny tagył „pod słońce”, z kolei na koniec innejceremonii wszyscy przykucnęli
koło ognia, trwając w milczeniu kilka sekund, co wywołało oburzenie uczestni
czącego w obrzędzie doświadczonego Aduczy Sałanchanowa, który nigdy wcześniejnie spotkał się z taką formą adorowania ognia. Jeden z gospodarzy wzmocnił
konstrukcję sanu, żeby nie przewrócił go pies i nie dobrał się do resztek jedzenia
przeznaczonych dla duchów. Na zawsze zapamiętałem długie i piękne ałkysze wy
powiadane przez Aduczy, których wszyscy słuchali w milczeniu i skupieniu. Cza
sami słowa wypowiadał głośno i dostojnie, czasami mówił ałkysze tak cicho, że nie
można było zrozumieć ani słowa — chociaż być może specjalnie nie powinno się
ich usłyszeć. Krople araki pryskane w niebo zamarzały na mrozie, a do uczestni
ków dobiegało jedynie ciche czok Kajrakan — piękny hołd złożony niebiosom i du
chom przebywającym na telengickim niebie.
Ostatnie styczniowe Czagaa odbyło się w Kókóru w dziesiątym dniu nowiu
księżyca. Według mieszkańców wsi był to ostatni dzień, kiedy można sprawować
święto. W tym okresie zorganizowała je mniejwięcejpołowa rodzin. Kiedy przywo
łuję wspomnienia i przeglądam notatki terenowe, odnoszę wrażenie, że czas spra
wowania Czagaa był dla mieszkańców okresem pewnego zawieszenia. Nigdy
wcześniejani późniejnie spotkałem się z tak dużym uzależnieniem jakiegokolwiek
święta od natury i układu gwiazd. Jednocześnie po tych dziesięciu dniach ciągłego
świętowania kolejne dwa tygodnie były jakościowo zupełnie inne. Księżyc powoli
znikał z nieba, a w panującejwe wsi atmosferze unosiła się jakaś niewidoczna ta
jemnica, wyciszenie, lęk, a nawet strach. Nasilił się on zwłaszcza wtedy, gdy
w ostatnim dniu starego księżyca umarł człowiek, a ludzie musieli czuwać przy
zmarłym przez całą noc, bo wśród żywych między domami krążyły niewidoczne
czorty. Tamtejnocy nawet doświadczeni myśliwi bali się samotnie wyjść z domu.
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Wówczas chyba najmocniejodczułem, jak bardzo życie ludzkie może zależeć od
wędrówki księżyca, jak mocno jest z nią związane. Dlatego też miałem wrażenie,
że kiedy tylko nadszedł kolejny nów, mieszkańcy Kókóru odetchnęli. Zaczynał się
bardziej pomyślny okres w ich życiu.
W drugiejpołowie lutego Czagaa bajram obchodziła reszta rodzin (chyba że
w trakcie mijającego roku zmarł ktoś bliski). Opiszę tylko jedno lutowe Czagaa,
sprawowane przez rodzinę Tabereka Kajoczewicza Erpejabajewa. Wybrałem je nie
tylko ze względu na szczególny moment fazy księżyca, w jakim rozpoczynali nowy
rok, ale również ze względu na specyficzną tradycję rodzinną. Taberek obchodził
Czagaa w dniu, w którym według kalendarza ściennego zaczynał się nów. Wielu
moich znajomych w Kókóru uważało jednak, że księżyc znajdował się jeszcze w fa
zie ara, czyli ostatnim dniu starego księżyca. Czas ten wyjątkowo sprzyja kormosom („czortom”) i pod żadnym pozorem nie wolno urządzać wtedy święta.
Niektórzy rozmówcy twierdzili, że nazwa ara oznacza dni między starym a nowym
księżycem. Wydaje się jednak, że część Telengitów utożsamiała ara z okresem od
całkowitego zniknięcia księżyca do jego całkowitego pojawienia się na niebie. Na
leży zaznaczyć, że rodzina Tabereka była drugą w Kókóru, po rodzinie kama Aryłana Konstantinowa, która obchodziła Czagaa w fazie ara. Być może wybór tej
szczególnej, wyjątkowejw telengickich warunkach pory przeprowadzenia święta,
należy do tradycji szamańskiej, gdyż Taberek Erpejabajew jest synem słynnego,
silnego kama Kajocza z rodu Sagałów.
Do rodziny Erpejabajewych przyszedłem około godziny 7.30, ponieważ wyda
wało się, że Słońce jest już wystarczająco wysoko i Czagaa zacznie się wcześniej
niż w styczniu. Okazało się jednak, że cała rodzina właśnie wstawała i przygoto
wania dopiero miały się zacząć. Czagaa rozpoczęło się przed godziną dziewiątą.
Od razu spostrzegłem dużą liczbę gości, wśród których było siedmioro dzieci. Gos
podarze wyglądali na bardzo zadowolonych.
Na podwórku, w kierunku wschodnim od domu, po prawejstronie od drzwi wej
ściowych, stał pieniek, a na nim leżała kwadratowa blacha. Obok tagyłu stała
drewniana skrzynka służąca jako stolik oraz kolorowy, wojłokowy dywan surmak
rozłożony na ziemi — na nim leżały ałtajskie potrawy. Ogień rozpalał młody chło
pak — najpierw nawozem, potem drewienkami, a na końcu pokruszonym artyszem. Kiedy rozpoczynał się obrzęd składania sanu, żona Tabereka posłała jedno
z dzieci po sąsiada Czinczoja Samunowa, starszego mężczyznę, znającego ałkysze
i uczestniczącego w różnych ceremoniach.
Pierwsza składała san gospodyni: najpierw czterokrotnie wsypała do ognia
tałkan i włożyła bułeczki, następnie także czterokrotnie przyniesione cukierki,
mięso i kajmak. Po tejczynności trzykrotnie pokłoniła się ogniowi. Zaraz potem
energicznym ruchem chlusnęła herbatę z piały prosto w niebo, obróciła się wokół
siebie trzy razy i cztery razy wylewała zawartość miseczki na wschód.
Taberek Kajoczewicz łyżką bryzgał herbatę w niebo, ale czynił to inaczej niż
wszyscy do tejpory. Najpierw pryskał na wschód, póżniejna południe, a następnie
obracając się przez lewe ramię na północ. W czasie obrzędu wyraźnie omijał
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kierunek zachodni, w związku z czym porządek pryskania był inny niż „po okrę
gu”. Następnie kropił sześć razy do ognia i oddał piałę żonie, która przekazała ją
wnuczkowi (około 4-5 lat). Chłopiec najpierw „położył” san, a potem pryskał her
batą w powietrze. Babcia objaśniała mu, w jaki sposób ma wykonywać tę czyn
ność. Wnuczek, robiąc czaczyk, obracał się „pod słońce”, ale nikt z dorosłych nie
zwracał na to uwagi. Po najmłodszym uczestniku święta, san „dostał” inny chło
piec (około 10-11 lat), który już wiedział, że trzeba czterokrotnie włożyć potrawy
do ognia. Starsi pouczyli go, aby bryzgnął trzy razy bezpośrednio na słońce (już nie
na wschód) i do ognia. Radzili dziecku, aby pryskało wysoko w górę, ale chłopcu
najwyraźniejto nie wychodziło. San „kładły” także inne dzieci, po nich przyszła
kolej na osoby w wieku około dwudziestu lat, a w końcu i na pozostałych doro
słych. Kiedy ci ostatni spełniali swą powinność, dzieci w skupieniu ćwiczyły odda
wanie pokłonów ogniowi. Działo się to przy wyraźnejaprobacie i rozbawieniu
starszych, a świętu nadawało spontanicznego, „naturalnego” charakteru. W koń
cu zebrani ruszyli w pokłonach dokoła tagyłu, a gdy już go okrążyli — Czinczoj
Samunow nakazał wszystkim przyklęknąć na obydwu kolanach (siadając jedno
cześnie na piętach) i trzy razy pokłonić się w kierunku słońca. Był to zupełnie nowy
element celebracji ognia, którego dotychczas nie widziałem na żadnym Czagaa
w Kókóru.
W czasie święta w pobliżu sanu cały czas stała grupa mężczyzn, najwyraźniej
oczekujących na okazję do wypicia czegoś mocniejszego. Próżne były jednak ich
nadzieje — powitanie nowego roku lunarnego w rodzinie Erpejabajewych odby
ło się bez alkoholu, a to w Kókóru praktycznie się nie zdarza... Podczas świątecz
nego posiłku zebrani ponownie zaczęli zastanawiać się nad tym, czy termin
sprawowania Czagaa na pewno został wybrany poprawnie. Niektórzy, korzystając
z chwilowejnieobecności gospodarzy sugerowali, że jest bardzo prawdopodobne,
iż Księżyc jest jeszcze w fazie ara, a nie — jakby chcieli domownicy — w pier
wszym dniu nowiu. Ciche głosy szeptały, że san salar nie powinno się dzisiajodbyć. Ostatecznie jednak uznano, że termin święta został wybrany prawidłowo.
Biesiadnicy przyznali: „mamy pierwszy dzień nowiu” — nikt nie chciał przecież
popsuć domownikom dobrego humoru.
Zróżnicowanie, jakie dostrzegłem, przyglądając się kolejnym ceremoniom Cza
gaa bajram nie pozwoliło mi na stworzenie jednego, wzorcowego schematu, który
obejmowałby wszystkie warianty święta (choć przy podejściu redukcjonistycznym
byłoby to oczywiście możliwe). Przekonałem się, że mimo podobnejstruktury każ
dy akt obrzędowy w jakiś sposób odróżniał się od pozostałych (czasami pozornie
nieistotnymi szczegółami) — było to widoczne zarówno w wymiarze indywidual
nym, jak i publicznym. Można wręcz powiedzieć, że wspomniana różnorodność,
nieustanna dialektyczna konfrontacja poglądów, opinii i postaw, różnorako inter
pretowane rytuały i mnogość znaczeń, jakie wyłaniają się w ich wyniku — stano
wią główne cechy tożsamości ałtajskiej. Prowadząc badania w Kókóru, miałem
okazję przekonać się, że Telengici stanowią mocno zróżnicowaną wewnętrznie
społeczność, kryjącą się pod maską „zbiorowejjednorodności” . Świąteczna obrzę
dowość, mimo pewnej modelowej struktury, ulega ciągłym zmianom, a dzięki
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indywidualnym postawom i doświadczeniom widzimy, w jaki sposób ludzie sta
le konstruują społeczną rzeczywistość, w którejżyją. Rzeczywistość ta jest płynna,
dynamiczna, uciekająca ze sztywnych ram utartych schematów analizy socjo
logicznej.

Czagaa bajram w szkole
W połowie lat 90. X X w. Czagaa bajram na Ałtaju zaczęło nabierać bardziejzinstytucjonalizowanego charakteru. Obchody były organizowane przez miejscowe in
stytucje: szkoły, domy kultury, władze administracyjne, które starając się upo
wszechnić obrzęd, przekształciły je w grupowe, publiczne święto. Wydaje się, że
działania edukacyjne tego rodzaju miały w jakimś stopniu skonsolidować społecz
ność lokalną wokół rytuału religijnego, przyczyniając się tym samym do jego spo
pularyzowania i sprawowania w kręgu rodzinnym. Czagaa stało się w Ałtaju
nawet czymś w rodzaju korelatu kultury narodowej. Nadanie świętu ram zbioro
wego wydarzenia różnorako wpływało na jego formułę. Centralne uroczystości
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powitania nowego roku księżycowego w przestrzeni miejskiejGorno-Ałtajska
można odnieść do kategorii „tradycji wynalezionej”. Obchody szkolne czy kołcho
zowe w Kokoru czy Beltyrze, mimo że wcześniejnie istniały, świetnie wpisały się
w lokalny kontekst zachowań, a instytucjonalny charakter nie odbierał świętu nic
z jego spontaniczności czy religijnego wymiaru.
Czagaa bajram w szkole podstawowejw Kokoru odbyło się w czasie lutowego
nowiu. Było to pierwsze Czagaa w tejplacówce — do 1998 r. była ona połączona ze
szkołą średnią i młodzież wspólnie z dziećmi obchodziła nowy rok według kalen
darza księżycowego. Dyrektorka szkoły średniejpo rozmowie ze starszymi mie
szkańcami wsi zdecydowała, że boisko szkolne nie jest najlepszym miejscem do
wypełnienia obrzędu san salar. Obawiała się, że masowe święto bardziej będzie
przypominało inscenizację niż prawdziwy pokłon oddany duchom. Wychodząc
z założenia, że składanie ofiary jest przedsięwzięciem indywidualnym i rodzin
nym, zrezygnowała ze zbiorowego szkolnego święta, żeby nie urazić Kudaja. Inne
zdanie miała natomiast dyrektorka szkoły podstawowej, która postanowiła zorga
nizować Czagaa w kierowanej przez siebie placówce.
Przed szkołą, około godziny dziewiątej, zebrały się dzieci i nauczyciele (przewa
gę wśród nich stanowiły kobiety), z których większość założyła telengickie stroje.
Również znaczna część uczniów wystąpiła w strojach „narodowych” podobnych
do tych, jakie noszą dorośli. Przed budynkiem szkolnym stał oczag pełniący funk
cję sanu. Dzieci zgromadziły się po zachodniejstronie oczagu, tak by oprócz wy
pełniających obrzęd nikt nie znajdował się między trójnogiem a słońcem. Jako
pierwsi obrzęd sprawowali (specjalnie zaproszeni) starsi mieszkańcy wsi. Do nich
należał obowiązek strzeżenia poprawności rytuału; pilnowali, aby wszystko prze
biegło we właściwym porządku. Seniorzy przynieśli ze sobą rozpalony nawóz, kru
szyli do ognia artysz, wypowiadali ałkysze.
Kiedy starsi odprawili rytuał, jeden z chłopców „położył” san w imieniu wszyst
kich swych kolegów. Następnie dzieci pod kierunkiem wychowawców podchodziły
do oczagu z własnym „ugoszczeniem” dla ognia i duchów, a każdy z nauczycieli,
pryskając herbatą i mlekiem, wypowiadał ałkysze. Zróżnicowanie opisywane prze
ze mnie w indywidualnych obchodach Czagaa przełożyło się także na szkolne uro
czystości. Każda klasa „wykonywała” obrzęd trochę inaczej; każda miała także
inny pomysł na jego zakończenie. I tak np. dzieci uczące się w jednejklasie mogły
wraz ze swoim wychowawcą po prostu obejść san, podczas gdy uczniowie z innej
klasy ustawili się dokoła sanu, oddając pokłon ogniowi. Kiedy szkolna ceremonia
zbliżała się do końca, wszyscy zebrani — nauczyciele, uczniowie i rodzice, w su
mie około trzystu osób — w wielkim ścisku i gwarze, popychając się nawzajem,
obeszło san dokoła, zachowując kierunek „ze słońcem”. Był to chyba najbardziej
widowiskowy moment szkolnych obchodów — symbolika rytuału połączyła się
z energią i spontanicznością dzieci.
Po części religijnej wszyscy weszli do szkoły— właśnie miała rozpocząć się część
artystyczna — noworoczny koncert. Każda klasa przygotowała specjalny punkt
programu związany z ałtajskimi tradycjami. Następnie odbyły się zawody i konkursy— dzieci rywalizowały w różnych „ałtajskich” dyscyplinach. Chłopcy z pasją
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grali w każyk, grę, którejgłównym celem jest trafienie kostką w inne kostki ułożo
ne w jednej linii na podłodze (należy wyjaśnić, że były to prawdziwe „kostki” do
gry, czyli kręgi szyjne barana), oraz w tebek (zośkę).
Po Czagaa, do sali, w którejzebrało się całe grono pedagogiczne, weszły dwie
nauczycielki — jedna w telengickiejszubie wywróconejwłosem do góry, a druga
ubrana w typowy strójtelengicki. Kobiety z pończochami na głowie, przekrzykując
się nawzajem, zainicjowały tastarakaj22. Podobne, improwizowane na poczeka
niu, złośliwe wierszyki śpiewały również przebrane dzieci. Wśród nich jeden chło
piec był ubrany na biało i miał na sobie maskę zająca — w końcu nadszedł kojon
dżył (rok zająca), uważany za „miękki” i pomyślny dla ludzi.
Szkolne Czagaa bardzo mi się podobało. Ceremonia, jak również inne elementy
święta, nie miała znamion akademii. Dzieci i dorośli świetnie się bawili, uczestni
czyli w czymś niespotykanym na co dzień, w czymś wyjątkowym, a jednocześnie
bliskim. Miałem wrażenie, że takie obchody nowego roku znakomicie współgrały
z miejscową tradycją. Były spontanicznym wydarzeniem, a z zachowania uczniów
oraz z postawy samych nauczycieli wynikało, że taka formuła święta została przez
wszystkich zaakceptowana i przyjęta z aprobatą.

Kołchozowe obchody Czagaa bajram
Najważniejszym wydarzeniem noworocznym w Kokoru są kołchozowe obchody
Czagaa. Każdego roku— jak możemy się domyślać — toczy się tutajgorąca dysku
sja na temat terminu święta i sposobu, w jaki powinno ono przebiegać. W 1999 r.
data nadchodzącego Czagaa znana była już miesiąc wcześniej. Kiedy już wydawa
ło się, że wszystko zostało zapięte na ostatni guzik, w ostatnim momencie święto
jednak przesunięto o dwa dni — na 24 lutego.
Czagaa bajram organizowane w Kokoru przez wspólnotę wiejską odbywa się
na stepie, poza wschodnim krańcem wsi, w pobliżu cmentarza i drogi prowadzącej
na przełęcz Buguzun. Mieszkańcy wioski, pytani o zasadność wyboru tak specyficznejlokalizacji, są wyjątkowo zgodni: to właśnie tutajpowinna zostać przepro
wadzona publiczna uroczystość — to „dobre miejsce”. Stoi tam kamienny stos
metrowejwysokości — owaa (tagył), obok niego (od strony wschodniej) dwie
brzózki wkopane w ziemię, połączone ze sobą owczym sznurkiem.
Uroczystość rozpoczęła się około godziny ósmej. Znienacka, na koniach, od
strony wsi, przybyła grupa jeźdźców galopujących w telengickich strojach. Po
chwili galop przeszedł w kłus — mężczyźni podjechali do ustawionego specjalnie
na tę okoliczność koniowiązu, zwieńczonego rzeźbą w kształcie końskiej głowy.
Przywiązawszy do niego zwierzęta, bez zbędnych słów i gestów ruszyli w stronę2
22 Tastarakaj— żartobliwe, prześmiewcze pojedynki muzyczne, polegające na przemiennym śpiewa
niu improwizowanych na poczekaniu złośliwych, dowcipnych przyśpiewek. Nakładanie pończochy na
głowę w czasie wykonywania tastarakaj, podobnie jak zakładanie kożucha „włosem na zewnątrz”
w czasie obchodów nowego roku, przypomina symboliczną zasadę działania „na opak” .
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tagylu. Byli to zajsani, demiczi, torga, szuleni23, którzy przywieźli ze sobą ałtaj
skie potrawy niezbędne podczas ceremonii — mleko i herbatę. Przy koniowiązie
dołączyło do nich jeszcze kilku mężczyzn ubranych w „europejskie” stroje. Wśród
nich byli Sergiej Oczurdjapow— wnuk ostatniego zajsana, a także dyrektor kołcho
zu. Poza Sergiejem, doktorantem na Wydziale Archeologii w Gorno-Ałtajsku, po
zostali mężczyźni byli w sile wieku, sprawowali we wsi różne funkcje i cieszyli się
powszechnym szacunkiem. Prowadzeni przez Walerija Konstantinowa, syna sza
mana, a jednocześnie szulena rodu Irkitów, pieszo ruszyli w stronę kamiennego
kopca. Nagle wśród ludzi, przyglądających się z zaciekawieniem całemu temu „wi
dowisku”, rozległ się lekki szmer niezadowolenia. Ciche głosy sugerowały, że
przewodniczący kołchozu (nie przez wszystkich lubiany) powinien zawrócić. Ża
den z mężczyzn nie zareagował jednak na te komentarze. Powoli szli dalej, aż
w końcu dotarli do ofiarnego san salar. Oprócz nich nie było tam nikogo innego.
Pozostali mieszkańcy wsi znajdowali się w tym czasie około dwustu metrów od ka
miennego kopca. Im nie wolno było podejść tak blisko tagylu.
Dzień był pogodny, bezwietrzny, panował około piętnastostopniowy mróz.
Przy takich warunkach atmosferycznych nie odczuwało się zimna. Na stepie pano
wała zupełna cisza. Wśród zebranych wyczuwało się skupienie. Miałem wrażenie,
że biorę udział w doniosłym wydarzeniu. Zebrani z daleka przyglądali się temu,
jak „przywódcy” Kókóru rozpalają na tagyle ogień. Mężczyźni przyklękli na pra
wym kolanie, a WalerijKonstantinow, mówiąc ałkysze, pryskał mlekiem w płomie
nie i w niebo. Po nim rytuał sprawowali pozostali jego towarzysze. W tym czasie
pomarańczowa tarcza słońca, choć nisko, w całości wisiała już nad horyzontem —
mocno kontrastując z biało-błękitnym otoczeniem. Do celebransów dołączyły
dwie kobiety — dyrektor administracji wsi Kókóru i znana nam już Ajuke Sandynowna (żona szamana Konstantinowa, który — co ciekawe — w ogóle nie uczest
niczył w publicznejceremonii). Panowie podeszli do brzózek i na rozpiętejmiędzy
nimi nitce przywiązywali dżałama24: białe z kolorowymi wzorami, żółte i jaskrawopomarańczowe. Panie w ogóle nie sprawowały obrzędu, jedynie asystowały
mężczyznom. Po zakończeniu ceremonii przywiązały tylko do owczejnici rozpiętej
między drzewkami nitki oderwane ze wstążek dżałama.
Wszyscy czekali w skupieniu na zakończenie święta. Strużka dymu z tagyłu
unosiła się pionowo w górę, a ogień trawił resztki jedzenia — była to dobra wróżba
na przyszłość. Mężczyźni raźnym krokiem powrócili do koniowiązu, odwiązali ko
nie i z nikim nie rozmawiając, galopem udali się do domu Aduczy Sałanchanowa
na świąteczną herbatę. Jak się okazało, w trakcie spotkania dyskutowali o waż
nych kwestiach społeczności lokalnej(m.in. o przyszłorocznym Czagaa). Niektóre
poczynione wówczas postanowienia okazały się zaskakujące nie tylko dla mnie,
ale też dla mieszkańców Kókóru (np. te, które dotyczyły indywidualnych świąt2
4
3
23 Tytuły przywódców rodowych, jakimi posługiwali się Telengici przed rewolucją, a które w latach
90. X X w. ponownie zaczęły funkcjonować w strukturach rodowych władzy lokalnej. Kwestię te szcze
gółowo omawiam w następnym rozdziale.
24 Ofiarne wstążki materiału.
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22. W kołchozowym obrzędzie składania san u uczestniczyli tylko przywódcy rodowi

nowego roku). Demiczi uznali, że należy skończyć z panującym we wsi „bałaga
nem”. Do tejpory nikt nie wiedział, kiedy należy sprawować Czagaa. Zgodnie
uznano, że dalejtak być nie może. Ustalono, że w następnym roku święto zostanie
przeprowadzone w bardziejzorganizowany sposób. Telengici z Kokoru powinni je
obchodzić w jednym czasie (np. w ciągu tygodnia), w ustalonym wcześniejterminie. Podjęto decyzję, że „prawdziwe” Czagaa powinno być obchodzone w lutym,
a nie jak dotychczas w czasie nowiu styczniowego i lutowego. Mężczyźni zdecydo
wali również, że w następnym roku uczestnicy święta powinni nosić futrzane
czapki opadające na kark, obijane kolorowym jedwabiem — takie nakrycia głowy
uznali za telengickie.
W czasie kiedy demiczi rozmawiali o przyszłości Kokoru, w domu kultury roz
począł się noworoczny koncert. Między innymi odbył się konkurs śpiewu gardło
wego i wybory kelinder (najlepszych synowych). Natomiast na zewnątrz trwały
zawody sportowe, które zgromadziły wielu mężczyzn i chłopców. Grano w tebek,
kamczy, były wyścigi „na barana”. Przewracającym się parom towarzyszyły salwy
śmiechu, a rozmaite potknięcia i wywrotki dowcipnie komentowano. Rzeczywiście
zaczęła się całodzienna zabawa, w którejuczestniczyli prawie wszyscy mieszkań
cy Kokoru. Ludzie odwiedzali się nawzajem, biesiadowali. Wraz z grupą znajo
mych byłem na przyjęciu świątecznym u Dinary. W imprezie uczestniczył także
Borys Dilekow — mójznajomy z wcześniejszych pobytów w Kokoru. W czasie
rozmowy przy stole — po wyczerpaniu się repertuaru piosenek i po wzajemnych
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żartach — powróciliśmy do porannych wydarzeń związanych ze sprawowaniem
Czagaa. Dowiedziałem się, że owaa, na którym mężczyźni sprawowali obrzęd, ni
komu nie wolno dotykać, podobnie jak popiołu ze spalonego drzewa, artyszu i po
żywienia. Pozostałości ofiary powinien natomiast rozwiać wiatr. Sznurek łączący
brzózki przygotowała żona Borysa. Okazało się, że nie wolno do niego przywiązy
wać dżałama. Sznurek zrobiony z owczejsierści jest ręcznie przędzony, dzięki te
mu jego nitki można rozdzielić. I właśnie między splotami należy przewlekać
dżałama. Również kawałki mięsa baraniego, które mężczyźni wkładali do ognia
w czasie obrzędu, nie były przypadkowe. Przeznaczenie ofiarne mają tusz (pierś),
cztery żebra i część kręgosłupa. Na świątecznym przyjęciu rozmawialiśmy także o
ałtajskim kalendarzu. Znajomi Telengici tłumaczyli, że nadszedł dla nich dobry
rok. Było to już widoczne w samejatmosferze święta — kojon dżił — rok zająca,
uważa się za „miękki” i wyjątkowo sprzyjający.
Obchody kołchozowe Czagaa bajram w Kókóru były ciekawą ceremonią pu
bliczną. Było to pierwsze święto, jakie obserwowałem, którego nie przygotowywali
wyspecjalizowani w dziedzinie organizowania imprez masowych pracownicy
domów kultury (w których pracują przede wszystkim kobiety, po ukończeniu
odpowiedniejspecjalizacji w instytutach pedagogicznych), ale doświadczeni, sza
nowani mężczyźni. Ponadto dobrze znali sens obrzędów. Należy zwrócić uwagę,
że nie byli to starzy ludzie, którym z uwagi na wiek przypisuje się specjalną wie
dzę, ale osoby w większości w średnim wieku, o dużym autorytecie i z zapleczem
instytucjonalnym, dzięki któremu mogli realizować konkretne postanowienia. Jak
się okazało, obchody Czagaa poprzedziło zebranie, w którym uczestniczyli dyrek
torka administracji wiejskiej, przewodniczący kołchozu i demiczi. Uchwalono wte
dy, że stroną religijną zajmą się tylko przywódcy rodowi. Podzielili między siebie
poszczególne funkcje, a odpowiedzialność za przeprowadzenie święta spadła na
poszczególne rody. W powszechnejopinii Telengitów święto pod każdym wzglę
dem wypadło dobrze. Również ja byłem pozytywnie zaskoczony. Obawiałem się
nudnego przedstawienia, w czasie którego organizatorzy będą inscenizowali
czynności religijne, twierdząc, że sprawują obrzęd. W tym przypadku nie miałem
wątpliwości — mężczyźni przy san salar uczestniczyli w obrzędzie religijnym. Nie
było w nim miejsca na niepotrzebne gesty, odniesienia, improwizacje charaktery
styczne dla działań pracowników domów kultury. Całością zajęli się przywódcy ro
dowi i zwierzchnicy władzy lokalnej, którzy na co dzień decydują o sprawach
najważniejszych dla mieszkańców, a powierzone im zadania rzetelnie wykonują
od początku do końca.

Obchody nowego roku Szagaa w Tuwie
Opisując specyfikę świętowania nowego roku lunarnego w Ałtaju, skupiłem się na
jego indywidualnym i lokalnym wymiarze. Przedstawiłem liczne dylematy towa
rzyszące obchodom, różnorodność tradycji jego sprawowania, a także dyskusje
i kłopoty w ustaleniu terminu święta, związane z obserwacją gwiazd na niebie.
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Na koniec tego rozdziału przeniesiemy się to Tuwy, gdzie będziemy uczestniczy
li w „centralnych” uroczystościach nadejścia roku Koguta według kalenda
rza buddyjskiego25. Nie było mnie w tym czasie w Kyzyle. Swoją relację przedsta
wiam na podstawie doniesień prasowych — ważne wydaje mi się zwrócenie uwagi
na to, w jaki sposób dziennikarze kreowali wizerunek tego święta w mediach
tuwińskich.
Szagaa — obok ceremonii sprawowanych na cześć Buddy Majtrei — jest
współcześnie najważniejszym świętem o charakterze religijnym w Tuwie. O je
go znaczeniu świadczy fakt, że nowy początek nowego roku księżycowego jest
w Tuwie dniem wolnym od pracy. W wieczór poprzedzający noc Szagaa (1993 r.)
mieszkańcy Kyzyłu zostali zaproszeni na imprezę „Czarodziejska jurta”. Organi
zatorzy przygotowali konkurs wzorowany na popularnym wówczas telewizyjnym
teleturnieju Pole Czudies26, polegającym na zgadywaniu haseł z odkrywanych po
kolei liter. Zwycięzca zabawy miał otrzymać w nagrodę żywego barana. Do finałowejrozgrywki dotarło trzech uczestników, ale ostatniego pytania — ukrytego tuwińskiego słowa, nie odgadł nikt. Finaliści dostali zegarki, a jury zdecydowało, że
zwierzę będzie główną nagrodą w turnieju gry „w zośkę”. Konkurs i zabawa, prze
platane występami muzycznymi, trwały do późnejnocy. Pole Czudies w pewnym
sensie nawiązywało do tuwińskiej„tradycji ludowej” — według starszych lu
dzi, w czasie Szagaa, Tuwińczycy po ceremonii religijnejnie tylko uczestniczyli
w zawodach sportowych, ale także odwiedzali się wzajemnie, zadając sobie liczne
zagadki. Także towarzysząca wielu świętom i festiwalom gra „w zośkę” jest „tra
dycyjnym” uzupełnieniem świątecznej etykiety27.
Ceremonia religijna odbyła się następnego dnia wcześnie rano. Po raz pierwszy
w historii Tuwińczycy spotykali nowy rok na górze Beldir, wznoszącejsię w pobli
żu Kyzyłu, nad zamarzniętym Jenisejem. Wydeptaną w głębokim śniegu ścieżką,
wspinali się na wierzchołek góry, zatrzymując się koło świętego drzewa eren, na
którego gałęziach powiewały białe dżałama. Obrzęd karmienia ognia sprawował
lama Saarymba — duchowny z jednego z buddyjskich klasztorów w Kyzyle. Wkła
dał do ognia kawałki mięsa, kiełbasy, ciastek i innych potraw. Trzaskające w ogni
sku płomienie były naturalnym tłem dla płynących słów modlitwy i dźwięków
rytualnych dzwonków. Klęczący ludzie okrążali mnicha sprawującego obrzęd
i modlącego się, aby Nowy Rok przyniósł Tuwińczykom pomyślność i szczęście.
W tym celu przeprowadził obrzęd pokropienia mlekiem ognia, ziemi i powietrza,

25 Część oficjalną święta Szagaa na placu Aratów 22 lutego 1993 r. zorganizowały wyspecjalizowane
w tym kierunku instytucje państwowe: Miejski Oddział Kultury w Kyzyle, filharmonia, teatr drama
tyczny i Kyzylska Szkoła Artystyczna.
26 Polskim odpowiednikiem tego teleturnieju jest Koło Fortuny.
27 Rywalizacja w rozmaitych zawodach, grach i konkursach jest nieodłącznym elementem obrzędo
wości świątecznej w republikach południowej Syberii, towarzyszy także wszystkim świętom i festiwa
lom narodowym. O obrzędowym kontekście zawodów sportowych wśród społeczeństw azjatyckich
pisze Iwona Kabzińska-Stawarz, zwracając uwagę na symboliczne znaczenie ruchu i współzawodnic
twa (Kabzińska-Stawarz 1994).
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żeby otaczający świat był tak samo biały i czysty, jak ten życiodajny napój. W ten
sposób tłumaczył sens obrzędu jeden z przedstawicieli buddyjskiejwspólnoty, pra
cujący w Centrum Medycyny Ludowej.
Jednocześnie, aby wraz z odchodzącym rokiem stare troski opuściły dom, wielu
zgromadzonych zdjęło czapki i okrycia wierzchnie. Swoje ubrania wytrzepali na
uświęconym obrzędem śniegu góry Beldir. Interesująca była także ceremonia, ma
jąca na celu obdarzenie ludzi pokojem i oczyszczenie ich myśli. Zebrani obok recy
tującego modlitwy Saarymby, podchodzili do innego lamy— Ondara, prosząc, aby
ten dotknął ich odkrytejgłowy tybetańskim foliantem28. Było to równoznaczne
z otrzymaniem błogosławieństwa.
Po tejuroczystości, u podnóża góry, na zamarzniętejrzece, rozpoczęła się no
woroczna zabawa. Dokoła płonęły ogniska, przybyli obmywali źródlaną wodą
ręce; zewsząd rozbrzmiewała muzyka. Nieopodal rozpoczęły się zawody gry
„w zośkę” (zrobioną z włosów z końskiejgrzywy — zwycięzca otrzymał w nagro
dę... żywego barana). Można było także schwytać na arkan „konia” — należało
w tym celu narzucić sydym (arkan) na słup zakończony końskim łbem. Mieszkań
cy Kyzyłu bawili się tam do południa, aż do czasu rozpoczęcia części oficjalnej.
Ta nastąpiła na największym w mieście placu Aratów. Mimo silnego mrozu
przybyły tysiące mieszkańców stolicy. Noworoczni goście przed rozpoczęciem
koncertu mogli uczestniczyć w grach zręcznościowych, wziąć udział w turnieju
szybkiego mówienia, a mali chłopcy w konkursie śpiewu gardłowego. Kilku naj
młodszych uczestników musieli nawet podtrzymywać rodzice.
Dzieci z dawnego Domu Pioniera odpaliły kilkadziesiąt rac. Na schodach teatru
narodowego — które odgrywały rolę sceny — pojawili się młodzi ludzie z płonący
mi pochodniami. Rozpoczęło się przedstawienie. Zebrani obejrzeli inscenizację mi
sterium Cam. Na placu tańczyli artyści w maskach zwierząt symbolizujących cały
cykl dwunastu miesięcy. Szczególna rola przypadła małpie (symbolizującejodchodzący rok) i kogutowi (symbol nowego roku). Obecny na tych uroczystościach la
ma Kamby złożył przybyłym Tuwińczykom noworoczne życzenia.
Ponieważ najważniejszą postacią w tym dniu był kogut, na placu Aratów poja
wiło się mnóstwo różnych ptaków, wśród których był także paw. W trakcie koncer
tu — na którym rozbrzmiewały tak charakterystyczne dla muzyki tuwińskiej
niskie, chrapliwe głosy — nad głowami zebranych latał kolorowy latawiec, jeden
z atrybutów wschodniego święta. W tym czasie ludzie składali sobie życzenia,
a aktor grający koguta usiadł na przygotowanym dla niego tronie. Długo przy
glądał się trwającejna placu zabawie, aż w pewnym momencie dosiadł wierzchow
ca, pożegnał się z publicznością i odjechał. Zabawa noworoczna trwała aż do
wieczora.

28 Pisane ręcznie sutry, które składają się na niewielką książeczkę mającą „magiczną” moc poma
gania ludziom.
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Refleksja końcowa
Święta nowego roku księżycowego na stałe weszły już do kalendarza uroczystości
publicznych w południowejSyberii. Trudno jednak traktować je w sposób jednoli
ty. W każdejz republik, w zależności od kontekstu politycznego i etnicznego, od
grywają inną rolę, a jak przekonaliśmy się na przykładzie Ałtaju, nawet w obrębie
jednej grupy narodowej nie możemy mówić o ich jednorodnym charakterze.
Na poziomie ceremonii państwowych święta te stają się ważnym czynnikiem
identyfikacji narodowej. Ałtajczycy mogą spierać się między sobą co do tego, czy
święto należy obchodzić zimą czy wiosną, ale nie mają wątpliwości co do jego
„ałtajskiego” charakteru. Udział Telengitów w obrzędach „noworocznych”, po
łączony z nieustającą debatą o narodowym wymiarze święta, doprowadził w re
publice do sytuacji, w którejCzagaa stało się wymiernym korelatem kultury
etnicznej. Jego istnienie jest tak samo ważne, jak dyskusja wokół niego, a stąd już
tylko krok, aby na dobre przeniknął do potocznejrefleksji. Dlatego dla wielu mie
szkańców Ałtaju Czagaa oprócz święta religijnego jest także istotnym znakiem
tożsamości narodowej.
Tam, gdzie tradycja sprawowania święta nie została przerwana, np. w połu
dniowym Ałtaju, udział w nim jest wydarzeniem o charakterze symbolicznym,
określającym relacje między ludźmi a duchami związanymi z konkretnym miej
scem lub terytorium. Z kolei tam, gdzie święto jest tylko dalekim echem zapomnianejtradycji, jego organizowanie jest ideologicznym argumentem działaczy
kreujących nowe wzorce postępowania. Wprowadzenie świąt nowego roku księży
cowego do szkół w południowej Syberii, a więc specyficzny alians religii, władzy
i oświaty, ma wzmocnić tego rodzaju postawy. Tzw. pedagogika etniczna, kładąca
nacisk na „tradycyjne” formy wychowania młodych Ałtaczyków, Tuwińczyków
czy Chakasów, „przywraca godność” i legitymizuje te aspekty kultur etnicznych,
które w czasie istnienia ZSRR były lekceważone, deprecjonowane jako gorsze, czy
po prostu zakazane ze względów politycznych.
Znaczenie tych świąt jest konsekwencją polityki „odrodzenia narodowego”.
Jednak w przypadku ceremonii państwowych trudno mówić o jakimkolwiek „odro
dzeniu”. Oczywiste jest, że mamy do czynienia z tworzeniem zupełnie nowe
go układu powiązań, znamiennych dla kategorii „tradycji wynalezionej”. Jej
cechą charakterystyczną jest aranżowanie sytuacji powszechnie znanych w no
wych warunkach politycznych i społecznych, z wyraźnym odniesieniem do sfery
narodowej.
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Rozdział 6

„Mów mi wuju”
konstruowanie więzi rodowych
w południowej Syberii

Rody w południowej Syberii
Na początku lat 90. X X w., wraz z powstaniem republik federacyjnych w Rosji, na
Syberii pojawiły się liczne propozycje, które pociągnęły za sobą konkretne działa
nia na rzecz odbudowania lub umocnienia struktur rodowych. W dyskursie „odro
dzeniowym” ród stał się ważnym spoiwem w tworzeniu identyfikacji ludzi. Przed
miotem dyskusji było ustalenie paradygmatów, według których miały rozwijać się
układy rodowe w postradzieckich realiach Syberii. Omówienie systemu pokre
wieństwa i strony obrzędowejzwiązanejz funkcjonowaniem tych relacji jest za
gadnieniem szerokim i złożonym. W rozdziale tym interesuje mnie przede wszyst
kim „odrodzenie” rodów tuwińskich, ałtajskich i chakaskich. Dlatego koncentruję
się na problematyce instytucjonalizacji rodów i ich wykorzystaniu przez liderów
społeczności tytularnych w konstruowaniu zbiorowejtożsamości etnicznej. Istot
ną cechą „odradzania” więzi rodowych jest narracja dotycząca funkcjonowania
pokrewieństwa oraz ciągła debata nad rolą związków rodowych w republikach południowejSyberii. Ród najczęściejoznacza grupę ludzi, którejczłonkowie wywo
dzą się od rzeczywistego bądź wyobrażonego wspólnego przodka. Oprócz wspól
noty pochodzenia jednoczy ich symbolika, obejmująca poza wspólną nazwą górę
rodową, zwierzę czy terytorium. W etnografii radzieckiejdominowała wąska defi
nicja rodu, rozumianego jako grupa pochodzeniowa i jako egzogamiczna forma
zawierania związków małżeńskich.
Stosunki rodowe kształtowały się na Syberii pod wpływem rozmaitych czyn
ników zewnętrznych: przekształceń ekonomicznych, reorientacji układów poli
tycznych i wojskowych, zmian granic — zachowały jednak lokalną odmianę
i specyfikę. W Ałtaju związki rodowe w czasie istnienia ZSRR odgrywały istotną
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rolę zarówno w formie pamięci zbiorowej, jak i w konkretnych indywidualnych
przejawach życia, związanych przede wszystkim z obrzędowością rodzinną. Pod
stawowym pojęciem rodu ałtajskiego jestsook, oznaczający kość1. Z kolei wTuwie
rody nie odgrywają tak istotnejroli, jak na Ałtaju czy w Chakasji. Ród w języku tuwińskim także nazywa się sook, lecz w trakcie badań wielokrotnie spotykałem się
z opinią (zwłaszcza w centralneji południowejTuwie), że u Tuwińczyków nie mó
wi się o przynależności rodowej, tylko terytorialnej. W Chakasji istnieje pojęcie
sook, chociaż terminem tym oznacza się zarówno ród, jak i nazwisko. Aby zrozu
mieć współczesną problematykę stosunków rodowych, niezbędne jest więc przed
stawienie szkiców historycznych, przybliżających warunki kształtowania się
rodów.

Historyczny kontekst formowania się rodów
administracyjnych w Tuwie
Najbardziejznanymi rodami występującymi w republice Tuwa są: Sojan, Mady,
Oorżak, Kużuget, Todżi, Czodu, Irkit, Mongusz, Sałczak, Tongak, Tumat, Kyrgyz,
Ujgur, Tuljusz, Telek, Sat, Ondar, Todot. Jednak większość tych nazw nie funkcjo
nuje jako forma określająca pokrewieństwo między ludźmi, ale jako ród terytorial
ny, wskazujący na miejsce pochodzenia danego człowieka. Współcześnie wiele
nazw rodowych występuje jako nazwisko związane z określonym terytorium. Naj
lepszym przykładem ilustrującym tę zasadę jest osoba wieloletniego prezydenta
Tuwy Szerig-ooł Oorżaka, którego nazwisko brzmi identycznie jak jeden z naj
większych historycznych rodów. Termin sook, oznaczający „ród”, a dosłownie
„kość”, jest rzadko używany, podobnie jak rosyjskie określenie „ród” . Pojawia się
głównie w literaturze etnograficznej, i to w kontekście historycznym1
2.
Przenieśmy się na chwilę do połowy XVIII w. Koczowiska tuwińskie obejmowa
ły część Ałtaju rosyjskiego i mongolskiego, zachodnie i wschodnie Sajany oraz pa
smo Tannu-oł. Pasterze tuwińscy docierali najdalejna północ do basenu Obu
i Kotliny Minusińskiej, na wschód do jeziora Kosogol, a na zachód, przez Ałtaj,
docierali do Irtyszu. Po zwycięstwie wojsk mandżurskich nad Dżungarią (1755
-1756) plemiona posługujące się nazwą własną Tywa, Tuwa, Tuba weszły w skład
Mandżurii.
Tuwińscy nomadzi, którzy znaleźli się pod zwierzchnictwem mandżurskiejdynastii Cin, podlegali systemowi administracyjnemu, który imperator wprowadził
dla podległych mu Mongołów. Na podbitych terytoriach przedstawicielem władzy
tejdynastii był zarządzający północną Mongolią (Chałchą) namiestnik imperatora
1 Sook w języku rosyjskim tłumaczony jest jako ród.
2 W rozmowach, które prowadziłem na temat pokrewieństwa w Tuwie, moje pytania o relacje rodo
we najczęściej wywoływały nieporozumienia i dezorientację. Jedynie w północno-wschodniej Tuwie,
tajgowej Todży, mieszkańcy nie mieli problemu z określeniem własnej przynależności rodowej,
podając nazwy rodów charakterystyczne tylko dla tej części republiki.
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z siedzibą w Uliastaju. Największymi jednostkami administracyjnymi, odpowied
nikami „województw” były hoszuny3. Na czele wszystkich tuwińskich hoszunów
stał ambyn-nojon, posiadający tytuł książęcy i tytuł mejren-zangin.
Hoszuny, zarządzane przez dziedzicznie sprawujących władzę zarządców,
dzieliły się na kilka sumonów, te z kolei podlegały dalszemu podziałowi na arbany. Swoje nazwy brały od określeń geograficznych danych terytoriów lub od nazw
najliczniejszych członków grup rodowych w ich składzie (Potapow 1969, 1969b
s. 211-216; Wajnsztejn, Moskalenko 1997, s. 9-10). Wajnsztejn określał wspom
niany arban przede wszystkim jako gospodarczą wspólnotę pasterzy tuwińskich,
podczas gdy Potapow traktował go jako jednostkę wojskowo-administracyjną4
w imperium mandżurskim, stworzoną na obszarach zamieszkałych przez Mongo
łów (Potapow 1969b, s. 43).
Inaczejwyglądała struktura terytorialna Tuwińczyków koczujących w Ałtaju
mongolskim. Nie zarządzał nimi tuwiński am byn-nojon, ale oddzielny mejren,
z siedzibą w Kobdo, podporządkowany władzom mandżurskim. Władzę w każdym
sumonie sprawował naczelnik, wyznaczony przez zarządzającego hoszunem, a na
czele arbanu stał dziesiętnik arban-targa (Potapow 1969, s. 55-56).
Podział administracyjny wprowadzony przez Mandżurów istniał na obszarach
współczesnejTuwy aż do upadku dynastii cinskiej5. Po powstaniu TuwińskiejRepubliki Ludowejpodział państwa na hoszuny i sumony utrzymał się. WTannu-Tuwa organami lokalnejwładzy były hoszunne ludowe hurały (zgromadzenia),
zwoływane dwa razy w roku. Przez resztę czasu jednostką zarządzał „zwierzch
nik” hoszunu wybrany w czasie zgromadzenia. Sumonami z kolei kierowały rady
składające się z trzech osób, wybranych na sumonowych hurałach. Jesienią
1929 r., decyzją parlamentu i rady ministrów państwa tuwińskiego, stare nazwy
hoszunów i arbanów, które zawierały w sobie nazwę rodową, zamieniono na no
we, wyłącznie tuwińskie nazwy, uwzględniające kryterium geograficzne (nazwy
pochodziły głównie od poszczególnych rzek). W ten sposób powstały hoszuny Barun-Chemczikskij6, Dzun-Chemczikskij, Uług-Chemczikskij, Tes-Chemczikskij,
Kaa-Chemczikskiji Todżyński — ta mapa administracyjna z okresu międzywojen
nego w swoim ogólnym zarysie utrzymała się do czasów współczesnych (Istorija...
1964b, s. 137).
Wprowadzenie podziału administracyjnego przez władców dynastii mandżur
skiej przyczyniło się do osłabienia relacji w obrębie „tradycyjnych” podziałów
rodowych. Przedstawiciele rodów tuwińskich, koczując w obrębie hoszunów i sumonów, zostali pozbawieni możliwości swobodnego przemieszczania się poza
granice terytoriów, tak jak było to możliwe do tej pory. Nowa granica państwowa3
6
5
4

3 Do początku X IX w. Tuwińczycy mieszkali wpięciu hoszunach : ojunarskim, sałżakskim, tożi, chemczikskim i hasutskim. Am byn-nojon pochodził z hoszunu ojunarskiego.
4 Termin arban w języku mongolskim tłumaczy się jako „dziesiątka” , czyli drobna jednostka wojenno-administracyjnego podziału terytorium.
5 W 1912 r. ziemie urianchajskie dzieliły się na dziewięć hoszunów, zarządzanych przez ambyn-nojona.
6 Słowo chem w języku tuwińskim oznacza rzekę.
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chińsko-rosyjska, która powstała po zwycięstwie Mandżurów nad Dżungarią, do
prowadziła do jeszcze większego rozluźnienia więzi krewniaczych tuwińskich
grup rodowych. Niemniejmimo względów politycznych sztywne granice admini
stracyjne nie mogły wykluczyć z życia Tuwińczyków znaczenia rodów. Większość
tuwińskich koczowników zachowała nazwy rodowe, które do początku X X w. zna
lazły wyraz w nazwach poszczególnych hoszunow, sumonów i arbanów.

Rody w Tuwie
Kwestia terminologii związanejz problematyką rodów w Tuwie, w porównaniu
z sąsiednimi Ałtajem i Chakasją, jest wyjątkowo złożona. Wpływ na to miały
zarówno kwestie administracyjno-terytorialne, jak również formy gospodarcze
związane z pasterskim stylem życia. Po II wojnie światoweji tak niejasną sytuację
w tejsferze skomplikowało wprowadzenie systemu kołchozowego, który częścio
wo pokrywał się z dawniejszą infrastrukturą związaną z wypasem bydła.
Rosyjscy etnografowie posługiwali się terminem „ród” w przypadku społeczeń
stwa tuwińskiego w sposób niejednoznaczny. Leonid Potapow używał głównie
określenia „grupa rodowo-plemienna”, traktując je wymiennie z plemieniem.
W ogóle nie posługiwał się terminemsóók, choć mogło być to spowodowane niedo
kładnością związaną z tłumaczeniem materiałów źródłowych z języka tuwińskiego na rosyjski. Wybitny nestor etnografii radzieckiej jedynie odnotował, że
Potanin użył wyrazu sóók przy opisie tuwińskiejgrupy rodowejKokczułutun7. Dla
nas istotną informacją jest zwrócenie uwagi przez Potanina na pokrewieństwo ro
dowe Tuwińczyków z Telengitami — wśród wspólnych nazw sóóków wymieniał Irgit i Sojon, jedne z najliczniejszych współczesnych rodów telengickich i tuwińskich
(Potanin 1881, s. 9-10).
Pojęcie „ród” znajdujemy natomiast w pracach Wajnsztejna, który nie miał wąt
pliwości, że Tuwińczycy posługują się słowem sóók. Wajnsztejn definiował ród tuwiński jako grupę osób, która ma własną nazwę, legendarne początki, jest
świadoma wspólnoty pochodzenia oraz stanowi grupę egzogamiczną, którą cha
rakteryzują niektóre formy wzajemnejpomocy (Wajnsztejn, Moskalenko 1997,
s. 12). Tuwińczycy dziedziczyli ród w linii męskiej. Członkowie sóóku gromadzili
się na wspólnych zgromadzeniach modlitewnych owaa dagyyry poświęconych duchom-gospodarzom gór, których prosili o zdrowie dla członków sóóku i poszcze
gólnych rodzin przynależących do niego. Na terenach współczesnejTuwy istniały
także terytoria rodowe, na których myśliwi z jednego rodu polowali na cenne pod
względem futer zwierzęta.
Terminologię dotyczącą rodów w Tuwie dodatkowo komplikuje fakt, że oprócz
określeń administracyjnych i rodowych na równi z sóókami istniały u Tuwińczyków grupy patronimiczne, mające realne znaczenie w życiu codziennym pasterzy.
Były to spokrewnione rodziny, których „głowy” wywodziły swoje pochodzenie od
7 W tym znaczeniu sóók, dosłownie tłumaczony jako „kość” , oznaczał pokolenie.
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konkretnego przodka w linii męskiej. Tworzące je rodziny były związane nie tylko
fizycznym pokrewieństwem „głów”, ale także względami ekonomicznymi. Ich ge
nealogiczną podstawę stanowili krewni han terel — mężczyźni przynależący do
jednego rodu. Należały do niego także ich niezamężne siostry i córki. Małżeństwa
w obrębie rodziny patronimicznejbyły zakazane. Każda patronimia nosiła imię
swojego przodka (lub jego przydomek), który żył najczęściejod czterech do pięciu
pokoleń wcześniej. Rodziny w obrębie jednejpatronimii (było ich zwykle około
piętnastu) podtrzymywały więzi między sobą, starały się koczować w bezpośred
nim sąsiedztwie. Rodziny takie uczestniczyły w obrzędzie pierwszych postrzyżyn
chłopca — włosów nie strzygli rodzice, ale krewni, których po kolei odwiedzali ro
dzice z dzieckiem. Krewni obdarowywali chłopca z tej okazji bydłem, które ojciec
przechowywał do czasu ożenku syna (Wajnsztejn, Moskalenko 1997, s. 16-17).
Kwestię podziałów rodowych dodatkowo komplikowała jeszcze jedna forma
gospodarcza, nakładająca się na istniejący podział rodowy — aał. Była to wspól
nota koczowników, obejmująca grupę bliskich krewnych, składająca się z kilku
jurt-rodzin8. Obejmowała ludzi spokrewnionych ze sobą w różnym stopniu. W ob
rębie aału koczowali wspólnie np. ojciec i żonaci synowie, bracia lub siostry ojca ze
swoimi rodzinami, bracia i siostry matki z rodzinami. Nazwa aału pochodziła od
imienia najstarszego krewnego i brzmiała zawsze w liczbie mnogiej9. Starszy męż
czyzna, którego imię nosił aał, niezależnie od stanu majątkowego pełnił najważ
niejszą funkcję — wyznaczał porę zmiany pastwisk, określał termin zasiewów itd.
Do niego zwracali się koczownicy zarówno w sprawach wypasu bydła, problemów
rodzinnych, jak i zbiorowych zgromadzeń modlitewnych aałów. Kołchoźnicy tuwińscy w latach 60. porównywali rolę przywódcy aału dopriedsiedatiela kołchozu
(Potapow 1969b, s. 121). Aały opierały się na gospodarstwach pasterskich, w któ
rych istniała prywatna własność bydła, własna jurta, sprzęt i narzędzia. Ziemia,
przede wszystkim pastwiska, należała do nojonów, którzy wydzielali ją członkom
wspólnoty do zbiorowego gospodarowania. Wspólna praca mieszkańców jednego
aału, związana z wypasem bydła, z reguły przenosiła się także na pozostałe czyn
ności, takie jak: polowanie, strzyżenie owiec, przygotowanie wojłoku, pomoc
w przygotowywaniu drewna. Jeżeli ktoś zabijał sztukę bydła, to zgodnie ze zwy
czajem obdarowywał każdego z krewnych lub sąsiadów kawałkiem krwawej
kiełbasy (han) lub gotowanymi kiszkami. Pasterze przestrzegali także zasady
niezawierania związków małżeńskich w obrębie jednego aału. Ważną częścią ży
cia wspólnoty aałów były zgromadzenia modlitewne owaa-dagyyry, w których
uczestniczył także szaman. Obrzęd ten miał na celu złożenie ofiary ze zwierzęcia
yd yk , żeby zapewnić przychylność duchów-gospodarzy gór, rzek, źródeł opie
kujących się terytoriami letnich pastwisk aału.

8 Aał w zachodniej Tuwie składał się z około dziesięciu jurt, a na południu kraju nazywał się chot
(mongolski: choton).
9 Np. aał, którego najstarszym mieszkańcem był np. Sambu, nazywano Sambular aały, od imienia
Saryg-ooł — Saryg-oołdar aały itd. (Potapow 1969b, s. 116).
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Powróćmy teraz jeszcze raz do hoszunów i sumonów. Jako przykład kształto
wania się relacji rodowych w obrębie jednostek administracyjnych niech posłuży
nam hoszun ojunarski101
, w którym znajdowała się siedziba przywódcy wszystkich
Tuwińczyków ambyn-nojona. Wybór tego akurat hoszunu wiąże się z tym, że na
części jego terytorium prowadziłem badania— w obecnym rejonie erzinskim (wsie
Erzin, Naryn, Kaczyk) oraz w miejscowości Samagałtaj — pierwszejhistorycznej
stolicy Tuwy. W opisie pomoże nam relacja Potapowa (1969b).
W hoszunie ojunarskim (ok. 8300 osób) znajdowały się cztery sumony: Ojun,
Irgit, Sojan, Czoodu. Ich nazwy pochodziły od głównych rodów, nie znaczy to jed
nak, że każdy sumon obejmował przedstawicieli tylko jednej grupy rodowej.
W każdym sumonie mieszkali ludzie przynależący do różnych społeczności rodo
wych, a grupa dająca nazwę jednostce administracyjnejniekoniecznie musiała być
najliczniejsza. Ambyn-nojon należał do sumonu Ojun i mieszkał nad rzeką Sama
gałtaj. Oprócz wymienionych czterech głównych grup w sumonach hoszunu ojunarskiego mieszkali przedstawiciele rodów Sat, Tongak, Pajgora, Kezek Sojan,
Kodug, Olet, Unger, Saryg, Telek, Olp.
Jedną z najliczniejszych grup rodowych koczujących w obrębie historycznego
hoszunu ojunarskiego byli Sojani. Większość z nich mieszkała w dolinie rzeki Tes
(współcześnie jest to Erzin i okolice). Na prawym brzegu Tes wznosi się ich świę
ta góra rodowa Keżege11. Szamani z rodu Sojan uważali ją za swojego głównego
opiekuna. Sojanie wierzyli, że góra Keżege zakazywała dziewczętom z tego rodu
wychodzić za mąż za przedstawicieli innych grup rodowych12. Jeśli dziewczy
na złamała ten zakaz, skazywała się tym samym na ciężkie życie, choroby, a nawet
przedwczesną śmierć. Potapow relacjonował, że Sojani wydawali swoje córki tylko
za Sojanów, chociaż mężczyźni wstępowali w związki małżeńskie z kobietami z in
nych rodów. Zakaz ten wychodził poza zwyczajowe ramy relacji społecznych i był
nakazem religijnym pochodzącym od świętej góry. Warto nadmienić, że umiejsco
wienie góry rodowejw dolinie Tes świadczy o stosunkowo dawnym zamieszkaniu
Sojanów w tych okolicach (Potapow 1969b).
Druga grupa rodowa — Czoodu, uważana jest przez mieszkańców rejonu erzin
skiego za rdzennych mieszkańców. Czoodu pojawili się podobno w tych okolicach
w pierwszejpołowie XIII w. — jako jeńcy wojenni (swoje przybycie wiążą z imie
niem Batu, wnuka Czyngis-chana). Protoplasta erzinskich Czoodu został kupiony
przez Baaty-chana (tak brzmi po tuwińsku imię Batu), który obdarzył go wielkim
10 Ziemie hoszunu ojunarskiego rozciągały się po obydwu stronach grzbietu wschodniego Tannu-Oł
i obejmowały dopływy lewego brzegu rzeki Uług-chem: terytoria od Bajbułun niemal aż do współczes
nego Kyzyłu. Na południu obejmowały rzekę Terektig-chem, do lewego brzegu rzeki Tes i Naryn.
11 Święte góry rodowe Tuwińczycy szanowali i traktowali jak starszych krewnych, podobnie jak Ałtajczycy i Chakasi. Kobiety nie mogły przebywać w pobliżu świętej góry jej męża z odkrytą głową, wypo
wiadać imienia tej góry oraz wspinać się na nią. Jednym słowem istniał zakaz obowiązujący zamężną
kobietę względem starszych krewnych męża, dla których ona zawsze była obca (Potapow 1969b,
s. 358).
12 Jest to rzeczywiście wyjątkowy zakaz, ponieważ rody w południowej Syberii są egzogamiczne,
a zawieranie związków małżeńskich w obrębie rodu zdarza się rzadko.
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zaufaniem i uczynił odpowiedzialnym za obronę granicy w Erzinie. Przodek Czoodu miał siedmiu synów i siedem córek — którzy zainicjowali cały ród. Czoodu mie
szkali głównie wzdłuż rzeki Naryn, powyżejmiejsca, w którym współcześnie
znajduje się wieś nosząca taką samą nazwę. Ich górą rodową jest Oge-Moren,
wznosząca się w górnym biegu rzeki. Czoodu odnosili się z wielką sympatią i sza
cunkiem wobec swojejgóry. Kobiety trzy razy dziennie po udoju „ugaszczały” ją
mlekiem, bryzgając łyżką płyn w jejkierunku. Oge-Moren ochraniała Czoodu
przed złymi duchami, które nasyłali na nich szamani z dużego rodu Kyrgyz. We
dług opowieści starszych ludzi, jeszcze przed niewolą mandżurską, znaczna część
ich rodu wyjechała z Erzinu na północ, na tereny obecnego rejonu Pij-Chem. Jed
nak mieszkańcy Erzinu do czasów niemal współczesnych uważali ich za swoich
krewnych, jeździli do nich w gości, obdarowywali prezentami (Potapow 1969b,
s. 62-63).

Instytucjonalne „odrodzenie” więzi rodowych w Tuwie
W tejczęści rozdziału zajmę się zupełnie nowym aspektem, związanym z konstru
owaniem społeczeństwa w Tuwie, opartym na kryteriach rodowych. Mam na myśli
działania instytucji społecznych zmierzających do stworzenia nowej zasady po
krewieństwa w obrębie „nowoczesnego” narodu tuwińskiego. „Odrodzenie” ro
dów po upadku państwa komunistycznego i likwidacji systemu kołchozowego by
ło w praktyce próbą rozwiązania najbardziej bolących problemów związanych
z kryzysem ekonomicznym i trudną sytuacją finansową obywateli republiki. Po
szukiwanie nowejformuły społeczeństwa postkoczowniczego w warunkach post
komunistycznych w Tuwie w sposób widoczny wiązało się z instytucjonalizacją
rodów i próbą włączenia ich w reformę gospodarczą republiki. W 1992 r. powstała
„koncepcja państwowego rozwoju” republiki Tuwa nosząca nazwę „Rodzina —
ród — państwo”. Jej celem było przywrócenie roli, jaką odgrywały więzi rodowe
wśród Tuwińczyków do czasu nacjonalizacji ziemi13, oraz wskazanie praktycz
nych możliwości wynikających z wykorzystania „wartości” życia pasterskiego
w celu podniesienia poziomu ekonomicznego gospodarstw tuwińskich po upad
ku kołchozów. Zakładała konieczność powstawania przedsiębiorstw ekonomicz
nych, które opierałyby się na powiązaniach rodzinnych i rodowych. Autorem po
mysłu był przedstawiciel rodu Tjuljusz, lekarz Ajbek Aleksandrowicz Soskał, który
opracował projekt „odrodzenia” więzi rodowych w Tuwie. Należy odnotować, że
koncepcja spotkała się z poparciem najbardziej znanych tuwińskich uczonych
i „autorytetów” : historyka Mannaj-ooła, etnografa Kenina-Łopsana i pisarza

13 Władze komunistyczne Tannu-Tuwa ogłosiły ziemię własnością państwową. Jednak dotychcza
sowe aały utrzymały swoje znaczenie gospodarcze. Państwo nie ingerowało w rozdzielenie poszcze
gólnych terytoriów pomiędzy aały, przekazując im w bezpłatne posiadanie pastwiska i miejsca
koczowisk. Taka forma współpracy gospodarczej utrzymała się w Tuwie aż do czasu wprowadzenia
kołchozów.
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Kudażi Kyzył-Enika. Zanim projekt otrzymał do zaopiniowania prezydent Oorżak,
Ajbek Soskał przedstawił ideę organizacji i formy działalności wspólnoty rodowej
w moskiewskim Oddziale Etnografii Narodów DalekiejPółnocy i Syberii w Rosyj
skiej Akademii Nauk.
Soskał odwoływał się do „historycznych, kulturowych i ekonomicznych” ko
rzeni społeczeństwa tuwińskiego. Twierdził, że Tuwińczycy utracili tradycje kultu
rowe w czasie przynależności do Związku Radzieckiego, a zakaz sprawowania
rytuałów w czasach komunistycznych wpłynął na osłabienie podstaw tradycyj
nych form gospodarowania i zmianę stylu życia zarówno poszczególnych rodzin
pasterskich, jak i całych wspólnot rodowych14. Dlatego, jego zdaniem, „odrodzenie
narodowe” w Tuwie powinno opierać się na elementach „tradycyjnej” kultury, po
wszechnie znanej wśród mieszkańców republiki, oraz na stylu życia, który przez
wieki kształtował kulturę tuwińską. Specyfika wspólnot koczowniczych polega
ła przede wszystkim na samowystarczalnych gospodarstwach w obrębie aału.
Dlatego, w nawiązaniu do dawnej formuły koczowania, utworzenie samodziel
nych i samowystarczalnych gospodarstw rodzinnych, o prawnych podstawach
działalności, może przyczynić się do podniesienia sytuacji materialnej obywateli,
a tym samym wzrostu ekonomicznego republiki. Soskał uważał, że dzięki oddolnej
aktywności społecznejtego rodzaju inicjatywa może wypełnić lukę w polityce „od
rodzenia” etnicznego prowadzonej przez rząd tuwiński. Pomysłodawca dowodził,
że w 1992 r. nastąpił w Tuwie sprzyjający moment do realizacji tego rodzaju kon
cepcji, ponieważ po upadku kołchozów powstało ponad tysiąc gospodarstw far
merskich, opartych na powiązaniach rodzinnych lub rodowych. W przypadku
uchwalenia przez parlament tuwiński ustaw regulujących podstawy prawne sto
warzyszeń rodowych mogłyby one stać się ważnym elementem struktury ekono
micznej republiki.
Kluczowym pojęciem w koncepcji „odrodzenia” więzi rodowych jest „rodzina”
rozumiana jako „cały krąg krewnych, połączonych wspólnym nazwiskiem, posia
dających wspólnych przodków i historyczną małą ojczyznę [terytorium rodowe].
„Rodzina” , czyli stowarzyszenie rodowe, tworzy własną strukturę na wzórkorporacyjny i działa w ramach obowiązującego prawa na zasadach towarzystwa
z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwa rodzinne mają własny statut
i mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach niezależnych podmio
tów prawnych15. Przedsiębiorstwa rodowe powinny powstawać w miejscu zamie
szkania rodziny, a w wyborze profilu gospodarstwa należy uwzględnić rodzaj
14 Soskał podkreślał, że w hierarchii wartości propagowanych przez ustrój socjalistyczny opieka nad
rodziną pozostawała jedynie w sferze deklaracji. Po rozpadzie Związku Radzieckiego oraz uzyskaniu
przez Tuwę suwerenności w ramach Federacji Rosyjskiej powstały warunki do odnowienia znaczenia
rodziny w życiu ludzi. Z chwilą gdy rodziny uzyskują status stowarzyszenia, pojawiają się realne moż
liwości ku temu, żeby stały się społeczną podstawą ekonomicznych przekształceń w republice, tym sa
mym wzmacniając tuwińską suwerenność.
15 Głównymi formami działalności gospodarczej stowarzyszeń rodowych są aratskie gospodarstwa
rolne oraz hodowla bydła. Ważną gałęzią gospodarstw rodowych powinny być także uprawa warzyw
i zbóż (ziemniaków, ogórków, pomidorów, prosa, pszenicy, owsa itd.) oraz uruchomienie warsztatów
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wykształcenia członków rodu i ich specjalizację. „Głowa” rodu powinna wyzna
czyć dyrektora generalnego, odpowiedzialnego za kierowanie działalnością gos
podarczą rodzinno-rodowych przedsiębiorstw. Do jego obowiązków należałoby
zabieganie o przyznanie kredytów bankowych i dystrybucja środków finansowych
na prowadzenie działalności. W przypadku niewystarczającejliczby specjalistów
lub ludzi do pracy przedsiębiorstwo może mieć możliwość wynajęcia kontrakto
wych robotników z innych rodów. Majątek prywatny— bydło, dom, samochód i in
ne dobra nabyte w wyniku działalności gospodarczej i komercyjnej są prywatną
własnością członków rodu i ich rodzin. Jednak za pisemną zgodą poszczególnych
osób możliwe jest traktowanie ich majątku jako majątku rodowego, stanowiącego
gwarancję w przypadku starań o uzyskanie kredytów bankowych.
Działalność stowarzyszeń rodowych — jak możemy przeczytać w projekcie —
skierowana jest przede wszystkim na ochronę interesów biednych rodzin, osób
rzemieślniczych skierowanych na wytwarzanie narodowych produktów rzemiosła (pracownie wypra
wiania skór, sierści, szycia współczesnego stroju narodowego ze skór i materiałów itd.). Gospodar
stwa rodowe powinny położyć szczególny nacisk na działalność handlową, obejmującą zarówno
sprzedaż surowców, jak i działalność komercyjną, polegającą na sprzedaży produkcji (przedmiotów
rzemiosła) wytwarzanejw przedsiębiorstwach rodowych. Zbyt powinna ułatwić zarówno sprzedaż
hurtowa, jak i własna sieć sklepów. Oprócz działalności produkcyjnejstowarzyszenia rodowe powinny
uwzględnić w swojej strukturze działalność usługową, związaną przede wszystkim z organizacją
turystyki rodzinnej i wypoczynku.
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starych, a także na wspomaganie uczniów, studentów i doktorantów. Zrzeszenie
ma pomagać także w znalezieniu miejsca pracy (może także tworzyć nowe miejsca
pracy), w przekwalifikowaniu się specjalistów i robotników, ma wspomagać człon
ków rodu materialnie i moralnie. Członkowie rodzin powinni uczestniczyć w naro
dowych świętach obchodzonych w republice i poza jejgranicami; prowadzić
własne religijne uroczystości, sprawować rytuały. Statuty zrzeszeń rodowych kła
dą szczególny nacisk na wychowanie dzieci i młodzieży16 — mają w tym pomóc
starsi i doświadczeni krewni, którzy nauczą młodszych „właściwego” postępowa
nia i szacunku dla przeszłości genealogicznej. Płynie stąd wniosek, że ochrona ro
dziny, macierzyństwa i dzieci jest możliwa wyłącznie w obrębie rodu. To dzięki
krewnym do siódmego pokolenia są przekazywane i zachowywane tradycje rodo
we, niezbędne w wychowywaniu młodego pokolenia. Społeczna strona projektu
polega na tym, że rodziny nuklearne, które nie są w stanie wspomagać swoich bli
skich i korzystają z pomocy społecznejpaństwa, otrzymają możliwość pomocy od
krewnych z danego rodu. Dotyczy to przede wszystkim przeprowadzania uroczy
stości weselnych, pogrzebowych czy innych spotkań rodzinnych.
Tyle założeń teoretycznych. Praktyczną stronę działalności organizacji rodowej
przedstawiam na przykładzie stowarzyszenia rodowego Adyg-Tjuljusz Soskał.
Jest to dobrowolna, społeczna organizacja zrzeszająca członków rodu Tjuljusz. Na
walnym zgromadzeniu rodu wybrano przywódcę rodu, radę starszych, komisję re
wizyjną i arbitrażową, sekretarza-archiwistę, buchaltera-ekonomistę. Uchwalo
no także, że wspólnota będzie posiadała znaki rodowe: herb i tamgę — stempel do
znaczenia bydła. Jednym z najważniejszych finansowych filarów stowarzyszenia
jest fundacja rodowa, której środki składają się z funduszu założycielskiego i mie
sięcznych wpływów w wysokości dziesięciu procent pensji oraz dobrowolnych
wpłat na konto fundacji. Pieniądze przeznaczone będą na pomoc materialną (np.
dla matek mających dzieci poniżej trzech lat, matek czasowo niepracujących, mo
gą też stanowić konto weselne). Podstawą ekonomiczną kapitału rodowego będzie
gospodarstwo rolne w rejonie Uług-chemskim. W miarę możliwości w posiadłości
rodowej powstaną małe chałupnicze systemy produkcyjne, tak aby dać czasowe
zatrudnienie bezrobotnym z rodu Tjuljusz.
Siedziba rodu we wsi Ijn-Tał (wspomniany wyżejrejon) stanie się miejscem
uroczystości rodzinnych, organizowania wesel, jubileuszy; tam będą odbywały się
uroczystości pogrzebowe. Tam też rada starszych będzie podejmowała decyzje
i przygotowywała plany dotyczące rozwoju rodu. Obejmą one opracowanie kon
cepcji wychowania młodzieży połączonego z nauką obyczajów i tradycji. Każde
podniosłe wydarzenie rodzinne, np. osiągnięcia młodych członków rodu, będą od
notowywane w rodzinnejkronice i nagradzane. Studenci wyższych uczelni otrzy
mają z funduszu rodowego wszelką niezbędną pomoc materialną, tak by mogli
16 Ważną częścią koncepcji jest rola w wychowaniu dzieci dziadków i babć. Ma to pozwolić wnukom
na przyswojenie i praktyczne wykorzystanie elementów tradycji. W ten sposób ograniczy model wy
chowania przekazywany w żłobkach i przedszkolach, jednocześnie przyczyniając się do zmniejszenia
przestępczości u wychowanków.
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skoncentrować się wyłącznie na nauce, a po zakończeniu szkół wyższych powró
cić do rodowego przedsiębiorstwa jako wykwalifikowani specjaliści. Ważnym
aspektem pracy wspólnoty rodowejjest odtworzenie historii rodu i opracowanie
drzewa genealogicznego, gromadzenie fotografii członków rodu (współczesne
zdjęcia będą robione każdemu z częstotliwością co siedem lat), zbieranie da
nych statystycznych o każdym przedstawicielu rodu. W posiadłościach rodowych
powstanie archiwum rodu, zawierające wszystkie dane o rodzie oraz muzeum
i biblioteka. Ajbek Soskał jako lekarz planował także przeprowadzenie badań fizjo
logicznych i genetycznych nad stanem rodu Tjuljusz, aby lepiejocenić aktualny
stan fizyczny i duchowy rodu17.
Stowarzyszenie rodowe Tjuljusz Soskał aktywnie występowało z propozycjami
szerszych działań na rzecz „odrodzenia narodowego” w Tuwie. Przewodniczący
rodu oraz rada starszych Tjuljusz podsunęli pomysł zorganizowania Święta Pisma
i Kultury Tureckiej. Przedstawiciele rodu mieszkający w Moskwie utworzyli „grupę
inicjatywną”, która zwróciła się do przywódców tureckojęzycznych państw z ideą
przeprowadzenia takiego święta. Stowarzyszenie Tjuljusz-Soskał, we współpracy
z tuwińskim czasopismem „Sodejstwije-Detkimcze”, zaproponowało stworzenie
centrum, które zajęłoby się zbadaniem różnych aspektów życia kulturalnego
współczesnych narodów tureckich. Centrum, zgodnie z zamierzeniami, stałoby się
„ośrodkiem moralnego, kulturowego i naukowego odrodzenia narodów turec
kich”. W związku z przygotowywanym świętem przywódca rodu Tjuljusz wydał
specjalną deklarację opublikowaną w „Sodejstwije-Detkimcze”, która głosiła
m.in.: „(...) pięćdziesiąt tureckich narodów liczących sto pięćdziesiąt milionów lu
dzi, o bogateji długiejkulturze słowa pisanego, od dwóch tysiącleci mieszka na
ogromnych obszarach terytorium Eurazji. (...) Najstarszy pomnik, na którym wid
nieje napis w języku tureckim, pochodzi z 691 r. (...) Czasy kolonializmu i totalita
ryzmu ukrywały przed światem, a także przed samymi narodami tureckimi
pomniki przeszłości, ukazujące dawne bogactwo piśmiennejkultury ludów turec
kich. Powstanie nowych suwerennych republik, powstanie niepodległych państw
narodów tureckich — to wielka radość dla niewolonych wcześniejnarodów (...)
W związku z tym przed przywódcami i inteligencją tureckich państw stoją nowe
zadania odtworzenia zniszczonej kultury, propagowania zapomnianych zaby
tków kultury, duchowego odrodzenia Turków. 15 listopada 1993 roku minie
100 lat od odczytania dawnych orchono-jenisejskich napisów runicznych18. Uwa
żamy za niezwykle istotne dla podniesienia rangi duchowości narodów tureckich,
dla rozwoju ich świadomości narodowej, dla pokazania światu starej bogatej
kultury Turków, uczcić to wydarzenie ustanowieniem i przeprowadzeniem pier
wszego w historii Święta Pisma i Kultury Tureckiej. Przeprowadzenie święta ma
wielkie znaczenie nie tylko dla duchowego rozwoju tureckich narodów, ale także
17 W wypowiedziach osób związanych z „odrodzeniem narodowym” często spotyka się kwestie
o zbiorowym stanie fizycznym lub duchowym narodu.
18 Napisy rozszyfrował duński językoznawca Wilhelm Tomsen, który 25 listopada 1893 r. ogłosił
swoje odkrycie.
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dla jedności narodów świata, ich moralnego rozwoju”19. Organizację święta po
przedziła międzynarodowa konferencja naukowa w Kyzyle (październik 1993 r.),
poświęcona stuleciu rozszyfrowania napisów orchono-jenisejskich, w której
oprócz naukowców z Japonii, Mongolii, Turcji, Tatarstanu, Chakasji, Moskwy, Pe
tersburga uczestniczył prezydent Tuwy.
Omawiając instytucjonalizację rodów tuwińskich, chciałbym wspomnieć o je
szcze jednym aspekcie „kultury narodowej”, objętym regulacjami prawnymi.
W 1996 r. parlament tuwiński przyjął, a prezydent Oorżak podpisał ustawę
„O imionach, otczestwach i nazwiskach obywateli Republiki Tuwa”. Ustawa stała
się normą prawną regulującą nadawanie imion i nazwisk obywatelom republiki
narodowości tuwińskiej, dotyczy zapisu imion, otczestw i nazwisk tuwińskich
w dokumentach i aktach prawnych. Według ustawy (art. 3), rodzice, wybierając
imię dla swojego dziecka, mogą opierać się na tradycjach narodowych, powinni
jednak zadbać o dobrą reputację potomka w przyszłości i nie nadawać mu imion
poniżających godność ludzką20. Ustawa wskazuje również, że nazwy tuwińskich
rodów nie powinny być używane jako nazwiska i imiona własne ludzi21. Prawo
reguluje także zasady pisowni imion własnych zapożyczonych z języka mon
golskiego, tybetańskiego i sanskrytu. Imiona, które weszły do słownika języka tuwińskiego, pisze się według przyjętych zasad ortografii tuwińskiej. Obywatele
narodowości tuwińskiej, których imię ojca wywodzi się z języka tuwińskiego,
mongolskiego lub sanskrytu, według własnejwoli mogą zastosować w otczestwie
słowa oglu, kyzy (syn, córka) lub dodać afiks ow icz,jew icz, ow na,jew na. W przy
padku zapisu otczestwa z wykorzystaniem słów oglu, kyzy, słowa te pisze się
z małejlitery i oddzielnie. Jeżeli imię ojca jest rosyjskie lub pochodzi z innego języ
ka, wówczas otczestwo pisze się według tradycji ortografii rosyjskiej. Jeżeli rodzice
wyrażą wolę, to zgodnie z tradycjami narodowymi mogą nadać dziecku nazwisko
rodowe po linii ojcowskiej lub macierzyńskiej, przedstawiając pisemne potwier
dzenia trojga krewnych22.

Kontekst historyczny kształtowania się rodów w Ałtaju
W republice Ałtajrody odgrywają niezmiernie ważną rolę, zarówno jeśli chodzi
o indywidualny poziom identyfikacji, jak również instytucjonalny wymiar pokre
wieństwa. W odróżnieniu od Tuwy praktycznie każdy mieszkaniec republiki na
rodowości ałtajskiejzna sw ójsook, ma również podstawowe wiadomości na jego
19 Cytat pochodzi z „Sodejstwije-Detkimcze” 1993, nr 1, s. 2.
20 Dziecko po urodzeniu podlega działaniom symbolicznym mającym na celu ochronę przed silami
nieczystymi, które bezpośrednio mu zagrażają. Dlatego wśród Tuwińczyków, Ałtajczyków, Chakasów
praktykuje się zwyczaj „oszukiwania” duchów i nadawania dzieciom „fałszywych” imion.
21 Jednak załącznik do ustawy zawiera spis 32 rodów tuwińskich, które mogą być nazwiskami lub
imionami. Spis przygotowała doktor nauk filologicznych Zoja Borandajewna Czadamba.
22 Wykorzystałem tekst ustawy wydrukowany w gazecie „Tuwinskaja Prawda” , 22 lutego 1996, nr 19
(14712), s. 2.
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temat. Dlatego też w latach 90. X X w. niezmiernie aktualna okazała się idea
odtworzenia struktury władzy z okresu poprzedzającego wybuch rewolucji bol
szewickiej23. Plany te dotyczyły przywrócenia urzędu zajsana — przywódcy
rodowego.
W czasach włączenia Ałtaju do Rosji, po klęsce Dżungarów z Mandżurami
w 1756 r., zajsani ałtajscy sprawowali swójurząd dziedzicznie. Podstawowym
warunkiem piastowanejfunkcji było kryterium rodowe. Koczowiska ałtajskie
znajdowały się terytorialnie w obrębie djuczyn — każda z nich składała się z czter
dziestu jurt. Zajsan przewodził kilku djuczynom, podczas gdy na czele djuczyny
stał demiczi, podległy zajsanowi. Przestrzegany przez pasterzy ałtajskich po
rządek koczowania według rodów (sooków) został naruszony w pierwszejpołowie
XIX w. przez reformę Spereńskiego w Rosji i ustawę 1822 r. o inorodcach24.
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu syberyjskimi inorodcami, zajsan mógł zostać
wybrany lub mógł dziedziczyć swój urząd według dawnych obyczajów. Prawodaw
ca zachęcał jednak, żeby zajsanów wyłaniać w drodze wyboru dokonanego przez
członków rodu, tak żeby nie dopuszczać do dziedzicznego sprawowania urzędu.
W „Zarządzeniu o administrowaniu ludnością Syberii” oprócz inorodców koczu
jących wydzielono kategorię osób „znajdujących się w stanie zależności, ale bez
całkowitego poddaństwa”. W Ałtaju chodziło o tzw. ludzi dżungarskich płacących
podwójną daninę, czyli o Telengitów mieszkających na terytorium współczesnych
rejonów Kosz-Agacz i Ułagan. Wówczas znajdowali się w stanie podwójnejpodległości, płacąc daninę carskiejadministracji (jasak) i dżungarskiemu kontajsze
(Tiuchtieniewa 1997, s. 237).
Akt prawny z 1822 r. wprowadził także zmiany w strukturze społecznejAłtajczyków. Na mocy ustawy pastwiska przeszły na własność państwa rosyjskiego,
które następnie przekazało ziemie we władanie ałtajskim zajsanom. Zgodnie
z carskim ukazem, zajsani nie mogli sprzedawać ziemi ani oddawać jejindywidualnym pasterzom; praktycznie jednak to oni dysponowali pastwiskami, dając zie
mię w arendę nawet rosyjskim chłopom. Rzeczą nową w kwestii stosunków
23 Zatem formalnie wzorowana na strukturze administracyjnej XVIII-wiecznego państwa Ałtyn-chanów z czasów przynależności Ałtaju do Dżungarii.
24 U staw az 1822 r., dotycząca zarządzania koczującymi inorodcami, w tym Ałtajczykami, zakładała
zachowanie podziału administracyjnego na djuczyny. Zajsan miał do swojej dyspozycji pomocników
demiczi, przy których znajdowali się poborcy podatkowi i pisarz kancelaryjny. Podział na djuczyny do
tyczył południowych Ałtajczyków: Ałtaj-kiżi i Telengitów. Jednostką administracyjną u północnych
Ałtajczyków była wolost' (gmina), którą także zarządzał zajsan (u Tubalarów i Kumandyńczyków)
lub baszłyk. Djuczyny południowych Ałtajczyków nie były jednostkami terytorialnymi, ale składały
się z odpowiedniej liczby sooków przypisanych do określonego zajsana niezależnie od miejsca, w któ
rym mieszkał przedstawiciel rodu. Władza zajsana formalnie więc ograniczała się do zbioru podatków
i rozdziału prac. Zajsani podlegali policyjnemu rezydentowi w Bijsku oraz oddzielnemu ałtajskiemu
asesorowi w Ułale (Potapow 1953a, s. 344). Inaczej wyglądał status zajsanów u Ałtajczyków północ
nych. U Kumandyńczyków zajsan stojący na czele wolosti był wybierany na zjeździe dorosłych męż
czyzn na trzy lata. Kandydata wybranego na zajsana zatwierdzał gubernator rosyjski. W strukturze
administracyjnej zajsan Kumandyńczyków podlegał urzędnikowi rosyjskiemu w Bijsku oraz podobnie
jak zajsani z południa — ławnikowi w Ułała (Satłajew 1974, s. 94).
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własnościowych było to, że zajsani przestali być jedynymi „właścicielami” pa
stwisk. Przekazywanie ziemi innym Ałtajczykom doprowadziło do sytuacji, w którejoprócz zajsanów koczowiska posiadali także bajowie — grupa bogatych
dzierżawców, wywodzących się z grona zwyczajnych koczowników. Ich stada do
chodziły do 25 tysięcy sztuk bydła. Dzierżawione przez zajsanów i bajów ziemie
przechodziły na ich dzieci dziedzicznie.
Bajowie mieli duże znaczenie jeśli chodzi o przemiany ekonomiczne w Ałtaju.
Na początku X X w. wiele gospodarstw bajów przeszło na gospodarkę towarową.
To oni wprowadzali handel bydłem, skórami, sierścią, futrami, orzechami itd. Najbardziejznany spośród nich był ArgymajKuldżyn — hodowca koni, który jeździł
do Anglii i Niemiec w celu poszerzenia swojej wiedzy hodowlanej i sprzedaży
zwierząt. Rola bajów polegała także na tym, że pierwsi wprowadzali do gospo
darstw mechanizację, przygotowywali siano za pomocą maszyn, a także zakładali
pierwsze fabryki olejarskie i maślarnie. Wspominam o nich nieprzypadkowo.
Współcześnie bajowie stali się symbolem pewnego rodzaju przedkolonialnejprzeszłości. W radzieckich podręcznikach do nauki historii bogaci właściciele stad jed
noznacznie byli przedstawiani negatywnie, jako ci, którzy dorobili się majątków
na ciężkiej pracy biednych pasterzy. Bajowie dla współczesnych Ałtajczyków są
kimś w rodzaju protoplastów obecnych przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces.
Wspomniany Argymajtraktowany jest w republice Ałtajjako jedna z najwybitniej
szych postaci w historii Ałtajczyków ze względu na swoje kontakty międzynarodo
we i podróże do Europy Zachodniejna początku X X w. Stał się symbolem bogactwa
i wiary w możliwość osiągnięcia przez Ałtajczyków prestiżu i zamożności, a jego
wizyta na dworze królowejangielskiejjest opowiadana jak legenda. Podkreśla się,
że wizyta ta wprowadziła Ałtajczyków na salony europejskie już sto lat temu. Taka
interpretacja chyba zawdzięcza swoją popularność kolonialnemu dyskursowi
historiografii rosyjskiej i radzieckiej, w którym Ałtajczycy przedstawiani są wy
łącznie jako biedni pasterze.
Zajsani mieli pomocników demiczi i szulengi, wyznaczanych lub wybieranych
spośród szanowanych członków wspólnoty rodowej. Wszyscy oni dysponowali
władzą sądowniczą (kwestie majątkowe i rodzinne) oraz wymierzali karę za naru
szanie prawa, rozstrzygali spory, decydowali o winie, ustalali liczbę rózg bądź
upominali — otrzymując zapewnienie, że winowajca w przyszłości nie dopuści się
podobnego czynu. Poważniejsze przestępstwa wymagały dochodzenia prowadzo
nego przez urzędników rosyjskich. Postanowienia sąduzajsańskiego nie podlega
ły apelacji i obowiązywały po jego zatwierdzeniu przez administrację carską. Ta
z kolei rozpatrywała najpoważniejsze przestępstwa: zabójstwo lub zbrojną grabież
(Tiuchtieniewa 1997, s. 237-238).
Instytucja zajsanów została zlikwidowana w Ałtaju w latach 1911-1913
w wyniku reformy ziemskieji administracyjnejprzeprowadzonejw państwie rosyj
skim. System djuczyn kierowanych przez zajsanów zastąpiły rosyjskie wołosti
(gminy). Mimo prób regulacji prawnych przez rosyjskich prawodawców urząd zajsana aż do samego końca, czyli do 1913 r., praktycznie sprawowano dziedzicznie,
przekazywano wzdłuż linii męskiej wewnątrz jednej rodziny. Po śmierci zajsana
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urząd przejmował jego najstarszy syn, a w przypadku nieobecności najstarszego
syna — młodszy. Jeśli zajsan nie miał synów, godność mógł otrzymać przyrodni
syn lub młodszy brat zmarłego zajsana.

Rody w Ałtaju
Ziemia, na którejmieszkali członkowie rodu, była własnością rodową. Terytoria
rodowe stanowiły pastwiska stepowe i leśne, miejsca, na których koczownicy spę
dzali zimę. Ałtajczycy nazywali ziemię rodową „małym Ałtajem”. Kiedy bohatero
wie legend i eposów ałtajskich rozstawali się ze „swoim Ałtajem”, oznaczało to, że
opuszczali granice terytorium rodowego (Sagałajew 1992, s. 66). Według ałtajskiejmitologii, centrum górnego niebiańskiego świata stanowiła góra. Każdy ród
także miał świętą górę, ale już nie mityczną, lecz realnie istniejącą, wpływającą na
myślenie i postępowanie ludzi. Ałtajscy szamani chlubili się tym, że podstawowy
atrybut obrzędowy— bęben, niezbędny w rytuałach kamłania, otrzymywali od gó
ry rodowej. Dzięki temu instrumentowi mogli sprawować obrzęd dla członków
swojego rodu. Święte góry były i nadal są uważane przez ludzi z danego sóóku za
miejsca szczególne. Nie wolno wspinać się na nie, polować, zbierać jagód u ich
podnóża, piłować drzew ze stoków itd. Góry rodowe uważane są często za miejsca
początku świata, jak również za życiodajne źródła szczególnejenergii dającejludziom siłę. Mójałtajski znajomy z Kókóru, człowiek około trzydziestoletni, opo
wiadał mi, że raz do roku udaje się na rodowe pastwiska i tam odpoczywa przez
trzy dni. Na zbocza rodowejgóry jeździ on również w wyjątkowych sytuacjach, np.
kiedy ma kłopoty w pracy. Prosi wtedy górę o niezbędną siłę. Słyszałem także, że
niektórzy ludzie turlają się ze stoku rodowej góry, aby ta przekazała człowiekowi
swoją energię.
U współczesnych Ałtajczyków możemy dostrzec kilka poziomów identyfikacji:
rodową, terytorialno-etniczną (np. Telengici, Ałtaj-kiżi, Tubalarzy, Kumandyńczycy, Czełkanowie) czy narodową w ramach narodu ałtajskiego. Przynależność
rodowa odgrywa w tejidentyfikacji istotną rolę. Zarówno wiedza na temat historii
swojego rodu, jego symboliki, jak i strona praktyczna związana z funkcjonowa
niem pokrewieństwa — przede wszystkim w formule zawierania małżeństw i wzajemnejpomocy — nie należy do przeszłości. Często spotykałem osoby, które nie
tylko znały własny sóók, ale pamiętały przynależność rodową swoich dziadków,
a także dalszych krewnych. W Ałtaju syn dziedziczy sóók po ojcu, ale wielokrotnie
słyszałem, że członkowie jednego rodu, niezależnie od miejsca zamieszkania,
uważają się za krewnych. Dlatego szczególnie przestrzegana jest egzogamia
rodowa, a małżeństwa między członkami jednego rodu są naganne i należą
współcześnie do rzadkości25.

25 Jedną z najważniejszych ceremonii weselnych jest zaplatanie dwóch warkoczy symbolizujących
zmianę rodu dziewczyny. Lewy warkocz zaplata krewna z rodu ojca panny młodej, a prawy krewna
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Na duże znaczenie rodów i przywiązanie Ałtajczyków — zwłaszcza południo
wych — do podziałów rodowych zwracali uwagę wszyscy podróżnicy i badacze
Ałtaju. O sile więzi rodowych, a przede wszystkim rodowejegzogamii, pisali za
równo misjonarze prawosławni: (Werbickij 1993 [1893]), jak również uczeni
akademiccy (Jadrincew 1891, Radłow 1989). Szwecow uważał, że rola sóóku w ży
ciu inorodców południowego Ałtaju jest olbrzymia. Zgodnie z jego obserwacjami,
wszystkie osoby przynależące do jednego sóóku uważały się za bliskich krewnych
mających wspólną krew — dlatego pod żadnym pozorem nie wolno było zawierać
związków małżeńskich (Szwecow 1900, s. 107).
Po włączeniu Ałtaju w skład Związku Radzieckiego i powstaniu Ojrackiego Ob
wodu Autonomicznego więzi rodowe nadal odgrywały istotne znaczenie w życiu
codziennym pasterzy. Tokariew wskazywał, że istnienie rodowych podziałów od
grywało w życiu Ałtajczyków ważną rolę, a powiązania rodowe uwidaczniała na
wet powierzchowna obserwacja. Według jego relacji, każdy Ałtajczyk (niezależnie
od przynależności do poszczególnych grup terytorialnych), bardzo dobrze znał
swójsóók, jak również sóóki swoich sąsiadów. Nawet dzieci dobrze znały przyna
leżność rodową mieszkańców danego uroczyska. Ałtajczycy bez zbędnego namy
ślania się odpowiadali na pytanie, ilu w danym miejscu mieszka przedstawicieli
rodu Majman, Tódósz, Tólós, Kergił, Sojon itd. Gdy spotykali się nieznajomi Ałtaj
czycy, zawsze pierwszym zadawanym pytaniem było: sóókin ne? — „jakiego je
steś rodu?” Tokariew zwracał także uwagę na siłę egzogamicznych zakazów
istniejących wśród Ałtajczyków. Na pytania dotyczące istnienia określonych reguł
w obrębie rodu odpowiadali oni często, że członkowie jednego rodu są braćmi karyndasz. Ciekawą cechą związaną z rangą przynależności rodowejbył fakt, że
przedstawiciele „nowoczesnej” inteligencji ałtajskiej(pisarze i malarze) w latach
20. XX w. dodawali określenia swoich sóóków do nazwisk: Tiber-Petrow, Czoros-Gurkin, Czagat-Strojew, Mundus-Edokow (Tokariew 1936, s. 16-22).
O rodowejegzogamii u Ałtajczyków pisał także Potapow. We wszystkich
kołchozach, w których przebywał, nie tylko dorośli bardzo dobrze znali swoją
przynależność rodową, ale nawet trzyletnie dzieci. W kołchozie Kyzył Tan w uro
czysku Tolgujek mali chłopcy, mówiąc etnografowi jak mają na imię, od razu doda
wali nazwę rodu. Uczony rosyjski obserwował w tym kołchozie bardzo ciekawy
przypadek przeniesienia egzogamii rodowej na kołchozową. Otóż w obrębie
kołchozu zdarzały się małżeństwa między przedstawicielami tego samego rodu,
jednak małżeństwa wewnątrz kolektywnego gospodarstwa kołchoźnicy uważali
za niedobre. Twierdzili, że skoro wspólnie mieszkają w kołchozie, znaczy to, że są
braćmi i nie powinni zawierać między sobą związków małżeńskich. Potapow sły
szał także w tym samym kołchozie, że w przypadku śmierci kołchoźnika wdowa po
nim powinna wyjść za mąż za mężczyznę ze „swojego” kołchozu, tak żeby kobiety
wraz ze swoim majątkiem nie wyprowadzały się poza granice kolektywnego gos
podarstwa (Potapow 1932, s. 40-42).
z rodu zaślubionego męża. Ceremonia odbywa się w domu pana młodego, w obecności gości, ale ukry
ta za specjalną zasłoną, za którą przybywa panna młoda ze swego domu do domu młodego.

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

140

Mów mi wuju” — konstruowanie więzi rodowych w południowej Syberii

Znajomość rodu oraz zasad pokrewieństwa nie jest tylko kulturowym przeży
tkiem — jak sugerowali etnografowie radzieccy. Wiedza ta nie jest także domeną
ludzi starszych. W czasie badań wielokrotnie rozmawiałem na temat sóóku z mło
dymi ludźmi i przedstawicielami średniego pokolenia. Cały czas miałem wrażenie,
że znają tę problematykę z codziennejpraktyki i doświadczenia, co nie jest tylko
konsekwencją „odrodzeniowego” zainteresowania przeszłością. Najmłodsi Ałtajczycy, oprócz opowieści rodzinnych, zdobywają wiedzę o swoim rodzie w wyniku
edukacji szkolnejw ramach przedmiotu „pedagogika etniczna”. Dzieci przygoto
wują drzewa genealogiczne własnych sóóków, gromadzą historie o początkach ro
du, rozmawiając na ten temat ze swoimi dziadkami lub innymi krewnymi. Na
lekcjach wykazują się znajomością lokalnych historii o górze rodowej, czczonym
przez ich ród zwierzęciu i roślinie, muszą znać rodową tamgę. Szkoły początko
we organizowały w kołchozach nawet święta rodowe (sóók bajram), w których
uczestniczyły całe rodziny uczniów.
Problematyka ałtajskich sóóków jest ulubionym tematem dziennikarzy gazety
„Ałtajdyn Czołmony” , powszechnie czytanejprzez Ałtajczyków. Artykuły prasowe
dotyczące ałtajskiej tradycji mieszkańcy Ałtaju często traktują jako obiektywne
i pewne źródło wiedzy. Gazeta stała się dla osób, które nie interesowały się wcześniejpochodzeniem ani historią swojego rodu, podstawowym źródłem wiedzy
o rodach. W dzienniku tym oprócz artykułów dotyczących tematyki stricte rodowej
publikowano także idee i projekty reform administracji lokalnej, wynikające ze
struktury ałtajskich sóóków. Gazeta z jednejstrony pełniła więc funkcję edukacyj
ną, drukując informacje o rodach, z drugiej strony stała się medium dla polemiki
etnicznej, związanej z wyborem określonej strategii wypracowania współczesnej
formuły pokrewieństwa.
Mimo kampanii prasowejprowadzonejprzez „Ałtajdyn Czołmony” na rzecz
„odrodzenia” pokrewieństwa wielokrotnie słyszałem rodzinne opowieści rodowe,
których wersje mocno różniły się od tych publikowanych przez dziennik. Opowia
dający je ludzie często wręcz nie zgadzali się z wersjami drukowanymi w gazecie,
dowodząc, że są nawet nieprawdziwe. Chodzi tu zapewne o różne warianty po
szczególnych historii. W opowieściach zasłyszanych od ludzi pojawiają się ele
menty struktury opowieści rodowej, zawierającejlosy protoplasty rodu, od którego
pochodzą członkowie sóóku. Możemy także usłyszeć opowieści o początku ludz
kości, łączone w dalszejnarracji z historią rodową. Dla zilustrowania takich lo
kalnych historii przytoczę fragmenty trzech rozmów. Wszystkie pochodzą od
Telengitów. Pierwsza została nagrana we wsi Saratan w rejonie ułagańskim, gdzie
w rodzinie Orsułowych spędzałem długie godziny na rozmowach o wszystkim:
„W naszejwsi są różne sóóki: Kóbók, Dżitas, Orgonczy, Saał, Kypczak, Irkit,
Tólós. To telengickie sóóki. Dawno, dawno temu żył pewien człowiek, miał na imię
Noj. Miał dziewięciu synów, a każdy z nich otrzymał inne imię: jeden Kóbók, drugi
Kypczak, trzeci Saał i tak dalej. Synowie rozeszli się po świecie i pewnie tak po
wstały sóóki. [— Kim był ten pierwszy człowiek?] — Był pewnie pierwszym Ałtajczykiem, dawno dawno temu. Może przyjechał z Chin, może z Mongolii? O, na
przykład Kóbókowie pochodzą od silnego, ogromnego człowieka. Jeden z braci
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miał na imię Dżarmah, był Kobokiem. Dżarmah był silny, silny i od niego wywodzi
się sóók Kobok. Wśród Koboków nie ma ludzi ciemnejkarnacji, są jaśni. I do tejpory wszyscy Kobokowie mają jasną cerę i są wysocy. A ludzie z innych sóóków są
czarni. Weźmy na przykład sóók Saał, po rosyjsku oznacza brodę, Saałowie są bro
daci (...) [— Czy jest w pobliżu święta góra?] — A jest, jest. Dawniejbyła. Zbierali
się na określonym miejscu, teraz to odradza się. Dawniej wszystkiego zabraniali
i dlatego przepadło. [— Gdzie jest to miejsce?] — U nas nie ma takiego miejsca, że
by każdy na nie chodził. Ludzie zbierają się wiosną, a jesienią jest wspólne święto.
Dawniejwszyscy chodzili, a teraz mało kto. Nazywało się Tagył Kan. [Do rozmowy
włączył się mąż:] — Góra Dżettygul, tam nie wolno było nikomu chodzić, nikt nie
wspinał się na ten szczyt. Dawniej tak zrobili kamowie, szamani, żeby nikt nie
mógł wejść na tę górę. Tam ani helikopter nie wleci ani nic. Jak leci helikopter, to od
razu grad pada albo coś innego. Szamani tak zrobili, żeby nikt tam nie wszedł. Na
górze mieszka silny Gospodarz. Słuchaj, geodeci chcieli postawić na górze triangul. I co? — nie dali rady. Kiedy tylko wchodzili za zbocze, zaczynał padać grad al
bo sypał śnieg. A jak tylko próbowali przylecieć helikopterem, to od razu robiła się
mgła. Wiesz, tam i teraz bywają z tym świętem, każdego roku, wiosną i jesienią.
I wiesz co? Póki ziemia nie przewróci się, to będzie to święto. Tak jest co roku. Tak
mama mówi. A dawniejludzie opowiadali, że u nas było morze. Woda podniosła
się i wszystko zalało. Potop był. Na szczycie góry leży żelazna tratwa. Tam garstka
ludzi przypłynęła i zaczęli tam żyć. Po nich została tam tratwa żelazna. [Żona:] —
Ten człowiek zostawił tratwę, miał na imię Noj. I ludzie zaczęli tam żyć. [Mąż:] —
To z tejgóry wywodzą się nie tylko wszyscy Ałtajczycy, ale w ogóle wszyscy ludzie.
A ci pierwsi, którzy tutajmieszkali, wszyscy utonęli, tylko ten jeden został z dzie
więcioma synami. Potem pojął za żonę kobietę z jakiegoś innego kraju i stąd wyszli
wszyscy ludzie” .
Sposób przedstawiania tej historii jest charakterystyczny dla lokalnych narra
cji o rodach. Rozpoczyna się od ogólnych sformułowań dotyczących odległych, le
gendarnych początków. Następnie mamy odniesienie do konkretnego miejsca,
które znajduje się w pobliżu. Słyszymy, że dawniejludzie uczestniczyli w rodowym
święcie na górze, obecnie tam już nikt nie chodzi. Kiedy opowieść rozwija się dalej,
okazuje się, że miejsce to wciąż odgrywa ważną rolę. Mało tego, otrzymuje nawet
swójwspółczesny, uaktualniony kontekst w postaci ingerencji uczonych w obszar
przebywania duchów, strzegących swojego królestwa. W tym przypadku — za po
mocą zmieniających się warunków atmosferycznych. W końcu dowiadujemy się,
że w miejscu pochodzenia przodków rodowych, które okazuje się być również miej
scem pochodzenia pierwszych ludzi, znajduje się nawet materialny dowód po
twierdzający prawdziwość historii o legendarnym potopie — żelazna tratwa. Nikt
jejjednak nie widział, ponieważ zwykły śmiertelnik nie ma dostępu do rodowejgóry, gdyż — jak mówią Ałtajczycy— jest bajlu. Pojęcie to w przełożeniu na język an
tropologii, oznacza tabu.
Oto jeszcze dwie krótkie historie rodowe. Pierwszą usłyszałem w Bałyktyjul od
jedynego przedstawiciela sóóku Ilup w tejwsi i zarazem jednego z najmniejszych
w całejrepublice: „To bardzo rzadki ród. Ilup znaczy «dola, szczęście». Historia tak
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się ułożyła. Była wojna w GórnejSzorii, to było w czasach, kiedy Kirgizi koczowali
znad Jeniseja do Azji Środkowej. I oni przechodzili przez nasz Ałtaj. Tam w dole,
koło Gorno-Ałtajska, mieszkają moi krewni. Ci Kirgizi tamtędy przechodzili i mor
dowali miejscową ludność, porywali, odbierali bydło, napadali na kobiety, prześla
dowali. I zostawili tylko jednego chłopaka, przywiązali go do brzozy, tak żeby sok
ściekał z drzewa prosto na niego. Kiedy odjechali, chłopca znaleźli inni ludzie. Nie
wiedzieli, jaki jest sóók tego dziecka i nadali mu sóók Ilup. Nie wiem, jak to przetłu
maczyć na rosyjski — «szczęśliwy» czy jak?”
Ta fabuła również jest ciekawa ze względu na strukturę narracji, a mianowicie
początkom rodu towarzyszy tajemnica — w końcu nie wiadomo, jakiego rodu było
dziecko; następuje również cudowne ocalenie. Całość wydarzyła się w określonym
czasie, na tyle odległym, żeby cała historia nabrała cech legendy.
Trzecia opowieść rodowa dotyczy początku sóóku Tolos i pochodzi od kobiety
mieszkającejw Ortołyk: „Mójsóók Tolos. Ojczyzna Tolosów znajduje się nad Jezio
rem Teleckim. Tak, znam tę historię, tam mieszkali Tolosowie. Mamy takie przy
słowie: największy ród to Tolos, a największe zwierzę to wielbłąd. Przy kościach
wielbłądów nie ma mięsa, a u Tolosów w domu niczego nie znajdziesz. Skąd wzięło
się to przysłowie? Mówią, że dawniej, kiedy inni koczownicy walczyli i brali ludzi
do niewoli, to oni gdzieś tam schowali swójmajątek. Więc jak przyjdziesz do
Tolosów, to u nich w domu niczego nie ma. Dlatego tak mówią, że Tolos to najwięk
szy ród, ale nie mają niczego, a wielbłądy są największymi zwierzętami, ale nie
mają mięsa”.

„Odrodzenie” więzi rodowych w Ałtaju
Od powstania republiki toczyła się narodowa debata poświęcona znaczeniu więzi
rodowych w Ałtaju. Polemika dotyczyła tego, w jaki sposób wykorzystać istnienie
sóóków w sferze działań społecznych i politycznych. Obserwowanie projektów
tworzenia władzy lokalnejpod koniec X X w., alternatywnejwobec oficjalnych
struktur państwa rosyjskiego, było jednym z najbardziej fascynujących zjawisk
społecznych w republice. Plany te dotyczyły w znacznym stopniu przywrócenia ty
tułu zajsana — przywódcy rodowego oraz nadania mu realnych prerogatyw i kom
petencji umożliwiających sprawowanie władzy. Wobec niewydolności administra
cji lokalnejpo upadku Związku Radzieckiego, korupcji urzędników i samowoli
przedstawicieli aparatu państwa wprowadzenie zajsanatu we współczesnejformie, opartego na przynależności rodowej i terytorialnej, miało być lekarstwem na
uleczenie patologicznejsytuacji w postkołchozowych realiach wsi ałtajskich. Jed
nocześnie odwołanie się do sentymentu etnicznego i wyidealizowanej przeszłości
historycznych zajsanów miało pomóc w przywróceniu autorytetu miejscowym for
mom władzy. Ałtajczycy uważali, że stworzenie współczesnej instytucji zajsanów
doprowadzi do reformy istniejących stosunków władzy, która rzeczywiście będzie
opierała się na samorządzie lokalnym, wybieranym przez ludzi, z uwzględnieniem
powiązań rodowych.
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W latach 1992-1994 w większości rejonów Ałtaju upadły kołchozy. W ich miej
sce powstały prywatne gospodarstwa farmerskie. Kołchozy pozostały jedynie
w dwóch rejonach administracyjnych zamieszkałych przez Telengitów (Ułagan
i Kosz-Agacz). Większość z nich uważała, że gospodarstwa kolektywne gwarantu
ją stabilizację — mimo że kołchozy nie uzyskiwały żadnych dotacji państwowych
i środków na funkcjonowanie. Kołchoźnicy całymi latami nie otrzymywali wyna
grodzeń za pracę, park maszynowy uległ zniszczeniu, a zwierzęta kołchozowe
w dużejmierze ukradziono. Dyrektorzy niektórych kołchozów zdecydowali się
przekazać bydło na czas nieokreślony indywidualnym pasterzom — bez prawa
własności do zwierząt. Prawdopodobne jest, że niechęć Telengitów do indywidual
nych gospodarstw farmerskich wynikała z oczywistejdla nich formuły zbiorowego
wypasu stad. W trakcie badań słyszałem nawet, że w formowaniu kołchozów
w Ałtaju w latach 30. X X w. nieoficjalnie stosowano zasadę rodowego kryterium
organizowania kołchozów.
Upadek gospodarstw kołchozowych, wstrzymanie wynagrodzeń w sferze bu
dżetowej dla kołchoźników i nauczycieli, a także korupcja urzędników wpłynęły
na silne nastroje niezadowolenia mieszkańców republiki. W 1992 r. ludzie wybrali
pierwszych rodowych zajsanów. Akcja była zupełnie spontaniczna, a konkretnym
działaniom brakowało umocowania w odpowiednich aktach prawnych. Ałtajczycy, w typowy dla siebie sposób, spierali się co do statusu przyszłych przywódców
rodowych. Kontrowersje dotyczyły tego, czy zajsani powinni mieć wszelkie nie
zbędne pełnomocnictwa administracyjne, przez co staliby się realną władzą w re
publice, czy też powinni być tylko społecznymi działaczami, których praca miałaby
charakter jedynie symboliczny. Inna rozbieżność dotyczyła klucza terytorialne
go bądź rodowego, według którego powinien być wybierany zajsan. Brak jasnej,
klarownej koncepcji instytucji zajsanów przyczynił się do niesłychanego chaosu
działań podejmowanych przez Ałtajczyków. Zajasnów wybierali zarówno przed
stawiciele sóóków, jak i mieszkańcy poszczególnych wsi. Ponadto zajsana wy
bierali nawet członkowie całejwspólnoty etnicznej. Np. w 1992 r. w rejonie
turaczakskim, na północy republiki, Czełkanowie należący do Ałtajczyków północ
nych wybrali zajsana jako przywódcę ich całego narodu, który miał reprezentować
interesy tejgrupy narodowejw republice. Jednak poza nieformalnym mandatem
swoich ziomków zajsan — jak już wspominałem — nie miał żadnych uprawnień.
W rejonach telengickich, odznaczających się silną świadomością przynależno
ści do wspólnoty rodowej, wybory zajsanów przebiegały chaotycznie. Członkowie
poszczególnych rodów i mieszkańcy wsi kierowali się głównie intuicją w odniesie
niu do tego, jak takie wybory powinny przebiegać. W Czibicie ludzie wybrali dwóch
zajsanów z sóóków Sagał i Dżabak. Oprócz jednak przeprowadzenia samych wybo
rów przywódcy rodowego przedstawiciele poszczególnych rodów więcejjuż się nie
zebrali w tej wsi, a zajsani — z tego co słyszałem — nie podjęli żadnych konkret
nych działań. W Ortołyk w 1993 r. władze administracji wiejskiej zorganizowały
święto sóóków. Uczestnicy święta przyszli w strojach narodowych, przynieśli
przygotowane potrawy ałtajskie: mięso, mleko, kurt. Wyborom zajsana towarzy
szyła rywalizacja między sóókami w śpiewaniu tastarakaj. Przed rozpoczęciem
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konkursu organizatorzy przeprowadzili losowanie par rodów, które wzajemnie
między sobą rywalizowały. Zwyciężył ten ród, którego śpiewacy potrafili najszybcieji najtrafniejzaśpiewać krótką, wymyśloną na poczekaniu piosenkę, wyszydza
jącą rywalizujący ród. Na święcie rodowym wybrano zajsanów z najliczniejszych
sóóków występujących we wsi, a zajsan z rodu Kypczak, emerytowany dyrektor
sel-sow ietu, został także zajsanem całego Ortołyku. Mieszkańcy tejwsi w rozmo
wach ze mną na temat roli, jaką zajsan powinien odgrywać w ich wspólnocie,
twierdzili, że przede wszystkim powinien być skutecznym organizatorem pomocy
społecznejwe wsi. Np. w przypadku śmierci jakiegoś Kypczaka w Ortołyk zajsan
powinien zgromadzić wszystkich Kypczaków i prosić ich o pomoc materialną na
rzecz rodziny zmarłego członka rodu. Wśród najstarszych mieszkanek usłyszałem
wręcz skrajną opinię na temat roli zajsana we wsi. Według nich zajsan powinien
odziedziczyć kompetencje radzieckiego lokalnego aparatu władzy, czyli partii ko
munistycznej, Komsomołu i sądu koleżeńskiego. Według niektórych Telengitów te
ideologiczne organizacje kojarzyły się z respektowaniem prawa i autorytetem wła
dzy lokalnej, a zatem w ich mniemaniu gwarantowałyby porządek, zapewniały po
moc społeczną i dobrze wychowywały młodzież.
Na fali „odrodzenia narodowego” coraz częściejmożna było usłyszeć w Ałtaju
określenia nawiązujące do systemu administracji z czasów przedrewolucyjnych.
Dyrektor sel-sow ietu z Beltiru w trakcie rozmowy ze mną powołał się na włas
ny przypadek i wyjawił, że mieszkańcy wsi zaczęli nazywać go boszko, tak jak
przed rewolucją określano zarządców terytorialnych. Zatem boszko współcześnie
miałby oznaczać administratora wsi. W „odrodzeniowej” narracji dotyczącejwprowadzenia instytucji zajsana, w rozmowach, pojawiały się także określenia histo
ryczne demiczi, szulengi, jednak tylko nieliczni rozmówcy potrafili wyjaśnić
pochodzenie i zakres kompetencji tych urzędów. Do codziennego języka Ałtajczyków określenia te zapewne weszły w wyniku publikacji prasowych w „Ałtajdyn
Czołmony”, która w dużym stopniu animowała współczesną polemikę związaną
z administracyjnym aspektem rodów ałtajskich.
Rozmowy o rodach i wyborze zajsanów towarzyszyły mi przez cały okres badań
w Ałtaju. Mieszkańcy wsi telengickich urząd zajsana utożsamiali przede wszyst
kim z posadą państwową, wskazując na potrzebę wydzielenia dla niego środków
finansowych z budżetu republiki. Idea połączenia godności zajsana ze stanowi
skiem urzędnika państwowego, a jednocześnie brak odpowiedniego prawa wyposażajacego go w możliwości działania, pozostawiały tę instytucję w sferze
utopii, a liczne koncepcje i projekty kończyły się na słownych deklaracjach, nie
przynosząc efektu w postaci konkretnych rozwiązań. Takiej sytuacji sprzyjał
brak zdecydowanych kroków ze strony polityków i parlamentarzystów, wśród któ
rych posłowie narodowości ałtajskiej w zgromadzeniu narodowym stanowili
mniejszość.
Idea przywrócenia urzędu zajsana stała się realna dopiero w 1998 r. Podstawą
zmiany statusu rodów stał się projekt ustawy „O wspólnocie rodowejAłtajczyków”, przygotowany w 1997 r. przez przewodniczącego parlamentu ałtajskie
go Tabajewa. Ustawa ta określała pozycję prawną i rolę rodu w kontekście władzy
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samorządowejw Rosji i Republice Ałtaj. Ustawa regulowała zasady organizowa
nia i działalności wspólnoty rodowejoraz określała jej relacje wobec państwowych
organów władzy, samorządu lokalnego i organizacji społecznych. W tytule pier
wotnego wariantu projektu występowało pojęcie sook, zastąpione następnie sło
wem zajsanat. W ustawie wspólnotę rodową określa się jako zajsanat, czyli
„samodzielną i niezależną organizację obywateli, połączonych więzami krwi
i wspólnotą interesów, stworzoną w celu zachowania i rozwoju tradycyjnych form
stylu życia, kultury, ekonomii, korzystania z bogactw natury przez wspólnotę ro
dową oraz w celu ochrony praw interesów ludności rdzennej, a także samodziel
nego rozstrzygania na własną odpowiedzialność kwestii ogólnego i lokalnego
znaczenia. Rodowa wspólnota (zajsanat) jest historyczną formą organizowania
samorządu Ałtajczyków”.
Prawną podstawę działalności wspólnot rodowych Ałtajczyków stanowiły
przygotowana ustawa, Konstytucja Federacji Rosyjskiej, Konstytucja Republiki
Ałtajoraz normy prawa międzynarodowego i ustawy federacyjne: „O ogólnych za
łożeniach (zasadach działania) samorządu lokalnego w Federacji Rosyjskiej”
i „O narodowo-kulturalnejautonomii” . Ustawy odwoływały się także do niepisa
nych zasad prawa zwyczajowego Ałtajczyków.
Tematyka rodów i reguł pokrewieństwa należy do kanonów literatury antropo
logicznej. Uważam za rzecz ciekawą przedstawienie, w jaki sposób problematyka
ta, mocno przecież związana z nieformalnymi, acz obowiązującymi regułami życia
społecznego, została skodyfikowana w ramach sztywnego języka prawnego. Tak
że ze względu na znaczenie polityczne tego aktu, nobilitującego kryterium pokre
wieństwa, przedstawiam najważniejsze treści ustawy „O wspólnocie rodowej
Ałtajczyków”.
Do najważniejszych zadań wspólnot rodowych należy stworzenie odpowied
nich warunków umożliwiających „realizację prawa naturalnego narodu ałtajskie
go do jego organizacji i istnienia opartego na własnych instytucjach samorządu”.
Celem ustawy jest zachowanie społecznych, ekonomicznych i kulturowych praw
„rdzennej” ludności republiki, rozwój rzemiosła tradycyjnego, tradycyjnej gospo
darki pasterskieji związanejz nią ochrony środowiska naturalnego i ekologii. Jej
głównym celem — jak czytamy we wstępnych założeniach — jest „odrodzenie”
i rozwójkultury tradycyjnej, wartości duchowych narodu oraz obyczajów religij
nych i rytuałów, włączenie do życia codziennego Ałtajczyków norm, obyczajów
i tradycji sprzyjających wzrostowi świadomości narodowejAłtajczyków, zachowa
nie i rozwójtwórczości ludowej, folkloru, literatury, narodowych dyscyplin sportu,
ochrona miejsc historycznych, przyrody i miejsc kultowych, a także zachowanie
i rozwój ałtajskiego stroju narodowego i przedmiotów kultury tradycyjnej.
Każda wspólnota rodowa musi mieć statut, który jest głównym dokumentem
określającym strukturę i działalność rodu. Statut powinien zawierać nazwę i miej
sce przebywania rodu, określać warunki przyjęcia nowych członków oraz możli
wości wystąpienia ze społeczności. Rejestracji wspólnoty rodowejna poziomie wsi
i rejonu dokonuje administracja rejonowa, na poziomie miejskim — administracja
miasta, a na poziomie republiki — Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Ałtaj.
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Ród jest zobowiązany do prowadzenia rejestru członków, w którym ma znaleźć się
nazwisko, imię, otczestwo, miejsce zamieszkania, przynależność rodowa oraz sto
pień pokrewieństwa z pozostałymi członkami wspólnoty. Do zajsanatu mogą na
leżeć Ałtajczycy oraz ich rodziny, przynależący do jednego sóóku, przedstawiciele
innych sóóków i społeczności etnicznych mieszkających na terytorium wspólnoty
rodowej. Za zgodą rodowego kurułtaju mogą zostać przyjęci także bliscy krewni
i ich rodziny, zamieszkali poza terytorium rodowym, ale związani wspólnotą du
chową, materialną czy pomocą sąsiedzką. Przynależność do wspólnoty rodowej
może być zbiorowa (rodziny, rody) i indywidualna (poszczególni obywatele). Oso
by niepełnoletnie, emeryci i inwalidzi stale mieszkający na terytorium rodu uwa
żani są za członków wspólnoty bez konieczności składania dokumentów, ale
muszą być włączeni do ogólnego rejestru członków wspólnoty.
Podstawą finansową i warunkiem działalności wspólnoty rodowejsą: wspólna
własność, zatwierdzone posiadłości rodowe i wykorzystywanie surowców natu
ralnych znajdujących się na terytoriach rodowych (lasy i pastwiska), składki
członków rodu, dobrowolne ofiary i wpłaty osób prywatnych, organizacji, przed
siębiorstw, firm handlowych, a także środki zgromadzone w czasie imprez maso
wych oraz w wyniku dotacji instytucji państwowych. Mieszkańcy wspólnoty
rodowej w granicach swoich terytoriów mogą ubiegać się o przyznanie licencji na
polowanie, rybołówstwo, zbieranie orzechów, jagód, ziół leczniczych itd. Na zie
miach rodowych mogą powstawać farmerskie gospodarstwa, firmy i inne podmio
ty gospodarcze zajmujące się tradycyjnym rzemiosłem i przemysłem naturalnym.
Instytucje państwowe oraz samorząd udzielą wspólnotom rodowym pomocy fi
nansowej, jeśli środki zostaną przeznaczone na konkretny cel i w tym celu zostaną
wykorzystane.
Ustawa ma przede wszystkim regulować zasady funkcjonowania członków rodu,
określając ich możliwości i prawa. Zawiera jednak pewne sprzeczności. W projekcie
znalazł się zapis, że obywatel republiki ma możliwość wyboru swojego rodu, co jest
sprzeczne z zasadą dziedziczenia sóóku. Być może zapis ten miał na celu włączenie do
zajsanatów Kazachów mieszkających na południu republiki. Wątpliwości budzi także
zasada współistnienia wspólnot rodowych z organami samorządu lokalnego. Wyni
ka z tego, że struktura rodowa pokryje się z istniejącą strukturą administracyjną,
wprowadzając niejasne zasady kompetencji i odpowiedzialności.
Jeśli chodzi o praktyczną stronę sprawowania władzy, ustawa proponuje trój
stopniowy układ wspólnoty rodowej — odpowiednio dla republiki, rejonów i wsi:
kurułtaj, zajsanstwo, sąd zajsanski. Wśród najwyższych organów władzy znajdu
je się wielki kurułtaj republiki (składający się z przedstawicieli sóóków), w dalszej
kolejności rejonowy i miejski kurułtaj (rody i przedstawiciele sóóków) oraz mały
kurułtaj rodów lub rodów poszczególnych wsi. Kurułtaj wspólnoty rodowejstanowi jednocześnie jej samorząd i decyduje o wszelkich kwestiach, zbierając się nie
rzadziejniż dwa razy do roku. W razie konieczności kurułtaj ma prawo zwołania
torgo zajsanów, rady składającej się z aga zajsana, bij zajsana i zajsanów.
Zajsanstwo jest organem wykonawczym wspólnoty rodowejorganizującym jej
pracę oraz ciałem kontrolującym postanowienia kurułtaju. Poszczególni zajsani
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współpracują z organami władzy państwoweji organizacjami społecznymi. „Gło
wa” rodu {agazajsan, bij zajsan, zajsan) jest przywódcą wyłonionym w wyborach
na okres trzech lat. Aby objąć urząd zajsana, należy otrzymać ponad połowę gło
sów uczestniczących na kurułtaju przedstawicieli sóóków.
Agazajsan (głównyzajsan) reprezentuje interesy wszystkich rodów występu
jących na Ałtaju. Wybierany jest przez sóóki na kurułtaju republiki lub przez torgo
zajsanów. B ij zajsana (starszego zajsana) wybierają sóóki na rejonowym lub
miejskim kurułtaju; reprezentuje on interesy rodów poszczególnych rejonów lub
Gorno-Ałtajska. Zajsan wspólnoty rodowejnajniższego szczebla wybierany jest
na kurułtaju rodu (sóóku lub wiejskiego zgromadzenia rodów) i reprezentuje inte
resy rodu lub rodów mieszkających we wsi. Wyborom zajsanów mogą towarzyszyć
wybory innych urzędów: seniora rodu, demiczi, szulengi, bija, których obowiązki
określa ustawa i statut. Seniorzy rodu łączą się w Radę Starszych, która ma cha
rakter doradczy. Demiczi, szulengi i bijowie są pomocnikami zajsanów, wykonują
ich polecenia lub postanowienia zgromadzenia wspólnoty rodowej. Komisja rewi
zyjna kontroluje stan finansowy wspólnoty i wykorzystywanie środków zgodnie
z przeznaczeniem.
Władza sądownicza znajduje się w gestii sądu zajsanskigo26, społecznego ciała
powołanego w celu rozstrzygania kwestii spornych wewnątrz wspólnoty rodowej
oraz rozsądzania drobnych naruszeń wewnątrz rodu. Sąd zajsanski działa na za
sadzie sądu polubownego i koleżeńskiego. Członkowie sądu są wybierani na ku
rułtaju rodu spośród szanowanych członków sóóku, którzy osiągnęli trzydziesty
rok życia i otrzymali zgodę na pełnienie obowiązku sędziego. Sąd zajsanski spra
wuje swoją powinność w liczbie nie mniejszejniż trzech sędziów. Jego obradom
przewodzi zajsan lub senior wspólnoty rodowej. Dla rozstrzygania sporów między
członkami różnych rodów może zostać powołany sąd zajsanski składający się
z przedstawicieli różnych sóóków. Wówczas na czele sądu stoi aga zajsan lub
bij ajsan. Sędziowie sądu zajsanskiego, którzy stracili zaufanie wspólnoty rodo
wej mogą zostać odwołani przez kurułtaj lub torgo zajsanów.
Przygotowanie ustawy niesłychanie zaktywizowało działania liderów etnicz
nych. W republice zaczęły się przygotowania do przeprowadzenia Kurułtaju Naro
du Ałtajskiego, który miał zdecydować o wszystkich ważnych dla Ałtajczyków
dziedzinach życia. Na początku stycznia 1999 r. gazeta „Ałtajdyn Czołmony” opu
blikowała obszerny artykuł poświęcony Zgromadzeniu Narodu Ałtajskiego oraz
pełny spis urzędów i godności, które miały znaleźć się w nowejhierarchii teryto
rialnej i administracyjnej. Dziennikarze gazety oraz przywódcy narodowi ogłosili
termin największego Kurułtaju w historii republiki (18 lutego 1999 r.), zwraca
jąc się do Ałtajczyków z apelem o przeprowadzenie wiejskich kurułtajów sóóków 2
6
26 Przed rewolucją sąd zajsanski odbywał się na wolnym powietrzu. Uczestniczyli w nim, oprócz
oskarżyciela i pozwanego, krewni oskarżycieli i pozwanych oraz świadkowie. Uczestnicy procesu roz
siadali się tradycyjnie na planie okręgu, zajmując miejsca według podobnego porządku jak w jurcie —
im człowiek był znamienitszy, bardziej szanowany i bogaty, tym bliżej mógł siedzieć w centrum. Męż
czyźni ci mieli także prawo pierwszego głosu.
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i kurułtajów rejonowych. Zaczął się miesiąc pasjonujących pomysłów, kłótni i spo
rów, jakie tylko mogą towarzyszyć wyborom władz, z którymi ludzie mocno się
utożsamiają. Dla Ałtajczyków było to tym bardziejistotne, że niemal po stu latach
otrzymali możliwość wyboru przywódcy rodowego, który mógł stać się „prawdzi
wym wodzem”.
Tyle rozwiązań prawnych. Przejdźmy teraz do tego, w jaki sposób suchy za
pis ustawy prawnejzaczął działać w społeczności lokalnej. Powstanie struktur
wiejskich i rejonowych zajsanatu obserwowałem w czasie zimowego pobytu
w Kókóru. Między 26 a 28 stycznia 1999 r. odbyły się we wsi trzy zgromadzenia
poszczególnych rodów. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że wszystkim zebraniom to
warzyszyły niecodzienne emocje, a niekiedy wręcz kłótnie. Obserwując burzliwy
przebieg spotkań, odbywających się w siedzibie kołchozu, nie miałem wątpliwo
ści, że temat sóóków był dla ludzi bardzo ważny i nie został wywołany w sposób
„sztuczny”. Ludzie domagali się lokalnejwładzy, która w jakiś sposób uwzględ
niałaby elementy „prawa zwyczajowego” — stąd tak żywe zainteresowanie ideą
zajsanatu i projektem rozpowszechnionym za sprawą publikacji prasowej.
Pierwszego dnia spotkali się mieszkańcy Kókóru z sóóku Sagał. Przewodził im
dyrektor kołchozu, pochodzący z tego rodu, Batyr Byrczykowicz Majchijew — nie
przez wszystkich we wsi lubiany, ale cieszący się autorytetem wśród Sagałów ze
względu na swoją przedsiębiorczość i umiejętność sprostania trudnościom ekono
micznym. Zebranie rozpoczęło się ze sporym opóźnieniem, jak to często bywa na
Ałtaju. Uczestniczyło w nim około trzydziestu osób z rodu Sagał, wśród nich było
kilka kobiet. Na zgromadzenie rodowe przyjechał Wiktor Kiertikowicz Majchijew,
zastępca dyrektora administracji całego rejonu Kosz-Agacz. Przedstawił ogólne
cele i założenia kurułtaju oraz projekt wydrukowany w „Ałtajdyn Czołmony”. Ko
nieczność stworzenia nowej struktury władzy uzasadniał sytuacją ekonomiczną
w Ałtaju, która doprowadziła do wstrzymania wypłat wynagrodzeń, tragicznejsytuacji materialnejwiększości rodzin, kradzieży bydła i alkoholizmu. Wskazywał,
że szansą naprawy takiej sytuacji może być nawiązanie do dawnego ałtajskiego
prawa zwyczajowego, które będzie funkcjonowało paralelnie z ustawami rosyjski
mi i oficjalnym prawem federalnym. W swoim przemówieniu przekonywał, że każ
dy naród powinien mieć własne prawa, noszące w języku ałtajskim nazwę dżann.
Po tym dość suchym, urzędowym wprowadzeniu w zimnej sali rozpoczęła się
gorąca dyskusja. Wzięło w niejudział kilkunastu Sagałów. Atmosfera spotkania
przypominała niemal naradę wojenną. Uczestnicy zebrania po kolei wstawali,
głośno wyrażali aprobatę lub dezaprobatę dla podnoszonych kwestii, często pod
kreślali swoje racje nadmierną gestykulacją lub podniesionym głosem. To na pew
no nie było nudne spotkanie administracji kołchozu. Najwięcej energii uczestnicy
zużyli na ostrą krytykę terminologii nowych urzędów wydrukowanych w „Ałtajdyn Czołmony”. Z zapałem dyskutowali także na temat kompetencji i zasad finan
sowania zajsana oraz kwestii egzogamii rodowej, podniesionejprzez dyrektora
kołchozu.
Według publikacji prasowej, najszerszym pojęciem oznaczającym zgromadze
nie dużych sóóków jest otok, na jego czele powinien stać tóczin. Członkowie otoku
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wchodzą w skład kuree, rodzaju rady. Natomiast małe sóóki miały stanowić arban.
Przywódcą każdego rodu według zaproponowanejnomenklatury powinien zostać
nojon, mający do swojejdyspozycji pomocnika — tużumega. Prawo wybierania
zajsanów otrzymają tylko duże rody. Zajsan będzie miał do pomocy torgo, a demiczi będzie pomagał naczelnikowi otoku (szulengi zostanie naczelnikiem arbanu).
Jeśli np. zajsan Sagałów będzie miał siedzibę w Kosz-Agacz, to w Kókóru będzie
pracował jego demiczi.
Zaproponowane przez gazetę godności wywołały lawinę kontrowersji. Sagałowie nie zaakceptowali części nazw, twierdząc że są im zupełnie obce, a niektórych
nawet nigdy nie słyszeli. Główne protesty wzbudziło słowo nojon, pochodzenia
mongolskiego — zamiast niego uchwalili bij. Nie przyjęli także terminu torgo, któ
ry zastąpili na wniosek jednego z najstarszych Sagałów określeniem boszko.
Sagałowie zgodzili się, że podstawą finansową działań przyszłego zajsana
z ich rodu będą składki obejmujące wszystkich członków sóóku. Będzie to jednak
tylko część całego systemu. Dyrektor kołchozu zaproponował, aby bogatsi człon
kowie rodu przekazywali w formie wspierania otoku zwierzęta, które stanowiłyby
zaplecze i majątek rodowy. Rozważano także kwestię wyboru pasterza, który pro
wadziłby wypas bydła należącego do ich rodu.
W czasie spotkania Sagałów nieoczekiwanie wiele czasu zajęła dyskusja po
święcona endogamii rodowej, wywołana przez dyrektora kołchozu Batyra. Opo
wiedział się zdecydowanie przeciwko przypadkom zawierania małżeństw przez
młodych ludzi pochodzących z jednego sóóku. Przypomniał, że istnieją aru sóók
i kirlu sóók, czyli rody czyste i brudne. Jeżeli dziewczyna z rodu Sagał wychodzi za
mąż za Sagała, wówczas dziecko jest brudnego sóóku, kirlu sóók. Batyr swójgniew
uzasadniał obawą przed naruszeniem praw genetyki i groźbą, że zawieranie
małżeństw endogamicznych rodowo doprowadzi do zniszczenia rodu.
Baatyr gorąco domagał się także ochrony honoru rodowego i dobrego imienia
Sagałów. Żądał nawet karania kobiet, które urodziły nieślubne dziecko. Według
miejscowej tradycji, jeśli dziewczyna zaszła w ciążę i nie wyjdzie za mąż do czasu
rozwiązania, to urodzi dzieckosuraz (bez ojca). Mówi się o nim, że jest „otrzymane
od ognia”. W takim przypadku potomek nosi sóók matki, który staje się kirlu.
Dziecko w rzeczywistości jest innego rodu (sóóku ojca) i kiedy dorośnie, teoretycz
nie może zawrzeć związek małżeński z przedstawicielem swojego rodu. Dyrektor
kołchozu żądał nawet, żeby przyszły sąd zajsanski wprowadził zakaz narodzin
nieślubnych dzieci.
Równie kategoryczny był wobec kobiet z rozbitych małżeństw. Dziewczyna,
wychodząc za mąż, przyjmuje nazwisko męża, a dzieci dziedziczą sóók po ojcu.
Wraz z rozpadem małżeństwa dzieci pozostają przy nazwisku swojego ojca, są też
z rodu ojca. Dla ich matki powrót do domu rodzinnego jest hańbą dla najbliższych
krewnych i całego sóóku. Dyrektor kołchozu krzyczał wzburzony, że takie kobiety
muszą mieć świadomość, że — wychodząc za mąż — nie mają prawa powrotu do
rodzinnego gniazda.
Zebranie Sagałów zakończyło się wyborem kandydatów na urzędy rodowe.
Zaproponowali Sergieja Majchijewa, prawnika z wykształcenia, na demiczi rodu
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w Kókóru. Natomiast kandydatem na zajsana wszystkich Sagałów w całym rejo
nie administracyjnym Kosz-Agacz został Michaił Ałtajewicz Jerlembajew, mężczy
zna w sile wieku, emerytowany pułkownik milicji, rzeczywiście cieszący się wśród
przedstawicieli rodu dużą estymą. Przedstawione propozycje personalne na nowe
urzędy miały zostać zatwierdzone na zgromadzeniu wiejskim wszystkich mie
szkańców Kókóru.
Następnego dnia spotkali się przedstawiciele tzw. małych sóóków w Kókóru —
Kypczak, Mundus, Dżabak, Todosz, Kergił, czyli rodów, których mieszkańcy w su
mie stanowią kilkadziesiąt rodzin. W porównaniu z dniem poprzednim przyszło
niewielu ludzi, a obrady miały dużo spokojniejszy przebieg niż spotkanie Sagałów.
Zebranie prowadził KrajAdarowicz Bidinow z sóóku Kypczak, wiejski nauczyciel,
uważany przez mieszkańców wsi za świetnego znawcę religii i kultury ałtajskiej.
Bidinow w mowie rozpoczynającejzebranie podkreślił potrzebę ochrony i odro
dzenia tradycji telengickiej. Odwoływał się tym samym do rodów dziedziczonych
po przodkach i do „genetycznych korzeni swojego rodu”. Zdaniem Bidinowa, na
mieszkańcach Kókóru spoczywa szczególny obowiązek zachowania kultury przod
ków, ponieważ mieszkają w Czujdyn bazy — „głowie” Czui. Przypominał szczegól
ną rolę Kókóru w historii doliny czujskieji Ałtaju. Niedaleko dzisiejszejwsi
znajdowała się przed rewolucją siedziba zajsana. Pierwszym zajsanem Kókóru był
Czyczkan, który swoje bydło wypasał na pastwiskach Sajlugiem272
. Z kolei ostat
8
nim zajsanem doliny czujskiejbył Oczurdjap, którego potomkowie mieszkają
w Kókóru do dziś. W związku z tym, że jest to tak duża i zasłużona dla kultury
ałtajskiej wieś, Bidinow zaproponował, aby Kókóru miała swojego zajsana.
Przedstawiciele „małych” sóóków dyskutowali o rodach braterskich (karyndasz sóóktor). W czasie zebrania padła propozycja, żeby sóóki, których członkowie
uważają się za braci, wybrali wspólnego zajsana. Nie spotkała się jednak z akcep
tacją, ponieważ w poszczególnych rejonach Ałtaju braterstwo karyndasz sóóktor
układa się w innych konfiguracjach aniżeli wśród Telengitów. Np. w rejonie ongudajskim sóóki Mundus i Kypczak uważają się za braterskie. Natomiast starzy mie
szkańcy w Kókóru nie uznają Mundusów za braci Kypczaków, ale Kergiłów.
Ostatecznie przedstawiciele małych rodów Kókóru zaproponowali, żeby każdy
sóók, który liczy więcejniż dziesięć rodzin we wsi, wybrał spośród siebie szuleng i28. Jednocześnie przy głośnym aplauzie, bez żadnych sprzeciwów, zgromadzeni
wybrali kandydaturę Kraja Adarowicza Bidinowa na torgo, czyli przywódcę ma
łych sóóków.
Trzeciego dnia w siedzibie kołchozu zgromadzili się przedstawiciele sóóku
Kóbók. Było to jednak zupełnie inne spotkanie od dwóch poprzednich. Na zebranie
przyszło ponad siedemdziesięciu mężczyzn z rodu. Wszyscy przybyli punktualnie,
27 Nazwa pastwisk pochodzi od świętej góry rodowej sóóku Sagał.
28 Uczestnicy zgromadzenia wybrali pięciu kandydatów do urzędu szulengi. Zostali nimi Michaił
Orgunow (sóók Ałmat), Aduczy Sałanchanow (sóók Dżabak), Walera Konstantinow (sóók Irkit),
Michaił Tachanow (sóók Kypczak), Boris Dilekow (sóók Kergił). To właśnie te osoby uczestniczyły
w publicznym składaniu ofiary w czasie Czagaa bajram w Kókóru.
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byli przygotowani do dyskusji i sprawiali wrażenie najbardziejzaangażowanych
w sprawę zajsanatu. Przewodniczącym zebrania został Iwan Parajew. Już na sa
mym początku doszło do ciekawego zdarzenia. Parajew poprosił jedną z obecnych
na sali kobiet, aby podeszła do stołu prezydialnego i protokołowała zebranie. Ko
bieta odpowiedziała, że nie może usiąść na wskazanym miejscu, ponieważ w po
bliżu znajduje się jej kajyn, czyli wuj męża29.
Pierwszą omawianą kwestią było zjednoczenie wszystkich odgałęzień rodu
Kobok. Jest to jedyny ród we wsi, który ma własne odgałęzienia określane przy po
mocy kolorów: Ak Kobok (biały), Kara Kobok (czarny), Tas Kobok (niebieski). Dy
rektor administracji wiejskiej (sel-sowietu) Maria Nikołajewna (z urodzenia sóók
Kobok, po mężu Ałmat), jedyna kobieta, która zabrała głos na spotkaniu, zwróciła
uwagę, że gałęzie tego rodu są charakterystyczne tylko dla Kokoru. W pozostałych
wsiach występuje jeden ogólny sóók Kobok. Uczestnicy zebrania podzielili się na
dwa stronnictwa: zwolenników utrzymania istniejącego podziału lub zjednocze
nia. Na sali długi czas toczyła się zażarta dyskusja na temat, czy Kobokowie róż
nych gałęzi sóóku mogą zawierać między sobą związki małżeńskie. Większość
Koboków uważała, że nie mogą łączyć się ze sobą w obawie zaistnienia zmian ge
netycznych. Zwolennikiem możliwości zawierania związków między Ak, Kara
i Tas był Marat Iwanowicz, znany z bezkompromisowego wyrażania swoich po
glądów, powołujący się na tradycję i przekaz starszych Telengitów. Ku zaskocze
niu wszystkich przytoczył rodowe prawo zwyczajowe, według którego — podobno
— jeśli przejdzie siedem pokoleń (ada), to młodzi ludzie z „podrodu” Ak, Kara
i Tas, mogą się między sobą żenić. Ostatecznie, po długich i burzliwych sporach,
nie udało się ustalić wspólnej zasady.
Najważniejszą kwestią zebrania była jednak sprawa zajsana. Wszyscy Kobokowie jednogłośnie wypowiedzieli się przeciwko wyborowi zajsana oraz przeciwko
niektórym postanowieniom ustawy o zajsanstw ie. Kobokowie są zdania, że wyło
nienie zajsana w wyborach jest sprzeczne z tradycją ałtajską. Uważali, że władzę
może sprawować tylko zajsan dziedziczny. Byli wyjątkowo zdecydowani w tym
względzie i zgodni w swoich opiniach. Między innymi postawili zarzut, że pro
jekt zajsanstwa został przygotowany przez ludzi z „dolnych” rejonów, którzy
uwzględnili wyłącznie własne interesy, lekceważąc zdanie mieszkańców innych
obszarów (czyli Telengitów). Przedstawiciele rodu Kobok uchwalili także, że na
Kurułtaju Narodu Ałtajskiego wystąpią z własnymi propozycjami zmian, a przede
wszystkim będą bronili idei dziedziczności zajsana. Marat Iwanowicz jako argu
ment za takim rozwiązaniem przypomniał, że zajsan od urodzenia był związany
własną pępowiną z pępowiną ziemi (dżajsan dżerle kindigi dżanys). Oznacza to, że
zajsan może być tylko jeden, a jego władzę legitymizuje nierozerwalna i nie
widoczna więź z ziemią rodową. W przypadku rodu Kobok jest niąyjyk Kókóru.
29 Relacja między wujem a żoną siostrzeńca jest stosunkiem unikania, respektowanym przez wielu
Telengitów. Kajyn w czasie obrzędu zaślubin odsłania batem poły zasłony, za którą ukryci są nowo
żeńcy w jurcie weselnej. Kobiecie nie wolno m.in. wypowiadać imienia kajyna, bezpośrednio spotykać
jego wzroku, przechodzić przed nim.
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24. Boris Dilekow — szulengi
rodu Kergił w Kokoru

Wszyscy zebrani jednogłośnie zdecydowali, że nie będą wybierali zajsana, tylko
uchwalą, że zajsan na mocy dziedziczenia urzędu powinien pochodzić z rodziny
Oczurdjapowych. Kto natomiast spośród ich krewnych zostanie zajsanem, pozo
staje ich wewnętrzną sprawą. Kobokowie postanowili więc, że będzie jeden dzie
dziczny, niepodlegający żadnym wyborom zajsan, dokonają zaś wyboru trzech
demiczi, którzy staną na czele odgałęzień rodowych Ak, Kara i Tas30.

30 Wszyscy trzej kandydaci na demiczi: Dżondyn Mardjanow (AkKobok), Marat Iwanowicz Badanow
(Kara Kobok),Aleksej Nikołajewicz Turtubajew (Tas Kobok) wśród żywiołowych reakcji zostaliwybrani przez aklamację.
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Pod koniec narady głos otrzymał Nikołaj Boktorowicz Oczurdjapow, wnuk ostat
niego zajsana. Bardzo wzruszony, nieśmiały mężczyzna, ze łzami w oczach po
dziękował wszystkim zebranym za obdarzenie go zaufaniem. Nie przyjął jednak
godności, uważając że lepiejdo tego zadania nadaje się jego syn Sergiej. Kandyda
turę Sergieja Oczurdjapowa przyjęto żywiołowo. W kuluarach spotkania słychać
było głosy, że Sergiejbył idealnym kandydatem na urząd zajsana: młody, wy
kształcony (był wówczas doktorantem wydziału historii) i bez nałogów.
Ostatnim akcentem trzydniowych spotkań rodowych był kurułtaj wszystkich
mieszkańców Kokorü. Odbył się dwa dni później, w sali kinowejdomu kultury.
Trwał kilka godzin, a uczestniczyło w nim kilkuset mieszkańców wsi. Wszystkie
przedstawione kandydatury na rodowych demiczi uzyskały aprobatę społeczno
ści lokalnej. Jednak w czasie spotkania doszło do ostrego sporu między przedsta
wicielami sooku Kobok i Sagał. Sagałowie byli nawet gotowi zaakceptować
dziedziczność urzędu zajsana w Kokorü, ale zdecydowanie przeciwstawiali się po
mysłowi, aby SergiejOczurdjapow został zajsanem całego rejonu Kosz-Agacz
(czyli doliny Czui). Znany nam już Batyr, domagając się urzędu zajsana dla Sagałów, w polemicznym amoku używał nawet tak niecodziennych argumentów, jak
równouprawnienie wszystkich sooków do sprawowania godności zajsanskiej.
Przysłuchiwanie się tej burzliwej debacie, trwającej kilka godzin, wciągnęło mnie
bez reszty. Mając we wsi wielu znajomych Koboków, kibicowałem ich opcji, tak
aby na wzór dawnego przedrewolucyjnego prawa w dolinie Czui był tylko jeden
dziedziczny zajsan.
Ostatecznie zgromadzenie wiejskie zatwierdziło osoby zgłoszone na zebraniach
sooków, które miały reprezentować Kokorü na kurułtaju rejonowym w Kosz-Agacz. Przez aklamację zdecydowało, że wieś będzie miała swojego zajsana. Mie
szkańcy ustalili, że na kurułtaju rejonowym poprą kandydaturę Oczurdjapowa na
aga zajsana. Na koniec wybrali także delegację wsi na Kurułtaj Narodu Ałtajskie
go, który w lutym miał się odbyć w stolicy republiki.
Uznałem za istotne, aby zgromadzenia rodowe w Kokorü przedstawić szczegó
łowo. Zależało mi na ukazaniu spontanicznego charakter tych spotkań. We wsi
w czasie tych kilku dni wyraźnie wyczuwałem atmosferę napięcia i podwyższo
nych emocji. Ludzie odwiedzali się w domach, dopytywali się o przebieg spotkań
innych sooków, przygotowywali wspólne strategie i rozwiązania. Był to znako
mity pokaz etniczności w działaniu, gdzie ludzie tak mocno zaangażowali się
w formę budowania rodzaju samorządu wykraczającego poza „obce” formuły
lokalnej administracji, której organizatorem jest państwo rosyjskie. Ponadto stało
się jasne, że koncepcja „odrodzenia”, a raczejutworzeniazajsanatu, nie była tylko
nudnym, urzędniczym rozporządzeniem — jakich jest wiele na Syberii, ale ży
wą, ważną ideą, pobudzającą ludzi do działania na rzecz własnych wspólnot
rodowych.
Na koniec jeszcze kilka słów o kurułtaju rejonowym w Kosz-Agacz, który wy
glądał jednak zupełnie inaczej. Nie będę przytaczał szczegółów, doskonale ro
zumiem, że dla osób nieznających miejscowego kontekstu niuanse związane
z wyborem zajsanów mogą być nużące. Podobnie zresztą jak pierwsza część
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tego zgromadzenia, której się przysłuchiwałem. Atmosfera bardziejprzypominała
posiedzenie plenarne partii komunistycznejniż lokalną debatę nad przyszłością
republiki. Zresztą i strategie postępowania były bardziejwyrafinowane, ale jedno
cześnie czytelne: chodziło o władzę i wpływy. Przewodniczący kurułtaju rozpoczął
zgromadzenie od złożenia życzeń zdrowia i szczęścia dla delegatów poszczegól
nych wsi. Wybrano prezydium kurułtaju, komisję mandatową, skrótacyjną itd.
Trwały liczne, nudne, niezawierające żadnejtreści ogólnikowe przemówienia. Aż
do czasu, gdy nadeszła pora ostatecznych rozstrzygnięć. Uczestnicy kurułtaju
podjęli decyzję, że ich zdaniem tytuł najwyższy przywódcy Ałtajczyków w całejrepublice powinien nosić nazwę bij. Natomiast najwyższym urzędem w rejonie bę
dzie agazajsan, na czele wsi stanie zajsan. Będzie także piętnastoosobowa rada
kuree z siedzibą w Kosz-Agacz. Wejdzie do niejjeden przedstawiciel z każdejwsi
w rejonie. Po głosowaniu i ustaleniu takiejstruktury zarządzania rejonem rozpo
częła się dyskusja nad dziedzicznością urzędu zajsana. Ostatecznie o najwyższy
urząd w rejonie aga zajsana ubiegało się dwóch kandydatów: SergiejOczurdjapow, popierany przez delegację z Kokoru (z którejwyłamali się przedstawiciele ro
du Sagał), oraz Michaił Jerlembajew, popierany przez większość delegatów.
Powracając kilkakrotnie do Kosz-Agacz i przebywając dość długo w Ałtaju, siłą
rzeczy musiałem włączyć się w lokalne relacje sympatii i niechęci. Szczerze życzy
łem zwycięstwa Sergiejowi. Jako doktorant był mi z pewnością bliższy niż pewny
siebie, zarozumiały były pułkownik milicji. Z jednejstrony Sergiejwydawał się być
człowiekiem spoza układu interesów, a z pewnością miał mniej powiązań z niefor
malnymi strukturami władzy niż jego rywal. Z drugiejstrony, co wtedy wydawało
mi się zaskakujące, Jerlembajew miał rzeczywiście mocną pozycję wśród ludzi,
a milicyjna przeszłość była raczejdobrym kapitałem niż przeszkodą w uzyskaniu
poparcia ziomków. Ostatecznie w tajnym głosowaniu zwyciężył były funkcjona
riusz państwa radzieckiego, uzyskując przewagę 2/3 głosów. Jerlembajew jako aga
zajsan rejonu Kosz-Agacz, pięknejdoliny Czui, złożył przysięgę: „zobowiązuję się
i przysięgam czynić wszystko dla dobra mojego narodu”. Następnie, z widoczną
dumą na twarzy, otrzymał insygnia władzyzajsanskiej: czapkę futrzaną, pas i bat.
Kilka dni później, w czasie rejonowego święta Czagaa bajram, złożyłem mu szcze
re gratulacje.

Historyczny kontekst kształtowania się
rodów chakaskich
Zakres semantyczny pojęcia „ród” jest w Chakasji jeszcze inny niż w Tuwie czy na
Ałtaju. Złożyły się na to głównie przyczyny historyczne i polityczne. Urzędnicy
rosyjscy w celu ewidencjonowania ludzi na kolonizowanych obszarach Kotliny
Minusińskiej wprowadzili pojęcie rodu administracyjnego, a ludność „rdzenna”,
inorodcy, otrzymali nazwiska, które były dla nich tożsame z rodem. Współcześnie
w Chakasji słowo „ród” oznacza jednocześnie sóók, ród administracyjny, lineaż
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i nazwisko. Dla lepszego zrozumienia kształtowania się chakaskich rodów ko
nieczne jest zatem krótkie wprowadzenie historyczne.
Na przełomie XVII i XVIII w. ziemie obecnejChakasji dzieliły się na cztery ułusy:
Ałtysar, Ałtyr, Isar i Tuba. Ich położenie między Dżungarią i Rosją było przyczyną
ciągłych wojen w XVII stuleciu, jakie toczyli książęta „chakascy” . Na początku
XVIII w. Dżungarowie uprowadzili znaczną część przodków dzisiejszych Chaka
sów. Wydarzenie to doprowadziło prawdopodobnie do decyzji o zawarciu sojuszu
z Rosją i przyjęciu w 1707 r. rosyjskiego poddaństwa. Historycy nie znaleźli do
tychczas wystarczająco jasnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego Chakasi zdecy
dowali się na włączenie w granice imperium carskiego. Według historiografii
rosyjskiej, oficjalnym powodem takiejdecyzji była obawa przed okrucieństwem
Dżungarów i chęć znalezienia spokoju w państwie rosyjskiego monarchy. Stosun
kowo niedawno, wbrew „obowiązującym” politycznym aspektom tejdecyzji, chakaski filolog Kotożekow wysnuł hipotezę, że głównym powodem wyboru orientacji
północnejbył zbliżony typ gospodarowania dawnych Chakasów i chłopów rosyj
skich. Uczony ten wskazuje na utrzymujący się stereotyp, według którego Chakasi
byli koczownikami. Zgodnie z tą tezą, prowadzili oni półkoczowniczy tryb życia
połączony z uprawą ziemi i nigdy nie byli nomadami w pełnym tego słowa znacze
niu. Dopiero w okresie dominacji mongolskiejprzodkowie Chakasów przyjęli wiele
elementów kultury pasterskiej. Według takiej interpretacji, podstawą przyjęcia
poddaństwa wobec cara nie były względy polityczno-wojskowe, ale po prostu bliż
szy Rosjanom typ gospodarowania (Kotożekow 1998, s. 15-16).
Po włączeniu ziem dzisiejszejChakasji do Rosji terytorium to zostało podzielo
ne na trzy powiaty (ujezdy) kuzniecki, tomski i krasnojarski. Rozdzielona granica
mi administracyjnymi ludność znalazła się w różnych gminach (wołościach).
Podstawą organizacji społeczeństwa chakaskiego do tejpory był podział na sóóki,
dosłownie oznaczające kość. Zasadniczym kryterium przynależności do sóóku by
ła wspólnota pochodzenia i dziedziczenie rodu w linii męskiej. Poszczególne sóóki
z reguły odpowiadały związkom krwi31. Pod wpływem administracji rosyjskiejstały się one punktem odniesienia dla stworzenia rodów administracyjnych, które
brały swoją nazwę od najliczniejszych sóóków mieszkających na danym terytorium32. JednakwXVIII w., pomimo wprowadzenia wśród Chakasów podziału rodowo-administracyjnego, jednocześnie wciąż istniał „tradycyjny” podział na sóóki.
Taka formuła podwójnej przynależności rodowej i administracyjnej utrzymała się
do połowy XIX w.
W 1822 r. w wyniku reformy Sperańskiego Kotlina Minusińska została włączo
na w skład nowo powstałej guberni jenisejskiej. Dotychczasowe wołości zamie
szkiwane przez Chakasów połączono w cztery nowe jednostki — dumy stepowe:
31 W XVIII w. Chakasi rozdzielili się na ponad 150 sóóków.
32 Na obszarach najliczniej zamieszkiwanych przez członków danego sóóku, np. sóóku Tarażakovych,
powstał ród administracyjny Tarażakovych, obejmujący sóóki Modar i Czoda. W skład sagajskiego ro
du administracyjnego weszły sóóki Cziti Puur, Aba, Tiilek, Kedeges, Irgit, Turan, Iczege (Butanejew
1994, s. 9-12).
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Kyzylską, Kaczyńską, Kojbalską i Sagajską33. Terytorium dum odpowiadało po
działowi ułusów z okresu poprzedzającego włączenie do Rosji. Nazwy dum stepo
wych pochodziły od najliczniejszych rodów administracyjnych, a każda z nich
składała się z kilkunastu rodów administracyjnych34. Podziały te doprowadziły do
sytuacji, w wyniku którejosoby z różnych sóóków znalazły się w jednym rodzie ad
ministracyjnym, a przedstawiciele jednego sóóku zostali rozdzieleni pomiędzy
różne rody. Po reformie Sperańskiego rody administracyjne, wchodzące w skład
dum stepowych, przetrwały do końca XIX w. Na obszarach tych istniała trójstop
niowa hierarchia władzy: na najniższym poziomie, w oddzielnych ajmakach wła
dzę sprawowała starszyzna rodowa; średni poziom obejmował kilka ajmaków (ród
administracyjny), którymi zarządzał urząd do spraw inorodców. Na najwyższym
poziomie znajdowała się duma stepowa, której podlegali członkowie wszystkich
grup chakaskich. Duma stepowa była jednocześnie instytucją pośredniczącą mię
dzy urzędami inorodców a rosyjską władzą okręgową znajdującą się w Minusińsku (Kyzłasow W. T. 1998, s. 100).
Podziały w obrębie rodów skomplikowała jeszcze bardziejpraktyka ewidencjo
nowania inorodców przez urzędników rosyjskich, którzy w tym celu w XVIII w.
wprowadzili nazwiska (familie). Konsekwencją tego działania było jeszcze więk
sze rozdrobnienie rodzinno-rodowe. Nazwiska miały także pomóc w ułatwieniu
zbiorujasaku od Chakasów, przy czym wśród Kyzyłów i Kaczynów mieszkających
bliżejmiast powiatowych (ujezdnych) nazwiska przyjęły się wcześniejaniżeli
wśród Kojbałów, Sagajów, Beltyrów, mieszkających z dala od centrów i w górzystej
tajdze.
Na określenie nazwiska (familii) nie ma w języku chakaskim oddzielnego
terminu. Jego sens zawiera słowo óbeke oznaczające przodka lub piczikke kirczen
— w tłumaczeniu dosłownym „zapisany w dokumencie”. To ostatnie sugeruje
urzędową genezę nazwisk chakaskich. W XIX w. nazwiska zaczęły zastępować
w kontaktach rodzinnych oraz małżeńskich sóóki, tracące swoje znaczenie spo
łeczne i ekonomiczne. W ten sposób została naruszona zasada rodowejegzogamii,
a jejmiejsce zastąpiła egzogamia nazwisk, których rola doprowadziła do osłabie
nia znaczenia sóóku wśród mieszkańców dum stepowych. Większość nazwisk

33 Nazwy wszystkich grup etnicznych w Chakasji — Kaczynowie, Sagajowie, Kojbałowie, Beltyrzy
i Kyzyłowie także pochodzą od najliczniejszych rodów administracyjnych, które zaadoptowały Dumy
Stepowe. Określenie „Kaczynowie” (ros.: Kaczincy) jest zrusyfikowaną formą sóóku Haszha (ros.: Kaczi). W ten sposób formula rosyjska kaczy została przyjęta przez ludność chakaską jako haasz (haas)
jako oznaczająca pasterzy. Według takiej samej zasady od sóóku Hyzyl ogólną nazwę otrzymali Kyzy
łowie, od sóóku Sagaj — Sagajowie, od sóóku Piltir — Beltyrowie.
34 Dla zilustrowania nowej zasady terytorialnej przytaczam strukturę rodową Sagajskiej Dumy Ste
powej. Składało się na nią dziesięć rodów administracyjnych: ród sagajski pierwszej połowy (obejmu
jący 18 sóóków), ród sagajski drugiej połowy (17 sóóków) - ze względu na wielu ludzi należących do
tego rodu rozdzielono go na dwie grupy; ród beltyrski (14 sóóków), bliżnekarginskij (11 sóóków) dalnekarginskij (6 sóóków), kiwinskij (9 sóóków), karaczarskij (9 sóóków), kazanowskij (9 sóóków), kyzylskij (5 sóóków) kijskij (5 sóóków) (Kyzłasow W. 1998, s. 100).
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chakaskich powstała wXVIII w., a do końca XIX stulecia na podstawie familii moż
na było określić miejsce pochodzenia danejrodziny i trasę jejprzemieszczania się.
Chakaskie nazwiska powstały od przywódców rodzin posiadających samo
dzielne gospodarstwa. Rosyjskie końcówki nazwisk ow ,jew , in odpowiadały chakaskim afiksom w liczbie mnogiej/ar, nar, tar, np., nazwisko rodziny Kobeller
zapisywano w dokumentach jako Kabelkowych, Ydygajlar jako Adygajewych itd.
Większość chakaskich nazwisk w aktach urzędowych zapisywano przy użyciu
zdrobniałego sufiksu czak (u Sagajów i Beltyrów), żak (u Kaczynów i Kyzyłów)
oraz ak i asz. W życiu codziennym Chakasi nie posługiwali tymi sufiksami, a ich
nazwiska zamiast np. Samożekowy— brzmiały Samolar, Tutatczikowy— Tutalat
itd. Niekiedy w wyniku zakazów religijnych bądź zabiegów symbolicznych nazwi
ska brały swójpoczątek od przezwiska lub obrazowych przedstawień. O takiej
praktyce świadczy przypadek Czoda Uzunmoinnowa żyjącego na przełomie XVIII
i XIX w. Według tradycji chakaskiejkobietom nie wolno było wypowiadać imienia
męża ani imion jego starszych krewnych. Dlatego zamiast imienia Czoda („goleń”)
synowe nazywały teścia Uzun Azah („długa noga”). W rezultacie pojawiła się ro
dzina Uzunzakowych (Butanajew 1994, s. 24-25).
Jak napisałem wyżej, nazwiska chakaskie pochodziły przede wszystkim od
imienia głowy rodziny. Dla zilustrowania tejzasady przytaczam przykład z ro
du administracyjnego Beltirów z początku XVIII w. Mijagasz Mogołakow (po
chakasku Mijangas, syn Moolaha) miał trzech synów: Czagbandaja, Pataczaka
i Ulturucha. Od ich imion wzięły swójpoczątek nazwiska rodzin: Czebodajewych,
Pataczakowych i Ulturgaszewych. Wnukowie Pataczaka, Kenczen i Tołbyj, przekoczowali wzdłuż rzeki Abakan i osiedli wśród Kaczynów, a ich nazwiska otrzymały
brzmienie kaczyńskie Bałtyżakowy (ibidem, s. 26). Rodziny, których nazwiska po
wstały od imion rodzonych braci, były uważane za blisko ze sobą spokrewnione.
Nazywano je w języku chakaskim kidżege, oznaczające dosłownie warkoczyki
(dawniej noszone także przez mężczyzn). Małżeństwa między takimi rodzinami
były zakazane, dając tym samym początek kolejnej modyfikacji obyczaju rodowej
egzogamii na bazie rodzin kidżege.
Wraz z rozprzestrzenianiem się wśród Chakasów nazwisk umacniały się także
rodzinne tamgi, którymi znaczono zwierzęta. W eposach bohaterskich pojawienie
się obcego bogatyra rozpoznawano przede wszystkim po tamdze, jaką nosił jego
koń. Syn, prowadząc własne gospodarstwo pasterskie, przejmował tamgę ojca,
dlatego znaki rodzinne przekazywane były pokoleniami. W wyjątkowych tylko sy
tuacjach, kiedy syn przeprowadzał się do aału żony, przyjmował tamgę swojego
teścia.
Rosyjskie reformy administracyjne w XIX w. nie zmieniły struktury terytorial
nej sooków chakaskich. Chakasi, związani przede wszystkim z gospodarką „trady
cyjną”, nie ulegali migracjom. Znaczące zmiany w społeczeństwie chakaskim
nastąpiły po rewolucji, a zwłaszcza po II wojnie światowej i wiązały się przede
wszystkim z tworzeniem kołchozów. Jednoczenie aałów doprowadziło do prze
siedleń i zgromadzenia dużejliczby ludzi na niewielkim obszarze, podczas gdy ca
łe połacie ziemi leżały odłogiem. Stworzenie kołchozów oraz uprzemysłowienie
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republiki, pociągające za sobą migrację do miast i napływ osadników, przerwały
dotychczasowy styl życia związany przede wszystkim z określonym terytorium
oraz zmieniły układ stosunków rodzinnych i sąsiedzkich. Pomimo istotnych
zmian ekonomicznych oraz oddziaływania ideologii w czasach radzieckich pamięć
0 rodach była jednak dla Chakasów ważnym czynnikiem własnejidentyfikacji. Być
może dlatego święta rodowe stały się pod koniec X X w. jednym z najważniejszych
1najciekawszych zjawisk społecznych w Chakasji.

Święta rodowe w Chakasji
Rekonstruowanie więzi rodowych w Chakasji rozpoczęło się od spontanicznych
spotkań ludzi noszących to samo nazwisko. W latach 1992-1997 ponad 70 rodów
chakaskich zorganizowało uroczyste zjazdy swoich krewnych, w których uczest
niczyło nawet do 300 osób z jednego rodu. Takim mityngom towarzyszyło tworze
nie szerokich sieci rodzinnych. David Anderson, przebywający w 1996 r. w Abakanie, wspominał, że ludzie, improwizując codzienne strategie zdobywania środków
do życia, znajdowali czas na to, aby składać ofiary przy rytualnych kamieniach na
rodowych terytoriach i uczestniczyć w „klanowych” zgromadzeniach (Anderson
1998, s. 52). Ich intensywność i masowość wyróżniały Chakasję spośród innych
republik syberyjskich.
Święta rodowe w Chakasji zainicjowali krewni z rodziny Abdinych, jednego
z największych rodów. Wywodzi się z niego wielu przedstawicieli współczesnejinteligencji chakaskiej. Najaktywniejsi spośród nich zorganizowali pierwsze święto
rodowe w czerwcu 1989 r., u podnóża świętejgóry Abyjah Haja, na terytorium
rodowym nad brzegiem rzeki Bełyjljus35. Na tym obszarze członkowie rodziny w
latach 1989-1995 spotykali się czterokrotnie, sprawując ceremonie religijne. Wy
brali radę starszych, założyli rodową fundację. W 1990 r. na górze rodowejwznieśli pomnik rodu Abdinych, a w 1995 r. — z okazji pięćdziesiątejrocznicy
zwycięstwa nad Niemcami — postawili drugi monument, poświęcony pamięci
krewnych poległych w wojnie ojczyźnianej.
Wkrótce podobne uroczystości zorganizowały rody Kokowych, Ugdyżekowych,
Kotożekowych, Majnagaszewych, Czaptykowych, Czankowych, Troszkinych, Jangułowych. Należą do największych, najstarszych i najbardziejzasłużonych rodów.
Wśród ich przedstawicieli jest wielu reprezentantów inteligencji chakaskiej. Z tych
rodów wywodzą się nie tylko przedstawiciele elity, ale także działacze i zwolen
nicy autonomii chakaskiejz lat 20. X X w., represjonowani i rozstrzelani przez
funkcjonariuszy radzieckiego aparatu bezpieczeństwa.

35 Podobno na górze w czasie najazdu mongolskiego schronił się mężczyzna o imieniu Abyjah. Po
stracie najstarszych synów poległych w wojnie z Mongołami ukrył się wraz z najmłodszym potomkiem
na stokach góry, przebywając na jej zboczach aż do śmierci. Od jego imienia pochodzi nazwa szczytu.
Na północnym stoku Abyjah Haja do lat 30. X X w. znajdował się rodowy cmentarz Abdinych (Kazaczinowa, Tatarowa 1997b, s. 54-55).
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Kulminacja obchodów świąt rodowych przypadła na okres między 1994
a 1996 r.36 Odbywały się przeważnie w czerwcu. To pierwszy letni miesiąc, w któ
rym dawniejpasterze z tych obszarów składali ofiary i oddawali cześć niebu, gó
rze, rzece i rodowejziemi. Nieprzypadkowo zatem Chakasi wybrali czerwiec na
zjazdy i święta rodowe. Między innymi w czerwcu oddaje cześć rodowejziemi ród
Kotożekowych, spośród którego wywodzi się jeden z najbardziej znanych chakaskich uczonych i artystów. Wspominam o tym rodzie, ponieważ „ich” ojcowizna
znajduje się w pobliżu InejTas („kamienna kobieta”) — słynnejkamiennejsteli,
która została przewieziona w latach 50. X X w. do muzeum w Abakanie jako jeden
z najcenniejszych pomników archeologicznych. Wielu Chakasów w stolicy republi
ki mówiło mi, że dopóki kamienny obelisk nie powróci na step z muzealnej„niewoli”, tak długo będą spadały nieszczęścia na naród chakaski. „Zwrócenie” tego
pomnika przyrodzie było jednym z najważniejszych postulatów chakaskich stowa
rzyszeń politycznych i z tego, co słyszałem, w 2004 r. kamienna stela po półwieczu
powróciła do krajobrazu, w którym stała przez stulecia.
Wydaje się, że większość świąt rodowych odbywa się według scenariusza opra
cowanego przez Abdinych. Zakłada on przeprowadzenie obrzędu pokłonu słońcu,
górze rodowej, drzewu — wraz z przywiązaniem dżałama do gałezi. Ryt wykonują
najstarsi członkowie rodu, objaśniając jednocześnie znaczenie ałgysów i sens po
szczególnych czynności. Według założeń opracowanych przez Abdinych, części ry
tualnej powinno towarzyszyć ustawienie na terytorium rodowym koniowiązu
z zaznaczonymi na nim rodowymi tamgami. Nieodłączną częścią takiego święta
jest wspominanie zmarłych członków rodu, połączone — jeśli to możliwe — z od
wiedzinami miejscowego cmentarza. Po części religijnejczłonkowie rodu powinni
spotkać się w celu zawarcia znajomości, przedstawienia członków rodu, wręczenia
prezentów jubilatom, dzieciom, studentom, emerytom etc. Ważną częścią święta
jest wspólny obiad i picie herbaty, którym towarzyszą rozmowy i zawieranie bliż
szych znajomości. Po obiedzie przewidywana jest część artystyczna i konkursy
sportowe, poprzedzone wykonaniem zdjęć zbiorowych i rejestracją członków rodu
na taśmę wideo. Wskazane jest, aby organizatorzy święta rodowego przygotowali
późniejalbum zawierający krótką historię rodu, schemat drzewa genealogicznego,
spis represjonowanych członków rodu i ofiar wojny ojczyźnianej, a także dawne
i współczesne fotografie, połączone z opisem świąt rodowych.
Świętom rodowym w Chakasji towarzyszy także specyficzny styl narracji, cha
rakterystyczny dla liderów etnicznych i osób związanych z „odrodzeniem narodo
wym”. Walentyna Tatarowa ze Związku Pisarzy Chakasji utrzymuje, że życie
każdego członka rodu nierozerwalnie wiąże się z etnicznym pochodzeniem, a od
czuwanie wspólnoty rodowej i siła wynikająca z takiej więzi jest przeżywaniem
36 Tylko w czerwcu 1994 r. zgromadziły się rody Pahtajewych we wsi Kyzłas (rejon askizki), Czaptykowych — we wsi Czaptykowo (rejon bejski), Kobelkowych — we wsi Ajewo (rejon askizki), Szałginowych — we wsi Szałginowo (rejon bejski) oraz rody Majnagaszewych, Abumowych, Kostjakowych,
Ahpaszewych, Czerpakowych i innych. We wsi Hałyn aał zebrały się rody Burnakowych, Ałbyczakowych i Kilcziczakowych w świętym miejscu, w którym zachowała się ich rodowa kamienna stela.
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numinozum. Tatarowa przynależność do rodu łączy z udziałem Chakasów w wielkiejwspólnocie kulturowejspołeczeństw tureckich. Uważa, że ród jest niepowta
rzalną cechą człowieka urodzonego w kulturze „Turków” i zawiera w sobie cały
bagaż doświadczeń, które wiekami złożyły się na specyfikę etnosu chakaskiego.
W związku z tym naród chakaski intuicyjnie zwraca się do rodu jako archetypicznego początku i istoty jednoczącej naród. Tatarowa mówi o wielkim potencjale
i bogactwie duchowym tkwiącym w rodach chakaskich. Historię rodu i „odradza
ne” rytuały rodowe traktuje jako relikwie święte dla każdego Chakasa. Zwrócenie
się jejrodaków w stronę przeszłości rodu i szacunek, z jakim odnoszą się do histo
rii, uważa za fundamenty tożsamości, a spotkania rodowe świadczą— jejzdaniem
— o potrzebie zachowania ciągłości genetyczneji zdrowego stylu życia nowego
pokolenia Chakasów (Kazaczinowa, Tatarowa 1997, 1997b, s. 44).
Ważną rolę w organizacji świąt rodowych odgrywa „Hakas Cziri”, jedyna gaze
ta ukazująca się w języku chakaskim. Jest ona podstawowym źródłem wiedzy
o terminach i miejscach spotkań rodowych. Dziennik, oprócz informacji o zebra
niach rodowych, zawiera także artykuły poświęcone filozofii świąt rodowych,
ukazuje rolę rodów w chakaskiejtradycji i we współczesnym życiu Chakasów. In
formacje o spotkaniach rodowych najczęściej poprzedzają krótkie szkice historii
danego rodu. Łamy gazety są otwarte dla przedstawicieli poszczególnych rodów,
którzy publikują sprawozdania ze spotkań, a także dzielą się doświadczenia
mi i udzielają praktycznych porad na temat organizacji święta rodowego. Z moich
obserwacji wynikało, że większość obywateli republiki narodowości chakaskiej
dowiaduje się o terminach i miejscu spotkania swojego rodu właśnie za pośrednic
twem „Hakas Cziri”. Oprócz dużych artykułów o tematyce rodowejznajdują się
tam także krótkie komunikaty na temat spotkania37.
Przejdźmy teraz do własnych obserwacji i opisu dwóch zjazdów rodowych,
w których uczestniczyłem. Spotkania rodowe Iwandajewych i Tjukpiejewych odby
ły się w czerwcu 1998 r., w miejscach, w których przed wprowadzeniem systemu
kołchozowego mieszkali ich krewni. Miały one różny charakter. Pierwsze było bar
dziej kameralne i atmosferą przypominało zjazd rodzinny. Ważne było, że trwało
dwa dni — kwestia noclegu w dość istotny sposób wpłynęła na wytworzenie na
stroju familiarności. Drugie spotkanie przebiegało w sposób bardziej sformalizo
wany, aczkolwiek niektóre wydarzenia były niezmiernie ciekawe, jeżeli chodzi
o współczesny sposób konstruowania więzi rodowych.

37 Przykładowa informacja prasowa o spotkaniu rodowym brzmi następująco: „Komitet organizacyj
ny spotkania rodowego serdecznie zaprasza na spotkanie wszystkich członków rodzin Topojewych
oraz córki naszego rodu z rodzinami, gdziekolwiek mieszkają. Mamy nadzieję, że nikt nie zlekceważy
naszego zaproszenia. Prosimy o przybycie w strojach narodowych. Każdy będzie miał okazję ujawnić
swoje zdolności i talenty, śpiewając tahpahy, pieśni, recytując wiersze itd. Na zwycięzców czekają na
grody. Całe spotkanie będziemy filmowali kamerą, będzie także możliwość zrobienia rodzinnej foto
grafii, ze sprzedaży których środki finansowe zostaną przekazane na fundusz rodowy. Oczywiście
będzie także narodowa kuchnia. Czekamy na wszystkich i witamy na gościnnej jesinskiej ziemi
15 czerwca o godzinie 10 rano” [notatka prasowa z gazety „Chakasija” nr 111, 10 VI 1997, s. 4].
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Święto Iwandajewych odbyło się w dniach 6-7 czerwca 1998 r. (sobota — nie
dziela) we wsi Biejka w rejonie askizkim. Uroczystość ta zbiegła się z terminem
prawosławnego święta Trojcy (w kalendarzu katolickim Zielone Świątki). Biejka
to niewielka wieś, składająca się z kilkunastu gospodarstw, u stóp góry Tut. Za nią
rozciąga się pas kilkudziesięciokilometrowejtajgi. Nazwa pochodzi z lat 60. X X w.
i jest zrusyfikowaną formą dawnejnazwy B ij lub P ij. Rodzina Iwandajewych za
mierza podjąć starania o zmianę nazwy wsi: część rodu opowiada się za przywró
ceniem starejwersji. Przeciwnicy tejkoncepcji zaproponowali z kolei nazwę Telek
— wiadomo, że takie imię nosił jeden z protoplastów rodziny mieszkający w tej
osadzie. Propozycja wiąże się także z tym, że B ij oznacza w języku chakaskim „ko
byłę” i określenie to ma raczejzabarwienie pejoratywne. W czasie święta zwolen
nicy wersji „Telek” jako koronny argument potwierdzający ich racje przytaczali
hipotetyczne dialogi, do jakich mogłoby dochodzić, np. na pytanie — skąd pocho
dzisz? — należałoby odpowiedzieć, że „z Kobyły”... Niektórzy sugerowali, żeby
wieś nazwać Ałtyn Czul (złoty kluczyk), przekonując, że jest to stara, prawdziwa
nazwa wsi.
Przy wjeździe do Biejki na uczestników święta oczekiwały kobiety w chakaskich strojach. Częstowały przyjeżdżających gości ajranem, a kto wyraził życzenie,
otrzymywał także tałkan. Obok tablicy informacyjnejz nazwą wsi po obu stronach
drogi ustawiono dwie młode brzozy, na których wisiał powitalny transparent.
W czasie święta wielu ludzi wystąpiło w strojach chakaskich. Kobiety miały na

25. Święto odbyło się na rozległej polanie w pobliżu Biejki
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sobie długie czerwone suknie, ale tylko niektóre założyły na piersi piękne haftowa
ne ozdobypogo. Ród Iwandajewych jest rodem sagajskim, a według tradycji sagajskiejkobiety nie nosiły takich ozdób na piersiach. Również niektórzy mężczyźni
ubrali „tradycyjne” luźne koszule, przewiązane na biodrach pasem kumah.
Święto odbyło się na rozległejpolanie, na uboczu wsi. Na środku polany organi
zatorzy przygotowali miejsce do rozpalenia ogniska. W odległości kilkudziesięciu
metrów od niego stała scena z przygotowanymi ławkami zbitymi z desek. Niedale
ko znajdował się namiot — miał symbolizować jurtę. Na jego ściankach wisiało
kilkanaście arkuszy brystolu z narysowanym wielkim drzewem genealogicznym
rodu Iwandajewych. Przez cały dzień przed tablicą genealogiczną gromadzili się
ludzie, szukali na wykresach swoich krewnych, wyjaśniali nieścisłości, nanosili
korekty. Niekiedy spierali się o szczegóły rodowych koligacji, a młodsi członkowie
rodu zadawali pytania o znaczenie starych chakaskich imion. W tym właśnie miej
scu wielu ludzi wymieniało się adresami, przedstawiali się wzajemnie swoim
krewnym, wspominali wspólnych członków rodziny. Na przeciwnym krańcu pola
ny stały podesty, tzw. stoły, na których po południu wszyscy mieli zgromadzić się
na wspólnym posiłku. Po bokach sceny oraz przy ławkach, koło namiotu-jurty oraz w czterech rogach „stołu”, stało kilkadziesiąt brzózek wbitych w zie
mię. Drzewka brzozowe są nieodłącznym atrybutem chakaskich świąt. Jeszcze
w Abakanie wielokrotnie słyszałem opinie, że brzoza jest dla Chakasów świętym
drzewem i że w trakcie świąt rodowych należy posadzić brzozy. Na święcie Iwan
dajewych jednak wiele ściętych brzóz po prostu tkwiło w ziemi, a drzewka zostały
zniszczone przez dzieci następnego dnia w czasie zabawy.
Święto rozpoczęło się około godziny jedenastej. Do rozpalonego właśnie ogni
ska podeszła najstarsza kobieta z rodziny Iwandajewych, mieszkająca na stałe
w Biejce. Jak się późniejokazało nosiła nazwisko Kokowa, ale Iwandajew było jej
nazwiskiem panieńskim. Seniorka rodziny miała na sobie stary chakaski strój:
czerwoną suknię, piękne pogo i chustkę na głowie. W ręku trzymała jednorazowy
plastikowy kubeczek z araką i drewnianą łyżkę. Większość członków rodu zgro
madziła się dokoła. Rytuał karmienia ognia trwał bardzo krótko, część rodziny na
wet w nim nie uczestniczyła. Kokowa nakarmiła ogień araką, wymawiając przy tej
czynności imiona swoich przodków. Po tejczynności pryskała mlekiem w niebo,
oddając cześć duchom (czajanom). Ofiarę złożoną ogniowi i niebu filmowała tele
wizja chakaska. Część religijna spotkania rodowego trwała zaledwie kilka minut.
Miałem wrażenie, że część uczestników w ogóle nie wiedziała, o co chodzi. Po jej
zakończeniu wszyscy przenieśli się w pobliże sceny, gdzie rozpoczął się świątecz
ny koncert. Występowali tylko członkowie rodu Iwandajewych.
Po koncercie wszyscy zasiedli do wspólnego obiadu. Druga połowa dnia upły
wała na rozmowach, spacerach, grach sportowych. Część kobiet poszła do lasu zbie
rać jagody, niektórzy schronili się w zagajniku przed upałem, inni odwiedzali
krewnych we wsi. Przed wieczorem rodzina ponownie zaczęła zbierać się na pola
nie. Odbył się mecz siatkówki, a wieczorem zaczęła się dyskoteka, na której śmia
ło wyginali ciała starsi członkowie rodu. W czasie święta sporo czasu spędzałem
w towarzystwie chirurga Arnolda Iwandajewa. Wraz z kilkuosobową grupą jego
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najbliższych krewnych spędziliśmy w pobliskim lasku kilka godzin, chowając się
przed popołudniowym upalnym czerwcowym słońcem. Rozmawialiśmy— jak czę
sto bywa w tego rodzaju sytuacjach — o rodzinnych historiach. Ku mojemu zasko
czeniu w pewnym momencie Arnold zwierzył się, że następnego dnia o świcie wraz
z kilkoma najbliższymi krewnymi udadzą się na pobliską górę Tut, żeby pokłonie
się słońcu. Celem tego obrzędu, oprócz aspektu religijnego, miało być także na
gromadzenie energii, która da ludziom siły witalne do życia. Zgodził się, żebym
z nimi poszedł.
Z umówionego gospodarstwa wyszliśmy wcześnie rano, jeszcze po ciemku. Na
górę szliśmy najkrótszą drogą, przez las i częściowo skały. Krewni nieśli ze sobą je
dzenie, butelki z mlekiem i araką, a seniorka rodu, wspinając się na szczyt w bły
skawicznym tempie, trzymała w dłoni czajnik z herbatą... Po godzinie byliśmy na
wierzchołku. Jeden z mężczyzn rozpalił ognisko, następnie nakarmił ogień ka
wałkami chleba, mlekiem i araką. Po nim taką samą ceremonię powtórzyła młod
sza kobieta. Od początku była bardzo zdenerwowana i wyraźnie niechętna mojej
obecności. Ostentacyjnie demonstrowała swoją nieprzychylność, a nawet wro
gość. Oznajmiła, że nie jesteśmy na przedstawieniu teatralnym, i że za chwilę
wszyscy będą uczestniczyli w poważnym rytuale. Dlatego jeżeli traktuję całe wy
darzenie jako ciekawostkę, to powinienem oddalić się z tego miejsca.
Kiedy niebo nabrało już złocistego blasku, a moment wyłonienia się tarczy
słońca zza gór był coraz bliższy — wstaliśmy. Z twarzami skierowanymi w tamtą
stronę czekaliśmy w skupieniu na pojawienie się słońca. Młodsza kobieta w prawej
dłoni trzymała drewnianą miseczkę z mlekiem, w lewejchleb. Gdy promienna tar
cza zbliżała się do linii widnokręgu, każdy z nas otrzymał kawałek chleba. Chwilę
po tym, jak pierwsze promienie wyłoniły się zza gór, Arnold zerwał dwa źdźbła tra
wy, uniósł miseczkę z mlekiem i kiedy wszyscy adorowali słońce, kropił w jego kie
runku drogocennym płynem i mówił błogosławieństwa. Obrzęd sek sek powtarzał
w trzech kierunkach świata: na wschód, południe i zachód. Następnie „ugościł”
ogień. Kiedy na horyzoncie pokazała się cała tarcza słońca, zjedliśmy chleb, wypi
liśmy mleko i usiedliśmy przy ognisku.
Do tej pory wyczuwałem wśród zebranych niepewność, czy aby na pewno
wszystko odbyło się właściwie. Mimo poważnego nastroju uczestników miałem
wrażenie, że tylko Arnold w pełni uczestniczył w obrzędzie. W odróżnieniu od po
zostałych krewnych na górze zachowywał się swobodnie, żartował, chociaż cały
czas był skoncentrowany na ceremonialnym wydarzeniu. Widać było, że sek sek
wykonywał pewnie, znał też dobrze słowa błogosławieństw. Być może wiązało się
to z tym, że jest myśliwym i — jak późniejopowiadał — na polowaniu przestrzega
zasad nakazywanych przez tradycję. Po zachowaniu pozostałych osób było widać,
że w ceremonii powitania słońca uczestniczyli pierwszy raz. Po jejzakończeniu
wszyscy wyraźnie się odprężyli. Byli zadowoleni, że uroczystość przebiegła po
myślnie. Sprzyjały temu warunki atmosferyczne. Na górze było cicho i spokojnie,
ogień płonął równym płomieniem, nie było wiatru, a słońce cudownie rozświetlało
całą dolinę. Krewni rozluźnili się, zaczęli nawet żartować. Usiedliśmy przy ogni
sku, spożywając skromny posiłek i rozmawialiśmy. Nawet kobieta nastawiona

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

164

Mów mi wuju” — konstruowanie więzi rodowych w południowej Syberii

wcześniejnieprzyjaźnie, zdecydowanie zmieniła swójnastrój: uśmiechała się,
a nawet usprawiedliwiała za wcześniejsze zachowanie i prosiła o wyrozumiałość.
Otwarcie przyznała, że przyszła tutajpierwszy raz. Była bardzo zdenerwowana
i dlatego sprzeciwiała się uczestnictwu „obcych”, ponieważ bardzo zależało jejna
poprawnym sprawowaniu rytuału
W takiejcudownejscenerii, kiedy na szczycie góry zgromadzili się najbliżsi, Ar
nold zaczął snuć rodzinne gawędy. Wspominał babcię, urodzoną w 1887 r. Wów
czas okazało się, że jako mały chłopiec każdego roku wraz z babcią wspinał się
0 świcie na tę górę z okazji świąt Wielkanocnych. Nieśli ze sobą malowane jajka,
ale babcia nikomu ich nie dawała do czasu odmówienia modlitwy na szczycie.
Opowiadał także, że przychodził z babcią na szczyt także z okazji innych świąt.
Matka jego matki przeżyła 90 lat i nigdy nie nauczyła się języka rosyjskiego. Umia
ła czytać tylko po łacinie, co oznaczało prawdopodobnie, że znała alfabet łaciński.
Wkrótce opowieści wyszły poza krąg rodzinny. Zaczęliśmy rozmawialiśmy o gó
rach znajdujących się w pobliżu. Do najważniejszych należą: Tut, Abataj, Siedem
Dziewcząt, Kokszelej, Kapnał. Góra Tut — na której się znajdowaliśmy — ma nie
zwykłe właściwości. Jest to góra szamańska. Szamani sprawowali na niejobrzęd
inicjacji bębna. Układ geograficzny wspomnianych szczytów, które było widać jak
na dłoni, jest taki, że Tut znajduje się pośrodku przestrzeni. Dokoła, jakby w czte
rech punktach wyznaczających niewidoczne linie czworokąta, usytuowane są
wierzchołki pozostałych szczytów. Wtedy też usłyszałem legendę o tratwie leżącej
na sąsiedniejgórze. Historię tę opowiadali starzy ludzie, którzy widzieli łódź, a —
jak twierdzi Arnold — „starym ludziom trzeba wierzyć”. Jednocześnie wyrażał
wątpliwości, czy to możliwe, żeby przez tyle lat tratwa mogła zachować się w nie
naruszonym stanie. Nazwę tejgóry można przetłumaczyć na rosyjski jako Siedem
Dziewcząt. Mieszkańcy okolicznych wsi opowiadają, że dawniejbył potop — woda
nagle podniosła się i zalała całą okolicę. Przeżyli tylko ci ludzie, którzy znajdowali
się na górze Siedmiu Dziewcząt. To właśnie owe dziewczęta przypłynęły tratwą
1uratowały tych, co przetrwali. W ten sposób cudownie uratowani stali się proto
plastami ludzkości, która narodziła się w tejdolinie. Stąd też pochodzi nazwa góry
„Siedem Dziewcząt” .
Około godziny siódmej zaczęliśmy schodzić ze szczytu. Arnold przed zejściem
zagasił ogień, polewając herbatą z czajnika. Jak mówił, był to dla niego szczególnie
przykry moment, a w czasie tej czynności przepraszał ogień za swoje postępowa
nie. Schodziliśmy inną drogą, prowadzącą po łagodnym zboczu. Ku mojemu za
skoczeniu w pewnym momencie kobiety zaczęły turlać się ze stoku. Już na dole,
u podnóża góry, zatrzymaliśmy się z Arnoldem w lesie. Znaleźliśmy się w miejscu,
w którym jego ojciec zmarł na zawał serca. Mójznajomy pokropił to miejsce mle
kiem i araką, a następnie położył na ziemi chleb przełamany na dwie części oraz
zapalony, także „przełamany” , papieros. Po około trzydziestu minutach byliśmy
z powrotem we wsi.
W niedzielne przedpołudnie większość Iwandajewych spała po całonocnejzabawie. Dopiero około godziny jedenastejkrewni zaczęli się zbierać i wspólnie koło
południa pojechaliśmy samochodami na majówkę, nieodłączną w dniu Trojcy.
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26. Święta rodowe w Chakasji są dobrą okazją do zaw arcia bliższej znajom ości z nieznanym i
dotychczas krewnymi

Uczestniczyło w niejokoło czterdziestu osób. Zatrzymaliśmy się na polanie, na
skraju lasu. Było ognisko, w atmosferze ogólnejzabawy kobiety przygotowywały
posiłek, a mężczyźni rozmawiali, grali w szachy i w karty. Po południu wróciliśmy
do Biejki. Niektórzy krewni zostali w swoich domach we wsi, pozostali wracali do
Askizu i do Abakanu. Zakończyło się spotkanie rodu Iwandajewych.
Na koniec rozdziału o „odradzaniu” więzi rodowych przytoczę jeszcze jeden
przykład rodzinnych zgromadzeń. Znakomicie ilustruje sposób, w jaki konstruo
wane są współczesne więzi pokrewieństwa wśród Chakasów. Pokazuje, że „więzi
krwi” stają się ważną kategorią identyfikowania się ludzi, a jednocześnie są zjawi
skiem płynnym i dynamicznym, mocno związanym ze społecznym i politycznym
kontekstem.
Święto sóóku Tjukpiejewych odbyło się nad rzeką Abakan, niedaleko wsi
BolszojMonok, w miejscu, gdzie dawniejmieszkali przodkowie rodu. Jadąc tam
w towarzystwie znajomych Chakasów, pomiędzy wsiami BolszojMonok i Małyj
Monok, trzykrotnie mijaliśmy polany przy drodze, na których stały wkopane koniowiązy. Towarzysze podróży tłumaczyli mi, że obecnie takie słupy symbolizują
miejsca, gdzie dawniejżyli przodkowie danejfamilii. Mijane pastwiska były teryto
riami rodowymi Nerbyszewych, Tjukpiejewych, Czeptygnaszewych. Na jednym
z koniowiązów powiewały białe, czerwone i niebieskie dżałama. Już wcześniej
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słyszałem, że kiedy zaczynał się ruch rodowy w Chakasji wpierw wkopywano
w miejscach rodowych słupy, a później zamieniano je na koniowiązy.
W miejscu spotkania rodowego Tjukpiejewych trwały przygotowania. W pobli
skim zagajniku w dużych kotłach gotowała się zupa i mięso. W tym czasie przyjeż
dżały kolejne rodziny, głównie wielopokoleniowe — jak zorientowałem się przede
wszystkim ze stolicy republiki. Każdy gość musiał zarejestrować swójprzyjazd
u organizatorów, którzy w specjalnym notatniku zapisywali imię, otczestwo, na
zwisko, nazwiska obojga rodziców i adres. W czasie rejestracji wszyscy krewni
wpłacali składkę przeznaczoną na pokrycie kosztów spotkania.
Około godziny trzynastejjeden z mężczyzn — jak się późniejokazało najmłod
szy spośród kilku braci, wezwał wszystkich do zgromadzenia się na pobliskiejpolanie. Kiedy zebrani stanęli w kręgu, wyczytał nazwiska pięciu najstarszych
mężczyzn Tjukpiejewych. Zaprosił ich na środek i każdemu założył na głowę sło
miany kapelusz. Miejsce spotkania znajdowało się w odległości około pół kilome
tra od pastwiska, na którym stał wkopany słup rodowy. Po wręczeniu kapeluszy
seniorom rodziny zapowiedział, że teraz mężczyźni, głównie starsi, powinni udać
się do rodowego słupa38.
Najstarsi członkowie rodu prowadzili całą grupę. Szli równym krokiem, trzy
mając się pod ręce. Pozostali mężczyźni zmierzali w tamtą stronę rozproszeni na
przestrzeni około dwustu metrów. Wśród nich była jedna mała dziewczynka z ka
merą wideo i dwóch chłopców. Mężczyźni w kapeluszach zatrzymali się przed słu
pem, większość zebranych otoczyła ich. Jeden ze staruszków zaczął sprawować
obrzęd sek sek rosyjską wódką. Robił to jednak zupełnie nieporadnie, inaczej, niż
czynią to zazwyczaj ludzie w czasie obrzędów. Miałem wrażenie, że mimo dojrza
łego wieku po prostu nie potrafił tego robić. Następnie nalał wódkę do kubka
i większość sam wypił, szybko dolał alkoholu i podał kubeczek drugiemu ze sto
jących w kolejności mężczyzn, zachowując kierunek „pod słońce” . Ten wypił kilka
łyków i przekazał naczynie rozlewającemu. Ceremonia spożywania alkoholu po
wtórzyła się, a uczestniczyli w niejwszyscy mężczyźni w kapeluszach oraz dwóch
młodszych kuzynów — organizatorów święta. Staruszkowie już nieco wcześniej
zaczęli zachowywać się niespokojnie. Głośno rozmawiali, żywo gestykulowali,
później krzyczeli, klepali się po plecach i po ramionach, popychali wzajemnie
— wyglądali tak, jakby zaczynali tańczyć pogo. Pozostali mężczyźni spokojnie
obserwowali ten zrytualizowany niepokójnajstarszych krewnych39. W pewnym

38 Kiedy wszyscy mężczyźni ruszyli w tamtym kierunku, było kilka żartów w rodzaju: „a ty po co tam
idziesz, miody jesteś” .
39 W tym czasie nastąpił pewien incydent. Podszedł do mnie bojowo zachowujący się pijany Chakas,
pytając po rosyjsku, czy jestem z rodziny Tjukpiejewych. Odpowiedziałem że nie, wówczas on agre
sywnie zareagował słowami: „to co się tutaj chujasz” . Odszedłem kawałek dalej, jednak nieznajomy
ponownie mnie zaczepił, zadając to samo pytanie i powtarzając obelgę. Odciągnął go na bok jeden z fo
tografów, tłumacząc coś, w konsekwencji czego pijany mężczyzna podszedł po raz kolejny i mnie prze
prosił. Wydaje mi się, że ta sytuacja bardzo dobrze ilustruje otwartą niechęć niektórych Chakasów
wobec Rosjan.
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momencie panowie uspokoili się i wszyscy zaczęli wracać do pozostałych uczest
ników święta. Wtedy niektórzy mężczyźni fotografowali się na tle rodowego słupa.
Kiedy powróciliśmy na główne miejsce rodowego święta, wszyscy zebrani usta
wili się w półkolu, otaczając prowadzącego spotkanie oraz pięciu seniorów. Konfe
ransjer poprosił najstarszych mężczyzn o zabranie głosu. Jeden z nich wymienił
zmarłych krewnych Tjukpiejewych, opowiadając o nich krótkie historie. Drugi męż
czyzna, demonstracyjnie wręcz wykrzyczał opowieść o swoich przodkach, a po tym
ekspresyjnym wspomnieniu, wzruszony, rozpłakał się. Trzeci mężczyzna zaśpiewał
jedynie piosenkę. Jako kolejny wystąpił krewny, ubrany w elegancki garnitur, który
— jak się później okazało — przyjechał specjalnie na rodowe święto kilkaset kilome
trów z Kraju Krasnojarskiego. Swoje przemówienie o aktualnym stanie rodziny
Tjukpiejewych rozpoczął w języku chakaskim, wplatając rosyjskie słowa. Z cza
sem, kiedy jego opowieść stawała się coraz bardziejemocjonalna, przeszedł całko
wicie na rosyjski. Z dumą przypominał, że wśród krewnych z jego rodu jest wielu
wykształconych ludzi, naukowców, lekarzy, nauczycieli, ale wymienił także kilka
osób z rodziny, które zmarły z powodu choroby alkoholowej. Podkreślał, że walka
z alkoholizmem wśród niektórych członków familii powinna stać się rodzinnym
priorytetem. Wzywał także do materialnego wsparcia najbiedniejszych krewnych.
W związku z tym wystąpił z propozycją założenia konta bankowego dla rodziny
Tjukpiejewych, na które w przyszłości będzie można wpłacać fundusze przezna
czone na wsparcie finansowe rodziny w nadzwyczajnych sytuacjach40.
Po tej wypowiedzi spiker poprosił o wystąpienie na środek najstarszej kobiety
noszącej nazwisko Tjukpiejewa. Tym samym rozpoczęła się kolejna część rodzin
nej uroczystości polegająca na prezentacji rodziny i obdarowywaniu prezentami
poszczególnych członków rodu. Seniorka otrzymała od organizatorów w prezencie
zestaw szklanek, jednak po wystąpieniu na środek tak się zawstydziła, że mimo
zachęty krewnych nie mogła wypowiedzieć żadnego słowa. Po niej prezentowali
się inni członkowie rodu: chłopcy, którzy urodzili się w ciągu ostatnich dwóch lat,
czyli od ostatniego święta — otrzymali w prezencie zabawki; dzieci, które w ciągu
ostatnich dwóch lat rozpoczęły naukę w szkole — dwójka dzieci otrzymała torni
stry, trzecie obrazek. Młodzież kończąca szkołę oraz kontynuująca naukę w szko
łach średnich otrzymała organizery i kalkulatory. Wśród kolejnych wyróżnionych
byli absolwenci wyższych uczelni, członkowie rodziny, którzy zawarli związki
małżeńskie (jedna dziewczyna), oraz seniorzy rodu, którzy w trakcie ostatnich
dwóch lat przeszli na emeryturę. Prezentacjom tym towarzyszyły częste komentarze
i głośne wybuchy śmiechu. Zebrani zadawali wyróżnionym pytania dotyczące ich
rodzinnych powiązań, stale domagali się, aby przypomnieli koligacje rodzinne oraz
często prosili o powtórzenie otczestwa występujących. Było rzeczą niezmiernie
ciekawą obserwowanie tego spontanicznego aktu odtwarzania stopnia pokrewień
stwa przez wsłuchiwanie się i komentowanie nazwisk ojców poszczególnych lu
dzi. Ostatnim aktem tej części spotkania było wręczenie czapek z daszkiem pięciu
40 Za sytuacje takie uznał przypadki losowe, np. pogrzeb w rodzinie, stałe dotacje dla najbiedniej
szych, opłaty czesnego dla studentów Tjukpiejewych i fundowanie stypendiów studenckich.
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mężczyznom w średnim wieku, wyglądającym na zaradnych, przedsiębiorczych,
prawdopodobnie organizatorów i sponsorów całego przedsięwzięcia.
Kolejną częścią rodowego zjazdu było spożycie wspólnego rodzinnego posiłku.
Zapoznałem się wtedy z niektórymi przedstawicielami rodziny Tjukpiejewych.
W czasie obiadu przysłuchiwałem się rozmowie matki z córką — studentką prawa
w Abakanie, która pytała się, dlaczego w tym miejscu spotyka się cała rodzina.
Po wyjaśnieniu głównego powodu, że w tym miejscu dawniejmieszkali ich przod
kowie, dziewczyna zapytała się, dlaczego do słupa rodowego poszli tylko sami
mężczyźni? Matka, pracująca na wyższym stanowisku w państwowejfirmie
w Abakanie — mimo swego ukrywanego niezadowolenia — wyjaśniła córce, że
Chakasi są narodem wschodnim, a to oznacza, że mężczyzna jest głową rodziny.
Obie zgodnie twierdziły, że jest to potrzebne święto. Nowa znajoma przywoływała
wypowiedź swojego męża sprzed dwóch lat, któremu wydawało się, że znał już
wszystkich krewnych, a po spotkaniu rodowym okazało się, że poznał kilkanaście
nowych osób.
Po posiłku odbyła się trzecia część spotkania, polegająca na prezentacji poszcze
gólnych lineaży. Konferansjer wyczytywał gości według przygotowanego drzewa
genealogicznego. Prosił, żeby prezentowały się poszczególne czteropokoleniowe
„gałęzie” rodu: od dziadków do wnuków. Każda „gałąź” została sfotografowana
i sfilmowana na wideo. W sumie zaprezentowało się 12 „gałęzi”, obejmujących
w większości kilkanaście osób. W jednym tylko przypadku okazało się, że dwu
dziestoletni chłopak był jedynym przedstawicielem swojego lineażu na rodowym
święcie.
Ten wzruszający obraz samotnie stojącego chłopaka w długim skórzanym pła
szczu podziałał nie tylko na mnie. Nastrójpowszechnego rozbawienia przygasł. Po
chwilowym zaskoczeniu natychmiast zaczęły się pytania „skąd pochodzisz?”,
„jak miał na imię twójojciec?” „kim był dziadek?” Nieporadność i zmieszanie mło
dego człowieka, trzymającego za rękę przestraszoną córeczkę, kontrastowały ze
szczegółowymi dociekaniami zebranych. Dwa tygodnie później, po moim powrocie
do Abakanu, zapytałem się o losy tego chłopaka. Miałem okazję przekonać się, że
deklaracje podjęte w czasie zgromadzenia rodowego nie były pustymi frazesami.
Najbardziej przedsiębiorczy członkowie rodu założyli konto bankowe i rozpoczęli
przekazywanie pomocy materialnej przeznaczonej dla najuboższych krewnych,
noszących nazwisko Tjukpiejew. Pomoc objęła także tego nieznanego dotychczas
krewnego.

Refleksja końcowa
Wśród Tuwińczyków więzi rodowe nie odgrywają tak istotnej roli w identyfikacji
mieszkańców, jak na Ałtaju czy w Chakasji. W Tuwie nie było powszechnejdebaty
nad kształtem stosunków rodowych, a moi rozmówcy nie wymieniali przynależ
ności rodowej jako ważnego czynnika tożsamości. Odwoływali się natomiast
często do kryteriów obiektywnych: istnienia państwa Tannu Tuwa, przewagi
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liczebnejw republice i powszechnejznajomości języka ojczystego. Plany „odrodze
nia” związków rodowych w Tuwie wpisywały się natomiast w zmiany struktury
ekonomicznejrepubliki. „Odrodzenie” rodów nie miało charakteru programu na
rodowego, organizującego społeczeństwo w postradzieckich warunkach, ale było
bardziejinicjatywą skierowaną na funkcjonowanie prywatnych przedsiębiorstw
rolnych i pasterskich. Być może tego rodzaju formuła wiązała się z dawną wspól
notą aalną, która w większym stopniu łączyła krewnych koczujących w obrębie
danego terytorium aniżeli związki rodowe.
Na Ałtaju rody odgrywały i nadal odgrywają istotną rolę. Silne identyfikacje ro
dowe, nie są tylko „przeżytkiem kulturowym” , ale ważnym czynnikiem kształtu
jącym relacje społeczne. Sformalizowanie układów rodowych w celu opracowania
formuły władzy samorządowej jest ciekawym przykładem działania pełnego in
wencji, które znakomicie wpisuje się w projekt etnograficznejinterpretacji. Ałtaj
skie „odrodzanie” więzi rodowych pokazuje, w jaki sposób animatorzy pewnej
idei, ale również ludzie, do których jest ona adresowana, wspólnie improwizują
lokalne przedstawienia ze zgromadzonych na nowo przeszłości. Rody są nie tyl
ko praktyczną kategorią organizującą strukturę społeczną, ale także należą do
pewnego porządku metafizycznego — góra rodowa czy określone miejsce w krajo
brazie może legitymizować prawo człowieka z danego rodu do posiadania symbo
licznej władzy.
W Chakasji, na początku lat 90. X X w. można było odnieść wrażenie, że święta
rodowe zostały „sztucznie” animowane. Obecnie jednak stały się nieodłączną czę
ścią chakaskiego ruchu narodowego. Stały się także ważnym przejawem identyfi
kacji etnicznejChakasów. Podkreślanie znaczenia więzów krwi jest najczęściej
pojawiającym się wątkiem chakaskiejtożsamości. Działania ludzi zmierzają do
poszukiwania pokrewieństwa. Ważnym zagadnieniem, łączącym się z problema
tyką rodów, jest formułowanie praw genetyki etnicznej. Świadczy o tym wiele wy
powiedzi, m.in. jednej z mieszkanek Abakanu, która opowiadała mi, że pochodzi
z rodu, który dawniejzajmował się hodowlą koni. W związku z tym na festiwal
Tun Pajram przyjeżdża przede wszystkim z tego względu, żeby popatrzeć na goni
twy koni. I chociaż współcześnie wraz z rodziną mieszka w dużym mieście — jak
twierdzi — jej miłość do koni została zapisana „we krwi” i „w genetyce”.
W interpretacji świąt rodowych odbywających się we wszystkich trzech repu
blikach możemy znaleźć wspólną płaszczyznę, związaną z ich współczesnym
charakterem. Relacje rodowe zostały zamknięte w określonych granicach pań
stwowych (republikańskich) i wyobrażeniowych (rody „ałtajskie”, „tuwińskie” ,
„chakaskie”). Rody zaczęły być „reprodukowane” w obrębie narodów. W sytuacji
budowania identyfikacji narodowej, sytuacji wyboru i poszukiwania własnejdrogi
w warunkach państwa kolonialno-postkolonialnego i postkomunistycznego, rody
stały się bardziejwyrazistymi symbolami narodowymi niż sposobami klasyfi
kowania ludzi. Stowarzyszenia rodowe w Tuwie będące podmiotami gospo
darczymi, zajsani ałtajscy mający osobowość prawną, czy network krewnych
posiadających bankowe konta rodowe w Chakasji to zupełnie nowe wymiary więzi
rodowych w obrębie „nowoczesnych” narodów południowejSyberii. Jednocześnie
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organizowanie „rytuałów” rodowych, zjazdów rodzinnych lub zgromadzeń wiej
skich to stwarzanie okresowych okazji, przy których rozproszeni na co dzień
członkowie sóóku zbierają się, by uczestniczyć we wspólnym działaniu.
Zagadnienia związane z pokrewieństwem i rodami w południowejSyberii stają
się szczególnie ciekawe, gdy mamy do czynienia z polityką kulturalizmu — orga
nizowania „świadomości” etnicznej, mobilizowania identyfikacji, kultury i dzie
dzictwa. Działania na rzecz „odradzania” więzi rodowych są określoną strategią,
która odwołuje się do intuicyjnie znanych przez ludzi i powszechnie akcep
towanych zasad działania społecznego. Współczesne badania pokrewieństwa
w większym stopniu podkreślają znaczenie kontekstu i możliwych sfer twórczej
aktywności niż niewidocznych reguł kierujących myśleniem ludzi i praktyką spo
łeczną (Rapport, Overing 2000). Obserwowanie relacji rodowych w południowej
Syberii pokazuje nam, że „więzy krwi” nie są kategorią biologiczną, ale podlegają
negocjowaniu, są tworzone w określonym czasie i miejscu przez konsekwentne
i długotrwałe działanie.
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Rozdział 7

Historia wynaleziona
w południowej Syberii

Na pierwszejstronie książki możemy przeczytać o kierowcy ciężarówki, który
oznajmił, że jest potomkiem Czyngis Chana. Przed oczyma mam także inną scenę.
Pewnego wieczoru przypadkowo uczestniczyłem w Beltyrze w imprezie suto zakrapianejalkoholem. W pewnym momencie drzwi otworzyły się z impetem, najwyrażniejza pomocą kopnięcia nogą. Wszedł młody kołchoźnik z długimi, sięgający
mi pasa włosami. „Jestem Jamajka, jestem Telengitą!” — krzyknął. Kiedy zoriento
wał się, że wśród jego znajomych jest obcy, zareagował agresją, która z czasem jed
nak osłabła i przerodziła się w zaciekawienie. Zaczęliśmy rozmawiać, a Jamajka
oświadczył mi, że jest... potomkiem Czyngis Chana i prawdziwym Telengitą, dlate
go — podobnie jak jego przodkowie — nie strzyże włosów.
W tejsamejwsi w 1994 r. wiele słyszałem o młodym mężczyźnie, który nosił
warkocz na ogolonejgłowie. Obraz tego człowieka, jaki rysował się z opowieści
mieszkańców, był prawie idealny jak na lokalne warunki. Ludzie mówili, że był to
wyjątkowo porządny człowiek — uczciwy, wysportowany, honorowy, nie pił alko
holu, pomagał innym. Odbiegał od wizerunku kołchoźników, nadużywających al
koholu, uczestniczących w bójkach, korzystających z okazji do kradzieży. Bohater
tej historii zginął jednak tragicznie, ugodzony nożem w nierównej ulicznej walce
z miejscowymi chuliganami.
Charakterystyczna męska fryzura1nabrała więc znaczenia symbolicznego. Jest
nie tylko dawnym sposobem strzyżenia włosów, ale także współczesnym znakiem
identyfikacji z przodkami żyjącymi w Ałtaju 200 lat temu. I chociaż w ciągu kilku
lat spotkałem się tylko z nielicznymi przypadkami noszenia warkoczy przez mło
dych mężczyzn lub chłopców, wydaje mi się, że ten element koczowniczej„elegancji” nabrał charakteru kolonialnego dialogu z przeszłością. Taką tezę potwierdza
obraz eksponowany w najbardziej znanym prywatnym muzeum krajoznawczym
1 W trakcie swego pobytu miałem okazję poznać rodzinę trzyletniego chłopca, noszącego warkoczyk,
na którym rodzice umieścili amulet chroniący ich syna.
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27. Trzyletni chłopczyk z Beltyru z w arkoczykiem , na któ
rym rodzice um ieścili am ulet
chroniący dziecko

we wsi Mundur-Sokon w Ałtaju. Dzieło przedstawia symboliczną scenę koloniza
cji Ałtajczyków. Widzimy na niej duchownego prawosławnego, a u jego stóp
żołnierzy rosyjskich, obcinających nożyczkami warkocze z ogolonych głów wojow
ników ałtajskich. Na dole malowidła artysta umieścił datę 1755 — rok przyłącze
nia Ałtaju do Rosji.
Przytoczone relacje, pochodzące z badań terenowych, wskazują, czym będę zaj
mował się w tym rozdziale. Przedstawię, w jaki sposób, wybrane wydarzenia histo
ryczne lub elementy kultury tradycyjnej nabierają znaczenia etnicznego kapitału
symbolicznego. W Ałtaju i w Sajanach widoczne jest połączenie historii, tradycji,
oświaty i postkolonializmu, przejawiające się zarówno w publicznych działaniach,
w polityce kulturalnej i edukacyjnej, w przekazach medialnych, jak i w lokalnych
inicjatywach i poglądach ludzi.
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Dekolonizacyjny charakter przemian narodowościowych
na Syberii
Przemiany kulturowe zachodzące wśród „rdzennych” mieszkańców Syberii wbrew
temu, co twierdzą politycy rosyjscy, możemy odnieść do globalnego procesu dekolonizacji. Położenie społeczeństw syberyjskich, mimo reform politycznych, spo
łecznych i administracyjnych w Rosji, przypomina sytuację charakterystyczną dla
imperiów kolonialnych. W dyskursie publicznym i w sferze ekonomicznejgłosy
przedstawicieli społeczeństw syberyjskich są nadal marginalizowane, a kwestia
rozwoju kultur etnicznych lekceważona, zarówno przez polityków, jak i lokalnych
urzędników państwowych.
Mimo aspiracji politycznych działaczy „narodów rdzennych” w polityce rosyjskiejwidoczna jest — znamienna dla układu kolonialnego — postawa pań
stwowego paternacjonalizmu wobec społeczeństw „autochtonicznych” Syberii.
Sytuacja w północnejAzji wpisuje się w ogólnoświatowy trend relacji kolonialnej
zależności. Dzięki specyficznemu kolonialnemu dyskursowi społeczeństwa kolo
nizowane przedstawia się jako „słabsze”. Leela Gandhi, prowadząca studia nad
teoriami postkolonialnymi, dowodziła, że narracja nacjonalistyczna państw kolo
nialnych wiąże się ściśle z „męskością” i stereotypem mężczyzny rozpowszechnio
nym w Europie. Z takim wizerunkiem utożsamiali się kolonizatorzy, odmawiając
podbijanym społecznościom, przedstawianym jako „kobiece” i „dziecięce”, cech
męskich. Ideologiczną metodą kolonizowania społeczeństw nieeuropejskich było
klasyfikowanie ludów podbitych jako słabszych wobec nowych elit sprawujących
władzę. Skutecznym argumentem było ukazanie analogii do słabszejpłci pozostającejpod dominacją mężczyzn. Tym samym polityczni, narodowi giganci odma
wiali „małym” narodom prawa do posiadania kultury narodowej, wychodząc
z założenia, że coś, co jest „małe” i „niedojrzałe” , nie może dysponować prawami,
które mają cywilizowane społeczeństwa (za: Thompson 2000, s. 10). Podobny styl
narracji występuje także w dokumentach rosyjskich, określających kierunki poli
tyki narodowościowej. Potwierdzeniem kolonialnego układu są nie tylko wypo
wiedzi o wyższości cywilizacyjnej Rosjan i rosyjskiej misji na Syberii, ale także
przywoływane przeze mnie współczesne sformułowania prawne, w których pod
kreśla się przestrzenną peryferyjność społeczeństw syberyjskich w stosunku do
stolicy państwa oraz ich niewielkie liczebnie rozmiary. Jako przykład mogę podać
status niewielkich tureckojęzycznych grup Todżyńczyków, Kumandyńczyków czy
Teleutów, mieszkających na południowych rubieżach Syberii, określanych w do
kumentach legislacyjnych jako „małe narody Północy”.
W takiejsytuacji dla polityków i liderów etnicznych społeczeństw syberyjskich
szczególnego znaczenia nabrała zmiana tego rodzaju dyskursu kolonialnego. „Dla
dawnej kolonii dekolonizacja to dialog z kolonialną przeszłością, a nie po prostu
demontaż kolonialnych zwyczajów” (Appadurai 2005, s. 133). Trudno nazwać
Syberię „dawną kolonią” — jest nią cały czas. Obserwując współczesne relacje wła
dzy w azjatyckiej części Rosji nie mam wątpliwości, że są one charakterystyczne
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dla układu metropolia/kolonia. Jednak w konstytucji rosyjskieji w konstytucjach
poszczególnych republik jednostki autonomiczne określa się jako suwerenne
państwa stanowiące federację. Wraz z uzyskaniem szerokiejautonomii liderzy
etniczni społeczeństw syberyjskich stanęli przed koniecznością podjęcia takiego
dialogu.

Historia wynaleziona
Szukanie przodków w odległejhistorii jest chyba najbardziejrozpowszechnioną
praktyką związaną z budowaniem genealogii i historii narodowych. Dotyczy to
również republik azjatyckiejczęści Rosji. Opracowanie nowejwizji historii narodo
wej, przełamującejkolonialny dyskurs polityki rosyjskiej/radzieckiej, przyczynia
się do wyznaczenia wyobrażonych granic symbolicznych wspólnot narodowych.
Warto pamiętać, że w republikach syberyjskich tego rodzaju działania wychodzą
nie tylko poza intelektualny aspekt budowania mitologii narodowej, ale stają się
także praktyczną kategorią wpływającą na indywidualne identyfikacje ludzi. Jak
za chwilę zobaczymy, w analizowaniu konstruktywistycznego sposobu budowa
nia współczesnych narodów na Syberii wyjątkowo aktualna wydaje się koncepcja
etniczności Maxa Webera, w którejkluczową rolę odgrywa wiara uczestników
wspólnoty etnicznejwe wspólne pochodzenie. To właśnie wiara we wspólną histo
rię stała się ważnym katalizatorem budowania więzi narodowej w społeczeń
stwach republik południowej Syberii.
Animatorzy ruchów narodowych w północnejAzji w ramach dialogu z kolonial
ną przeszłością konfigurują znaki tożsamości, które składają się na „narodowe”
uniwersum symboliczne. W konstruowaniu symbolicznych granic historycy, etno
grafowie, archeologowie, a także pracownicy środków masowego przekazu, odwo
łują się do wybranych wydarzeń historycznych, selekcjonują elementy kultury
„tradycyjnej”, religii, filozofii, przepuszczając je przez filtr własnejzideologizowanej wizji historycznej. Humaniści syberyjscy tworzą ramy, kompleks mitologiczno-symboliczny, który wypełniają faktami historycznymi, upowszechniając tym
samym określoną wizję historii narodowej. W Ałtaju i w Chakasji do czasów nie
mal współczesnych nie istniała wśród ludzi świadomość wspólnoty historycznej
w rozumieniu „historii europejskiej”. Przedstawiciele ałtajskiej, chakaskiejinteligencji stanęli więc przed koniecznością stworzenia jednejhistorii Ałtajczyków czy
Chakasów, która obejmowałaby wspólne losy poszczególnych grup ałtajskich,
chakaskich. Historię taką musi legitymizować jak najwięcej dat i wydarzeń, które
rozegrały się w przeszłości. Dla syberyjskich historyków ważne jest, aby wydarze
nia te można było potwierdzić źródłami pisanymi bądź archeologicznymi.
Historycy syberyjscy w poszukiwaniu początków swojego narodu sięgają do
wydarzeń i źródeł najdawniejszych. Dlatego tworząc wizję historii narodowej, od
wołują się do archeologii, a znaleziska często interpretują w kategoriach kultury
etnicznej. Wykopaliska archeologiczne stały się niezmiernie pomocne w budowa
niu kultury symbolicznej. Odgrywają jednak rolę ambiwalentną. Z jednejstrony
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stanowią cenne źródło wiedzy, potwierdzające starożytność kultur występujących
na obszarach Ałtaju, Chakasji i Tuwy. Z drugiejjednak strony wielu ludzi traktu
je kości złożone w kurhanach jako doczesne szczątki swoich biologicznych
przodków, którym nie należy odbierać szacunku przez prowadzenie prac wykopa
liskowych. Dochodzi do tego jeszcze jeden niezmiernie ważny aspekt: politycy
i naukowcy zarzucają uczonym rosyjskim kolonizatorską praktykę wywożenia
najcenniejszych znalezisk do czołowych muzeów archeologicznych i narodowych
w Rosji. Archeologia nabrała jeszcze innego, niemal transcendentnego charakte
ru. Stała się swoistym medium — wykopaliska pośredniczą między starożytnymi
państwami a współczesnymi republikami. Wyidealizowana przeszłość i teraźniej
szość zamyka się w krajobrazie, w którym stałymi punktami odniesienia są stare
kamienne obeliski i kurhany.
Przebywając w Ałtaju, o historii usłyszymy na każdym kroku. Pamiętam swoje
zaskoczenie, kiedy w połowie lat 90. X X w. większość niewinnych pogawędek koń
czyła się rozważaniami na temat odległejprzeszłości. Nie dotyczyło to wcale roz
mów z przedstawicielami inteligencji etnicznej. Początkowo wprawiało mnie
w zdumienie, że pasterze, pracownicy kołchozów pod granicą mongolską prze
konywali mnie, że są potomkami Hunów i Scytów. Powoływali się na teorie
genetyczne, dowodząc, że protoplaści dzisiejszych Ałtajczyków byli wysokimi, błękitnookimi ludźmi2. Skąd więc takie opinie? Otóż według proponowanejprzez
ideologów wizji historii narodowej, Hunowie przyczynili się do upadku niezwykle
bogatejkultury Scytów-Ałtajczyków (Halemba 1995, s. 59), jednak w potocznej
opinii i jedni, i drudzy uważani są za etnicznych przodków. Ważną rolę w genealo
gii narodowej odgrywają ludy tureckie z okresu pierwszego i drugiego chanatu.
Wśród najczęściejpojawiających się hipotez dotyczących etnogenezy Turków jest
teoria zakładająca, że terytorium współczesnej republiki Ałtaj stanowi kolebkę lu
dów tureckich, które właśnie stąd rozpoczęły swoją wędrówkę na „cały” kontynent
azjatycki.
Takich przykładów historycznych odniesień możemy znaleźć wiele. O odkryciu
zwłok młodejkobiety, uznanejprzez Ałtajczyków za mityczną księżniczkę scytyj
ską i bohaterkę eposu Oczu Bała już pisałem. Niektóre identyfikacje wydawały mi
się nawet nie tyle wynalezione, co logicznie trudne do połączenia. Otóż w Ałtaju
kilkakrotnie spotkałem się z przywoływaniem postaci Czyngis Chana. Biorąc
pod uwagę, że wcześniej często słyszałem niepochlebne komentarze dotyczące
historycznych Mongołów — wojska Czyngis Chana doprowadziły do mongolizacji
„rasy” dawnych Turków — wydawały mi się dziwne deklaracje np. kierowcy
ciężarówki, że jest potomkiem mongolskiego wodza. Wyjaśnienie przyszło nie
oczekiwanie: jeden z rozmówców, nie bardzo rozumiejąc moje zdziwienie, wyja
śnił, że Czyngis Chan był Ałtajczykiem. Twierdzenie, że jeden z najsłynniejszych
2 Wieś Beltyr słynie w Ałtaju z tego, że jest jedyną „ałtajską” osadą w republice, w której ludzie rodzą
się z jasnymi włosami. Rzeczywiście, widziałem wiele małych dzieci z włosami blond, które z wiekiem
ciemnieją. Wielokrotnie słyszałem też, że gen odpowiedzialny za kolor włosów typowy dla młodych
mieszkańców tej konkretnej wsi ma być dowodem naukowym genetycznego związku z Hunami.
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28. Słup-obelisk kozee na przełęczy U jtag

bohaterów średniowiecza był etnicznym
Ałtajczykiem, uzasadnia chęć identyfikowa
nia się z potężnym władcą. Przy takiejgenealogii łatwiejsza do zrozumienia wydała
mi się wypowiedź, z którejwynikało, że dru
gim słynnym przedstawicielem tego narodu
w dziejach świata był... Włodzimierz Lenin,
którego matka — jak mnie przekonywano
— była Ałtajką.
Mongołowie, jako historyczni przodko
wie, pojawiają się częściej i w innym charak
terze w rodowodzie Tuwińczyków. Dowo
dem na pokrewieństwo tureckich mieszkań
ców Sajanów z Mongołami mają być wzglę
dy lingwistyczne i etymologia nazwy Urianchaj. Ta historyczna nazwa Tuwy pochodzi
podobno od głośnego zawołania przedniej
formacji wojsk Chyngis Chana, którą stano
wili dawni Tuwińczycy. Okrzyk bojowy uraaaa!, podrywający do ataku Armię Czerwo
ną w radzieckich filmach wojennych, stał
się we współczesnej„mitologii” narodowej
źródłem etymologii nazwy grupy narodo
wej. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej,
jeżeli weźmiemy pod uwagę, że „dawni”
Urianchajowie jako forpoczta wojsk Czyngis
Chana atakowali Kirgizów Jenisejskich, któ
rych współcześni Chakasi uważają za swo
ich przodków w prostej linii. Powstały na
terytorium Kotliny Minusińskiejw VI w.
związek państwowy Kirgizów, według współ
czesnej interpretacji chakaskich ideologów,
traktowany jest jako pierwsze w dziejach
chakaskie państwo. Istniało ono do XIII w.
i zgodnie z miejscową wykładnią historycz
ną upadło w konsekwencji najazdu mon
golskiego. Opuszczenie rodowych koczowisk
przez starożytnych Chakasów jest współ
cześnie, obok represji komunistycznych,
uznawane za najbardziej dramatyczny zwrot
w dziejach narodu chakaskiego. Tamto wy
darzenie upamiętnia współcześnie utwo
rzone święto Ada-Hooraj — dzień pamięci
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przodków. Jak widać, mamy do czynienia ze skomplikowaną historyczną mapą et
niczną. Ta symboliczna kartografia znakomicie oddaje współczesne dylematy
związane z płynnymi identyfikacjami i budowaniem tożsamości narodowejw re
publikach południowej Syberii.
Święto Ada-Hooraj nie ma swego odpowiednika w przeszłości. Zostało wymy
ślone w 1991 r. i jest świetnym przykładem „tradycji wynalezionej” . Wraz z prok
lamowaniem republiki Chakasja zorganizowali je — działający poza strukturami
państwowymi — późniejsi niekwestionowani liderzy etniczni: etnograf Wiktor
Butanajew i dziennikarz Sasza Kostjakow. Butanajew uważa, że święto pamięci
przodków, połączone ze złożeniem ofiary i zgromadzeniem modlitewnym, ma na
celu zjednoczenie ducha narodowego oraz uniesienie ludzkich myśli ponad spra
wami codziennymi do wieczności (Butanajew 1998, s. 238). Za najlepsze miejsce
do przeprowadzenia uroczystości twórcy Ada-Hooraj uznali „świętą” przełęcz
Ujtag, na którejpodobno po raz ostatni zatrzymali się średniowieczni Kirgizi przed
opuszczeniem ojczyzny. Na wzgórzu wznoszącym się nad przełęczą inicjatorzy ob
chodów ustawili na cześć przodków pięciometrowy drewniany słup-obelisk kozee
z wyrzeźbioną maską słońca i znakiem solarnym. Pal, przypominający kształtem
wielkiego fallusa, nawiązuje do symboliki płodności. obok słupa stoi usypany ka
mienny stos obaa. Zdaniem Butanajewa, bez kamiennych stel, na których widnie
ją znaki solarne, nie można sobie wyobrazić krajobrazu Chakasji (Butanajew
1998, s. 238). Na słupie skierowanym słoneczną maską w stronę wschodu, wyryte
są pismem runicznym, z transkrypcją na cyrylicę, imiona legendarnych przodków
Chakasów, wśród nich Bars-bega — syna pierwszego chana kirgiskiego, który po
legł w VIII w. w obronie państwa Kirgizów.
Ada-Hooraj w 1993 r. rozpoczęło się od obrzędu błogosławienia ognia, ziemi,
wody i nieba. Prowadził je Butanajew, ubrany w chakaski strójnarodowy. Miał na
głowie zawiązaną opaskę, za którą były zatknięte trzy orle pióra i wstążki. Święto
rozpoczęło się od gry napyrgi, trąbach używanych przez myśliwych w czasie polo
wania na marały. Zebrani trzykrotnie obeszli obelisk, ogień i obaa w rytm bębna,
na którym był namalowany znak solarny. Następnie złożyli ofiarę na cześć przod
ków. W tym celu zabili barana, którego tuszę wraz z głową i kończynami powiesili
na żerdzi skierowanej na zachód, w stronę, gdzie odchodzą dusze przodków.
Uczestnicy święta, obchodząc obelisk „ze słońcem”, zatrzymywali się po każdym
okręgu, przyklękając na jednym kolanie: mężczyźni na prawym, kobiety na lewym,
trzykrotnie dotykając czołem ziemi. W święcie tym mogli uczestniczyć wyłącznie
Chakasi. Sasza Kostjakow opowiadał mi, że raz na uroczystościach był obecny
Amerykanin, jedyny „biały” na przełęczy. Uczestnicy święta podobno omal nie do
konali na nim linczu, odebrali mu aparat fotograficzny i uniemożliwili udział w ry
tualnej ofierze.
opisana uroczystość z pewnością ma ukazać asocjację między przeszłością
i teraźniejszością. Jest ona jednak już „efektem końcowym”, performatywnym
aspektem konstruowania zbiorowej pamięci narodowej. Podstawą budowanej
wspólnoty historycznej, zwłaszcza w Ałtaju i w Chakasji, jest przede wszystkim
znalezienie faktów, które przy odpowiedniej konfiguracji i teorii pozwolą na
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udowodnienie ciągłości historycznejjednoczącejwspółczesnych mieszkańców
republik z ludami historycznymi, przebywającymi na tych ziemiach od czasów sta
rożytnych. Dobrze, kiedy historia ta jest poświadczona własnymi źródłami pisany
mi. Gdy jest to niemożliwe, pomocna staje się wyobraźnia historyczna. Dlatego tak
dużą rolę odgrywają odniesienia do średniowiecznych i starożytnych czasów. Nie
którzy intelektualiści odwoływali się nie tylko do historii południowejSyberii, ale
poszukiwali źródeł o przodkach w dziełach historii powszechnej. Odnajdując ich
obecność w źródłach pisanych, potwierdzali historyczną ważność swojego na
rodu. BrontojBiedjurow, ałtajski filozof i polityk, dokonał nawet współczesnej
reinterpretacjiDziejów Herodota, reprezentując pogląd, że opis starożytnych Argipajów jest opisem historycznych Ałtajczyków (Biedjurow 1990). Spotykałem się
nawet z opiniami, aby zastąpić alfabet rosyjski pismem runicznym, występującym
rzekomo na obszarze Chakasji na długo przed przyłączeniem do Rosji. Idea ta zna
lazła swoje odzwierciedlenie w tytule jedynego dziennika ukazującego się w języ
ku chakaskim „Hakas Cziri”, którego zapis jest stylizowany na runikę, podobnie
jak napis hajdżi na cokole pomnika pieśniarza eposów chakaskich w Abakanie.
Zwróćmy uwagę, że wydarzenia z przeszłości, które omawiam w tym rozdziale,
dotyczą okresu poprzedzającego kolonizację rosyjską. Skonstruowana w ten spo
sób wizja historyczna jest niezbędna do wytworzenia poczucia wspólnej historii.
Jeżeli brak jest historii potwierdzonejwiarygodnymi źródłami historycznymi,
wskazującymi na istnienie wspólnoty narodowej, wówczas historia może zostać
skonstruowana w sposób „sztuczny”. Jednocześnie historia jest konstrukcją two
rzoną z określonego punktu widzenia, a wraz ze zmianą jejinterpretacji pojawiają
się nowe fakty (Hastrup 1997, s. 23). Jednocześnie zmianie ulega sposób przedsta
wiania historii, która przestaje być linearną osią wydarzeń historycznych, a nabie
ra cech narracji mitycznej. Tak jak odmienne formy przedstawiania przeszłości:
historia i mit były zdecydowanie rozróżniane w paradygmacie oświeceniowym,
a nawet przeciwstawiane sobie jako naukowa i nienaukowa forma wyrażania
przeszłości, współcześni humaniści narodów syberyjskich traktują dynamicznie
relację między historią a mitem. Dzięki temu przeszłość może być doświadczona
przez ludzi zarówno jako ciągłość historyczna, jak i zmiana historyczna. Jednocze
śnie zmienia się styl narracyjny historii: „historia spisana może przybierać poetyc
ki i uniwersalny charakter mitu, kiedy czas dezaktualizuje jejokreśloną faktyczną
zawartość” (Lowenthal 1985, s. 212, cyt. za: Hastrup 1997, s. 23).
Jak się wydaje, właśnie tego rodzaju budowanie historycznej przestrzeni etniczneji zmiana dyskursu historycznego są częścią dialogu kolonialnego. History
cy i etnografowie w republikach syberyjskich ożywiają historię i archeologię,
nadając im „nowy” wymiar symboliczny. Opisane strategie ideologiczne wyszły
poza teoretyczną, intelektualną technikę „pisania” historii narodowej. Szalenie
interesujące są np. konfiguracje, jakie posłużyły do budowy symboliki narodowej
republik południowej Syberii. Historia, archeologia i kultura „tradycyjna” zawie
rają się w symbolach narodowych.
Motywy ikonograficzne, wzorowane na ozdobach obiektów pochodzących
z wykopalisk archeologicznych, umieszczone są na godłach Ałtaju i Chakasji.
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Herbem republiki Ałtajjest złociste wyobrażenie ptaka-zwierzęcia mitycznego,
stworzenia z głową i skrzydłami, nawiązujące w swojejstylistyce do tzw. stylu
zwierzęcego, charakterystycznego dla okresu kultury scytyjskiej. Pierwowzór god
ła pochodzi ze słynnego stanowiska archeologicznego Pazyryk niedaleko miejsco
wości Bałyktyjul na Ałtaju. Autor herbu umieścił gryfa na tle błękitnego i złotego
kręgu, nad którymi znajduje się trójwierzchołkowy szczyt Ucz Sumer wyobraża
jący cały Ałtaj. Złoty kolor kręgu symbolizuje sfery Kosmosu, a błękit niebo Ałtaju.
Umieszczony na dole herbu oczag jest symbolem wieczności życia, ognia, domu
rodzinnego i przyjaźni. Herb republiki jest znakomitym przykładem konstruowa
nia metafizycznej przestrzeni symbolicznej, a jego interpretacja jest typowa dla
dyskursu „odrodzenia” narodowego. Autor, ałtajski artysta Ortonułow, uważa, że
„gryf-ptak ma do spełnienia ważną misję. Jest wcieleniem świętego ptaka słonecz
nego — posiadacza ziemi, strzegącego pokoju i szczęścia ludów ziemi ojczystej”
(Ortonułow, Adarow, Biedjurow 1993).
Odniesienie do starożytnej historii znalazło także wyraz w symbolice narodowejChakasji. Wizerunek tygrysa wzorowany na ornamencie z „kultury scytyj
skiej”, odkryty w trakcie prac archeologicznych, stał się głównym motywem herbu
republiki. Jego autorem jest Butanajew. Jeszcze mocniejstarożytna przeszłość
łączy się z teraźniejszością w sztandarze narodowym. Z daleka flaga chakaska wy
gląda jak rosyjska. Dopiero po bliższym przyjrzeniu się widzimy po lewejstronie
pionowy, ciemnozielony pas, a na nim słońce. Znak solarny został zaadaptowany
z powszechnego dla epoki brązu3 motywu wyrytego na petroglifach i obeliskach
kamiennych rozsianych na stepach Chakasji. Kolor zielony ma symbolizować wro
dzoną więź z naturą, odczuwaną przez naród chakaski.
Wynajdywanie tradycji, poszukiwanie korzeni narodowych w genealogiach
historycznych, reinterpretacja kultury tradycyjnej odgrywają kluczową rolę we
współczesnych procesach narodowościowych w południowejSyberii. Należy
w tym miejscu odnieść się do jeszcze jednego aspektu „odrodzenia narodowego”.
W ramach dialogu z kolonialną przeszłością uczeni syberyjscy sięgają nawet do
kategorii filozoficznych, konstruując za ich pomocą teorie naukowe wpisane
w projekt „historii wynalezionej” . Celem takich działań jest opracowanie koncepcji
naukowej, która ukaże „filozoficzną głębię” danego narodu oraz uzasadni jego
niepowtarzalny, „czysty” charakter — teorie te podkreślają pokrewieństwo kon
kretnego etnosu z religią, energią kosmiczną i ekologią.
Przykładem teorii naukowej odnoszącej się do historii traktowanej w katego
riach etnicznych jest koncepcja „światopoglądu etnicznego” i „światopoglądu etnosu”, opracowana przez uczoną chakaską Anżiganową, która akcentuje związek
współczesnego stanu kultury etnicznejz przeszłością. Anżiganowa uważa, że dla
zachowania i odrodzenia etnosu szczególnie ważne znaczenie ma stan „światopo
glądu etnicznego”, który definiuje jako formę społecznejświadomości, dzięki któ
rej naród może identyfikować się jako całość w czasie i przestrzeni. Jej zdaniem,

3 Okresu kultury tazminskiej (III tysiąclecie przed Chrystusem) i okuniewskiej (II tysiąclecie).
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„światopogląd etniczny” obejmuje model świata istniejący w świadomości ludzi.
U jego podstaw leży tradycyjny światopogląd, związany z kosmogonią i całą sferą
kultury duchoweji ekonomicznej. „Światopogląd etniczny” kształtują tradycje,
obyczaje, więzi gospodarcze, polityczne, duchowe, podtrzymujące jedność narodu,
a także specyficzna dla danego etnosu etnopsychologiczna konstrukcja związana
z najbardziej zakorzenionym, konserwatywnym zbiorem wyobrażeń składających
się na „światopogląd etnosu” (Anżiganowa 1997, s. 82). Ten zaś odzwierciedla ca
łą mapę kultury narodoweji znajduje się pod stałym wpływem rozmaitych histo
rycznych zjawisk i wydarzeń. „Światopogląd etniczny” jest bardziejstabilny,
konserwatywny, podczas gdy „światopogląd etnosu” narażony jest na wszelkie
procesy innowacyjne.
Autorka, charakteryzując etnos, zwraca uwagę na jego uzależnienie od środo
wiska oraz na znaczenie tradycji ludowych i inwariantny charakter światopo
glądu. W tak skonstruowanejteorii widoczny jest priorytet zbiorowych interesów
całego etnosu nad jednostkowymi potrzebami jego członków oraz absoluty
zowanie kulturowych wartości własnego narodu (Anżiganowa 1997, s. 83). Oby
czaje ludowe, tradycje, obrzędowość rodzinna i doroczna, struktura rodowa
stanowią ukryte jądro etnosu, który mitologizuje swoją przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość. Historia rozwoju etnosów jest czysto ewolucjonistyczna. Składa się
z następujących etapów: utrzymania się, odrodzenia, rozszerzenia przestrzeni et
nicznej, wiecznego istnienia w czasie. Autorka antropomorfizuje społeczności na
rodowe, uważając, że młode, formujące się narody są pełne sił i życiowych ambicji,
podczas gdy etnosy znajdujące się w stadium zanikania żyją nadzieją utrzymania
się przy życiu, a następnie możliwością odrodzenia. Jednak każdy etnos, niezależ
nie od stadium, w którym się znajduje, aspiruje do statusu „narodu wiecznego” .
Historia etnosów opiera się na potrzebie życia, możliwej do zrealizowania jedynie
przez kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, biosferą. Potrzeba życia etnosu rea
lizuje się w wydawaniu na świat potomstwa, które jest gwarancją jego zachowania
i ochrony. Ta właśnie potrzeba czyni etnos pokrewny z Przyrodą, warunkując jego
biospołeczny charakter. System i hierarchia wartości etnicznych są historyczne
i mogą zmieniać się w zależności od przyrodniczych i geopolitycznych warunków.
Te teoretyczne rozważania Anżiganowa ilustruje historią Chakasji. Jejzdaniem, „tradycyjne” wartości kultury Chakasów wiążą etnos chakaski z Przyrodą.
Państwo starochakaskie we wczesnym średniowieczu potrzebowało nowej ideo
logii i wartości, które uzasadniałyby jego istnienie. Takimi wartościami były
H an-Tigir — najwyższe bóstwo państwowe, Kagan, syn Nieba itd. Po podboju
państwa starochakaskiego przez Mongołów w ciągu kolejnych wieków, aż do cza
su włączenia w skład państwa rosyjskiego w XVII stuleciu, główną wartością stała
się potrzeba utrzymania, a nie rozwoju etnosu. Nowo narodzone dzieci gwa
rantowały kontynuację istnienia rodu, stanowiącego jednocześnie formę więzi
z etnosem. Wartością nadrzędną w tym okresie historii była wierność tradycjom
przodków. Po włączeniu Chakasji w skład ZSRR wartości etniczne zaczęły się
zmieniać. Zmiany trwające przez cały X X w. doprowadziły Chakasów do sytua
cji wyboru i konieczności znalezienia odpowiedzi na podstawowe pytanie dla
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istnienia etnosu: czy naród ma zostać ostatecznie zasymilowany czy też powinien
się odrodzić. Jest rzeczą oczywistą, że w takiejsytuacji zwyciężyła potrzeba odro
dzenia, niemożliwa bez silnejświadomości etnicznej, zawsze istniejącejw różnych
fazach historii etnosu.
Podstawą „światopoglądu etnicznego” jest światopogląd tradycyjny, który
określa miejsce Chakasów w świecie. Opiera się on na trójstopniowym podziale na
Świat Górny, Środkowy i Dolny, które komunikują się między sobą i wzajemnie na
siebie oddziałują w wyniku obrzędowejdziałalności szamanów — pośredników
między tymi sferami. Człowiek stanowi podmiot tej kosmogonicznej struktury
i przynależy do wszystkich trzech światów: żyje w średnim świecie, po śmier
ci wędruje do Dolnego Świata, przebywa w nim określony czas, a następnie —
oczyszczony — wędruje do Górnego Świata, gdzie w postaci zarodka oczekuje
w sakralnym Jeziorze Mlecznym na powrót do lepszego Świata Słonecznego. Dzię
ki światopoglądowi tradycyjnemu życie nabiera sensu — powinno polegać na
ciągłym dążeniu do zachowania harmonii człowieka i Przyrody. Naturalny rytm
egzystencji pojedynczego człowieka stawał się życiowym rytmem całejwspólnoty.
Człowiek od narodzin do śmierci uwikłany był w cały kontekst moralnego postępo
wania, którym rządzi „wieczne”, obiektywne prawo sprawiedliwości. Dlatego
każda zła myśl, czyn, naruszenie tabu nieuchronnie powrócą w przyszłych nie
szczęściach. Największą jednak karą dla człowieka było to, że wina spada na jego
dzieci i cały ród, dlatego człowiek osobiście odpowiedzialny jest za przyszłość swo
jego rodu i etnosu. W koncepcji „światopoglądu etnicznego” ważne miejsce zajmu
je ród chakaski, w którym związki krwi są jedynie prawdziwe i „dawne”. Cały
system stosunków rodowych był skierowany na rozwójżycia: uwidoczniło się to
we wszystkich jego sferach, zarówno gospodarce, jak i obrzędowości. Członkowie
rodu wspólnie prowadzili wypas bydła, rodziny stanowiły wspólnotę gospodarczą,
przedstawiciele jednego rodu wzajemnie sobie pomagali w najważniejszych życio
wych sytuacjach: narodzinach dzieci, weselach i pogrzebach. W końcu zachowy
wanie egzogamii rodowej umożliwiało zachowanie genetycznego zdrowia etnosu.
Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy i przenosząc je na grunt konstrukcji teore
tycznej, współczesny chakaski etnos znajduje się w fazie „rozszczepienia”. Z jed
nej strony obserwujemy niekorzystną sytuację demograficzną (spadek narodzin,
zwiększenie śmiertelności wśród młodzieży, liczne samobójstwa, przestępczość),
ciężką sytuację ekonomiczną, częściową utratę znajomości języka i kultury, nie
zaspokojone ambicje polityczne. Wpływ tych negatywnych czynników przyczynił
się do osłabienia świadomości narodowej Chakasów. Z drugiej strony w czasie
przemian politycznych i społecznych lat 90. X X w. zaszły pozytywne zmiany
wśród Chakasów, związane przede wszystkim z zainteresowaniem własną kulturą
etniczną, wzrostem świadomości narodowej, przejawiającym się w aktywnym
włączeniu wielu Chakasów w zjawisko „odrodzenia” kultury narodowej. Przyczy
nia się do tego w dużej mierze pedagogika etniczna, dzięki której nowe pokolenie
Chakasów „uczy” się życia według odwiecznych „kanonów” kultury chakaskiej,
opartej na światopoglądzie tradycyjnym. Obserwując rozwój ruchu rodowego
w Chakasji — jak twierdzi uczona — można żywić nadzieję, że Chakasi „odrodzą”
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własny etnos i zapewnią mu utrzymanie, a w przyszłości wieczne istnienie w cza
sie (Anżiganowa 1997, s. 84-87).
Według zaproponowanejkoncepcji, współczesne procesy narodowościowe
w Chakasji można ująć w tak skonstruowanych ramach teoretycznych. Teoria ta
podkreśla charakterystyczny dla badaczy syberyjskich zbiorowy charakter etniczności, gdzie podmiotem historii stał się cały etnos, który mógł istnieć i rozwijać się
tylko w warunkach kulturoweji etnicznejhomogeniczności. Kultura etnosu w ta
kim ujęciu stanowi określony kompleks historyczno-symboliczny, przepuszczony
przez teoretyczny filtr praktycznej sfery działań politycznych.
Podsumowując to, co zostało powiedziane, należy zaznaczyć, że „historii wy
nalezionej” nie należy traktować w kategoriach prawdy lub fałszu, ale jako pewną
konwencję mówienia o przeszłości. Ważniejszą rolę odgrywa narracja historyczna,
sposób przedstawiania historii narodowej, jejkonstruowanie niż „rzeczywiste”
wydarzenie zweryfikowane za pomocą „obiektywnej” krytyki źródłowej. Przedsta
wione genealogie mogą wydawać się niewiarygodne z punktu widzenia warsztatu
historyka (choć od razu rodzi się pytanie o kryteria „prawdziwej” wiedzy), tezy
mogą ocierać się o nadużycie naukowe i megalomanię. Nie o to jednak chodzi. Wy
najdywana historia jest czymś znacznie ważniejszym, jest wymogiem określonejsytuacji historyczneji politycznej. „Przypisywanie sobie długich dziejów
było w pewnym momencie historycznym nieuchronną konsekwencją «nowości»”
(Anderson 1997, s. 12). Jak widać, na Syberii nie odnosi się to tylko do przeszłości.
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Rozdział 8

Etniczność kosmiczna

„Tradycja wynaleziona” w republikach południowejSyberii oparta jest na historii,
archeologii, ale odwołuje się także do różnych koncepcji filozoficznych, określa
jących miejsce człowieka we wszechświecie. W latach 90. X X w. zaistniał nowy
nurt rozważań nad tożsamością „autochtonów” syberyjskich, kładący nacisk na
uwikłanie współczesnych mieszkańców Syberii w „kosmiczny” porządek prze
mian etnicznych1. Wątek ten, określony przeze mnie jako „etniczność kosmiczna”,
traktuje człowieka jako istotę mikrokosmosu, który poprzez „nową” duchowość
opartą na kulturze tradycyjnej osiąga stan harmonii i staje się częścią kosmosu.
W 1993 r. w Barnauł, jednym z największych miast syberyjskich, odbyła się
konferencja naukowa: „Ałtaj. Kosmos. Mikrokosmos”1
2. Uczestnicy konferencji
oprócz stworzenia Światowego Centrum Filozofii Kosmicznejna Ałtaju postawi
li sobie za cel opracowanie syntezy osiągnięć myśli filozoficznej, religijnej, poli
tycznej i społecznej, wypracowanej przez różne narody3 przez wieki. Uczestnicy
konferencji, głównie filozofowie, działacze społeczni, artyści, pisarze, a także
przedstawiciele różnych konfesji, starali się sformułować nowy humanistyczny
światopogląd, obejmujący myślenie „planetarno-kosmiczne”, u podstaw które
go znajdują się „uniwersalne duchowe wartości obecnych i przyszłych pokoleń”
(Ałtaj. Kosmos. Mikrokosmos 1993, s. 1-2). Istotą życia ludzkiego jest stała
więź Człowieka z Kosmosem, która pod koniec X X w. uległa osłabieniu. Ludzie
współcześni zapomnieli o istnieniu potrzeb duchowych, dlatego w celu osiągnię
cia równowagi i harmonii powinni czerpać energię z tajemnych sił kosmosu. Kosmizm jako duchowa orientacja jest ścieżką, która może zapobiec tragedii ludzkiej

1 Związek etnicznosci z kosmosem nie jest nowym pomysłem w humanistyce rosyjskiej. Możemy
przypomnieć definicję etnosu Lwa Gumilowa (rozdz. 1).
2 Organizatorami konferencji międzynarodowej były: Moskiewski Klub Kosmiczny, Rerichowskie
Centrum Badawcze „Korona Serca” Ałtaj, Instytut Kultury Uniwersytetu Ałtajskiego, a współorgani
zatorem m.in. rząd Republiki Ałtaj.
3 W dyskursie ideologiczno-politycznym narody stają się działającymi podmiotami i ulegają antropomorfizacji — narody „czują” , „wiedzą” , „dążą” .
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natury. W takim rozumieniu człowiek stanowiący mikroteos zawiera w sobie
nowy obraz kosmosu. Idea istoty ludzkiejjako duchowego mikrokosmosu dąży do
radykalnejzmiany postrzegania rzeczywistości, ze zdolności poznawczych obiektów-fenomenów na pogłębione poznanie noumenów.
W koncepcji „człowieka kosmicznego” ważną rolę odgrywa energia kosmiczna
i ekologia. Filozofowie uczestniczący w konferencji widzieli szansę na pokonanie
kryzysu, w jakim — ich zdaniem — znalazła się cała ludzkość końca X X w., w od
nalezieniu „nowych” wartości, opartych przede wszystkim na nieocenionych wa
lorach natury i zakorzenieniu ludzi w ekologicznym stylu życia. Proponowali
odmienną wizję przyszłości Syberii wobec tej, jaką wprowadzali w życie architekci
radzieckiego systemu ekonomicznego. To nie przemysł ciężki i gigantyczne inwe
stycje industrialne, które doprowadziły do olbrzymich zniszczeń środowiska natu
ralnego, ale lokalne tradycje i „ekologiczny” charakter kultury koczowników będą
kluczowe dla przyszłości Syberii. Zwrócenie się społeczeństw syberyjskich w stro
nę bogatejtradycji i filozofii Wschodu zmieni światopogląd cywilizacji zachodniej,
zorientowanej przede wszystkim na konsumpcję dóbr materialnych. Taka zmiana
może nastąpić jedynie dzięki zakorzenieniu człowieka w ekologicznym doświad
czeniu i płynącejz niego „naturalnej” mądrości i czystości. Metamorfoza świato
poglądowa pociągnie za sobą potrzebę stworzenia kosmicznej i ekologicznej
świadomości, obejmującejcały istniejący świat, która w miarę możliwości rozprze
strzeni się na wszystkie obszary ludzkiej cywilizacji.
Te filozoficzno-mesjanistyczne idee, opracowane w gabinetach ekologicznie
i mistycznie zorientowanych syberyjskich uczonych i artystów, są nie tylko teore
tycznymi modelami przyszłości. Wydaje się, że w pewnym stopniu stały się prak
tycznymi koncepcjami ukazującymi alternatywne wobec trendów zachodnich,
a także wcześniejproponowanych ateistycznych wzorców radzieckich, wizje du
chowości człowieka. Niektóre idee „człowieka kosmicznego” popularyzowane są
w środkach masowego przekazu, a za ich pośrednictwem kształtują światopogląd
nierosyjskich mieszkańców republik południowejSyberii. Idee te wykraczają więc
poza granice modelu naukowego i stają się praktyczną kategorią umiejscawiającą
człowieka we wszechświecie.
Niektórzy przedstawiciele inteligencji ałtajskiej dowodzili, nawiązując do semiotycznejinterpretacji kultury koczowników, że Ałtajstanowi niezwykłe miejsce
na kuli ziemskiej, przepełnione energią kosmiczną4. Wskazując na związek Ałtajczyków z Kosmosem, dokonali symbolicznejreinterpretacji kultury „tradycyjnej”.
W kategoriach proponowanej„nowej” duchowości odczytali symbolikę niektórych
elementów stroju ałtajskiego. Tak zwana czapka ałtajska5 nabrała — jak mi się
wydaje — nieznanego wcześniej wymiaru symbolicznego. W czasie „odrodzenia
4 W wypowiedziach liderów etnicznych oraz w publikacjach prasowych bardzo często spotykałem
opinie, że np. Ałtaj jest szczególnym duchowym centrum świata i stanowi oś, wokół której odbywały
się wielkie światowe migracje.
5 Bardzo popularne i często noszone przez Ałtajczyków nakrycie głowy uszyte z futer niewielkich
zwierząt futerkowych.
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narodowego” stała się jednym z ałtajskich znaków identyfikacji etnicznej. Wie
lu Ałtajczyków pośrodku czapki umieszcza kolorowy frędzel ozdobiony koralika
mi. Dyrektor Muzeum Krajoznawczego w Gorno-Ałtajsku dopatrzyła się w tym
elemencie garderoby wymiaru kosmicznego. Jej zdaniem, frędzelek odgrywa rolę
anteny, za pomocą którejAłtajczycy mogą utrzymywać kontakt z Kosmosem.
Reżyser teatru ludowego w telengickiejwsi Ortołyk, niedaleko granicy z Mongo
lią, przedstawiła własną interpretację pozycji siedzącejprzyjmowanejprzez Telengitów w jurtach oraz związanym z tym stylem czesania włosów przez kobiety
ałtajskie (powinny zaplatać dwa warkocze). W obydwu przypadkach artystka do
strzegała znaczenie wymiaru kosmicznego. Otóż: mężczyźni Telengici siedzą
w jurcie ze skrzyżowanymi nogami, bezpośrednio dotykając podłoża pośladkami.
Natomiast kobietom telengickim nie wolno siadać w ten sposób, mogą jedynie
przykucnąć na jednym kolanie — wówczas warkocze swobodnie opadają na zie
mię. Splecione włosy, dotykając w dwóch miejscach podłoża, stanowią obwód
zamknięty, podobnie jak pośladki mężczyzn przylegające do ziemi. Dzięki temu
pasterze ałtajscy otrzymują energię z kosmosu, która rozprzestrzenia się po całym
wnętrzu jurty. Spływa do pasterskiego namiotu z nieba po osi, którą wyznacza nie
widzialna linia łącząca dymnik jurty z oczagiem.
Kosmos i energia kosmiczna pojawiają się także w kontekście niezwykłego po
łożenia Ałtaju na kuli ziemskiej. Uzasadniają wyobrażenia ludzi o znajdowaniu
się w „centrum” świata. Jako dowody potwierdzające szczególne usytuowanie ma
ją świadczyć zjawiska paranormalne związane z zakłóceniem pól magnetycznych,
występujące z dużą częstotliwością w Ałtaju. W porządku kosmicznym umieszczo
no nawet szamańską tradycję religijną. W 1994 r. szeroko komentowano w repu
blice głośny przypadek inicjacji szamańskiej. Pewnego mężczyznę ze wsi Bałykcza
(rejon Ułagan) odwiedzili kosmici, obdarzając go mocą i zdolnościami szamański
mi. Po ich wizycie mężczyzna zaczął cierpieć na dolegliwości charakterystyczne
dla „choroby” szamańskiej: zachowywał się dziwnie, mdlał, uciekał w góry. Po ro
ku okazało się jednak, że nie doszło do tak niezwykłego szamańskiego wtajemni
czenia za sprawą przybyszy z innej planety (Halemba 1995, s. 115-116).
O szczególnym położeniu Ałtaju mają także świadczyć licznie przyjeżdżający
ekstrasensi, bioenergoterapeuci, przedstawiciele różnych sekt, twierdzący, że gó
ry Ałtaju są miejscem, w którym skupiły się znaczne pokłady energii kosmicznej6.
Kosmos nabiera więc cech transcendentnych i staje się świętością, będąc źródłem
energii niezbędnej dla człowieka chcącego osiągnąć wyższy stopień rozwoju
duchowego. We współczesnej ideologii etnicznej ważne miejsce zajmuje idea
„środkowości” Ałtaju, który stanowi nie tylko centrum duchowe świata, ale i nie
widoczną oś łączącą kulę ziemską z kosmosem. Położenie geograficzne Ałtaju oraz
niezwykłe właściwości, o których mowa była wyżej, sprawiają, że Ałtaj jest uwa
żany także za centrum kultury azjatyckiej, znajdujące się w równej odległości
od czterech oceanów: „złotym siodłem stoi Ałtaj na opoce ziemi, łącząc sobą dwie
6 W Ałtaju od kilku lat rozwija się tzw. turystyka energetyczna. Turyści „energetyczni” przyjeżdżają
do Ałtaju, odwiedzając miejsca uznawane za szczególnej mocy (Halemba 2005, s. 171).

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

186

Etniczność kosmiczna

29. Bielucha — w edług geografów i turystów jest to najw yższy szczyt A łtaju. Ałtajczycy uw a
żają, że jest to święta góra Ucz Sum er , na której m ieszka D uch-Gospodarz A łtaju

połowy Wielkiego Stepu — świat Mongołów i świat Turków. W Ałtaju spotkały się
trzy nauki, trzy klejnoty ducha — słowa Buddy, Chrystusa i Mahometa, a nad nimi
wysoko, jak nad trzema wierzchołkami Ucz Sumer góruje ciągle to samo Wieczne
Błękitne Niebo — Kek Tengri” (Biedjurow 1990, s. 5).
Nadzwyczajny charakter związany z nagromadzeniem życiodajnejenergii
kosmicznej znajduje swoje odzwierciedlenie w ideach uczonych, którzy w Ałtaju
upatrują szczególny rodzajsacrum i tworzą rodzajałtajskiego mesjanizmu. Tery
torium Ałtaju ma mieć w XXI w. znaczenie dla całejludzkości, gdyż to właśnie
w tych górach ma narodzić się nowa wielka cywilizacja oparta na harmonii z „uni
katowym” ałtajskim środowiskiem, którejspołeczeństwo osiągnie wysoki stopień
rozwoju duchowego (Surazakow 1992).
W dyskursie ałtajskiego „odrodzenia narodowego” ważną rolę odgrywa naj
wyższy szczyt Ałtaju Biełucha (4506 m). Ten majestatyczny, cudowny, potężny
masyw górski także wiąże się z wątkiem kosmicznym. Według mitologii ałtajskiej,
istnieje święta góra, na którejmieszka Altajdyn Eezi — Duch-Gospodarz Ałtaju.
Na początku lat 90. X X w. bardzo często Biełuchę nazywano Ucz Sumer, nawiązu
jąc prawdopodobnie do mitycznejgóry Sumeru. W czasie swoich badań wielokrot
nie miałem okazję przekonać się, że nazwa Ucz Sumer współcześnie funkcjonuje
wśród Ałtajczyków, a w rozmowach wielokrotnie pojawiały się wątki na temat
szczególnejmocy tejgóry. Powszechnie przytaczana była opowieść o indyjskim
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profesorze, który przyjechał na Ałtajdo doliny Akkem7. Kiedy zatrzymał się, urze
czony widokiem pięknejBiełuchy, usłyszał od przewodnika, że szczyt nazywa się
Ucz Sumer. Wówczas zaczął się modlić, a następnie z wielkim wzruszeniem wyja
śnił, że jego Bóg mieszka na górze Sumeru i że dotychczas nigdzie na świecie nie
znalazł góry noszącejtak wspaniałą nazwę. Niektórzy ałtajscy ideologowie znaj
dują jeszcze szersze mityczne analogie. Uważają Ałtajza mityczną krainę Szambała, występującą w buddyzmie tantrycznym i hinduizmie, która jest „kategorią
filozoficzną wyższej moralności” (Szerstowa 1989a, s. 700)8.
Obraz Ałtaju przedstawiany zarówno w ałtajskich środkach masowego przeka
zu, jak i przez liderów etnicznych i przeciętnych mieszkańców republiki jest
wyidealizowany. Ałtajczycy nadają mu wyjątkowego, unikatowego charakteru.
Wielokrotnie słyszałem wypowiedzi, że znalazł się na liście najpiękniejszych
miejsc na ziemi, nigdy jednak nie spotkałem się ze źródłem potwierdzającym ta
ką opinię. Tak jak niezwykły jest Ałtaj, również niezwykli są mieszkający na jego
terytorium ludzie, którzy — w ideologicznych deklaracjach działaczy — potrafią
z szacunkiem odnosić się do otaczającejnatury. To właśnie przyroda jest jedną
z największych wartości republiki — zgodnie podkreślają ałtajscy uczeni, politycy
i mieszkańcy. Dlatego zapewne w sferze etnicznejzaczął odgrywać znaczącą rolę
ruch ekologiczny, obejmujący zarówno współczesne idee ochrony środowiska na
turalnego, jak i ochronę tradycyjnych form gospodarowania tajgą i pastwiskami.
Ałtajczycy podkreślają emocjonalny stosunek wobec ekologii, dostrzegając w niej
możliwość zachowania własnej kultury etnicznej.
Ekologia wyszła w Ałtaju poza ramy praktycznejochrony środowiska natural
nego, stając się przedmiotem politycznych deklaracji i działań. W 1991 r. na
współczesnych terenach republiki powstała strefa ekologiczno-ekonomiczna, któ
rej celem był rozwój gospodarczy republiki przy zachowaniu naturalnego stanu
przyrody i walorów krajobrazowych. Powstanie strefy wiązało się z założeniami
dwojakiego rodzaju: po pierwsze chodziło o podniesienie statusu ekonomicznego
republiki, drugim założeniem było „odrodzenie moralne”, które miało dokonać się
przez odnowienie „duchowości”, rozwójtradycji narodowych oraz rzemiosła
wszystkich grup zamieszkałych na Ałtaju (Pustogaczew 1992, s. 64). Filar działal
ności gospodarczej miała stanowić turystyka zorganizowana. Plany stworzenia
infrastruktury turystycznej pozostały jednak w sferze projektów, a postanowie
niom tym towarzyszyły opinie przedstawicieli społeczności lokalnych, sprzeciwia
jących się powstawaniu agencji turystycznych. Dostrzegali w nich zagrożenie dla
środowiska naturalnego. Protesty miały także głębsze podłoże i wpisywały się
w lokalne tradycje religijne mieszkańców Ałtaju. Telengici ze wsi Kyzył Tasz, przez
którą prowadzi droga do bazy alpinistycznej u stóp góry Ak-Turu, zdecydowanie
sprzeciwiali się rozwojowi infrastruktury turystycznej. Przypominali, że góry są
7 Opowieść pochodziła zapewne z najpopularniejszej gazety ałtajskiej „Ałtajdyn Czołmony” („Gwiaz
da Ałtaju”).
8 Zapewne jest to odniesienie do rosyjskiego mistyka i artysty Nikołaja Rericha, który uważał, że Ałtaj
jest mityczną krainą Szambała, harmonii i szczęścia (Rerich 1980).
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siedzibą duchów eezi, których pod żadnym pozorem nie wolno niepokoić. Tury
stom i alpinistom zarzucali brak szacunku dla ich kultury, jawnie demonstrując
niechęć wobec przybyszy.
Idea związana z oddziaływaniem energii kosmicznejma największe znaczenie,
jak się wydaje, w konstruowaniu chakaskiejtożsamości. Liderzy etniczni mówią
wprost o związku obecnej sytuacji narodu chakaskiego z oddziaływaniem pola
elektromagnetycznego. Uważają, że należy opracować syntezę wiedzy o świecie
starożytnych przodków współczesnych Chakasów z najnowszymi osiągnięciami
bioenergoterapii. Tylko taki rodzajnauki, wyłamującejsię z oświeceniowych me
tod poznania, pozwoli uratować naród chakaski przed wysokim stopniem śmier
telności, klęską demograficzną czy alkoholizmem.
Na terytorium Chakasji znajduje się kilkaset kamiennych obelisków i kurha
nów. W kontekście radzieckiejprzeszłości i rosyjskiejteraźniejszości, szczególną
rolę odgrywa potężny kurhan Sałbytski, pochodzący z epoki brązu, rozkopany
w 1950 r. W tym miejscu jak w soczewce skupia się kilka wątków charakterystycz
nych dla budowania chakaskiejtożsamości etnicznej. Kurhan, którego średni
ca wynosi około 30 metrów, jest otoczony czterema kilkumetrowejwysokości
obeliskami. W pobliżu znajduje się tabliczka informująca, że jest to „pomnik ar
cheologiczny” chroniony przez państwo. Jednak dla Chakasów jest czymś znacz
nie ważniejszym, jest źródłem godności i dumy narodowej, a przede wszystkim
dostarcza ludziom wyjątkowejenergii. To właśnie w tym miejscu, w stepowym pej
zażu, z dala od zurbanizowanego środowiska zdominowanego przez Rosjan, naj
lepiej czuje się potęgę krajobrazu dalekiej przeszłości.
W latach 90. X X w. kurhan Sałbytski legitymizował chakaskie dziedzictwo kul
turowe, a sprawowane przy nim obrzędy dla zagranicznych dyplomatów czy an
tropologów stanowiły rodzajnarodowego performance’u. W prezentacji bogactwa
starożytnejkultury chakaskiejuczestniczył m.in. David G. Anderson, który obser
wował formy symboliczne improwizowane na miejscu przez chakaskich działaczy
narodowych. Polegały one na rytualnym „otwieraniu” kurhanu i „karmieniu” za
pomocą ofiary z mleka i dymu jałowca duchów strzegących „doliny śmierci”. Gawrił Kotożekow, dyrektor Instytutu Historii i Literatury w Abakanie, wskazy
wał antropologowi nawet konkretne miejsce na kurhanie, będące czymś w rodzaju
otworu, bezpośrednio z którego wypływa strumień „energii kosmicznej”. Oddzia
ływanie niewidocznejdla ludzi siły tłumaczono empirycznie weryfikowanymi „do
wodami” — uczestnicząca w ekspedycji Tuwinka akurat w tym miejscu skarżyła
się na zawroty głowy i omdlała; ponadto w najbliższym otoczeniu nic nie rosło
(Anderson 1998, s. 60-61). Ja także miałem okazję przebywać na kurhanie w to
warzystwie innego znanego działacza chakaskiego ruchu narodowego, dziennika
rza Saszy Kostjakowa. Sasza pokazywał mi tam różne miejsca, dowodząc, że
starożytni przodkowie dysponowali rozległą wiedzą na temat pól energetycznych.
Opowiadał również, w jaki sposób duchy strzegą tego niezwykłego miejsca. W póź
niejszych rozmowach, już w scenerii miejskiej, kiedy tylko Chakasi mówili o stru
mieniach kosmicznej energii ożywiającej Chakasję, zawsze odwoływali się do
kurhanu Sałbytskiego.
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30. Inej Tas „uwięziony” w Mu
zeum Krajoznawczym w Abakanie. Niektórym Chakasom, mimo
bacznej uwagi pilnujących eks
pozycji, udaje się „nakarmić”
kamień mlekiem i masłem (wi
doczne ślady na „twarzy” i „brzu
chu”)

Wielu Chakasów, podobnie jak Ałtajczyków, uważa, że zmarli pochowani na te
renie republiki, są ich bliskimi krewnymi, a w miejscach, gdzie spoczywają ich sta
rożytni przodkowie, wydziela się życiodajna energia kosmiczna. Dziennikarz Iwan
Czankow twierdził, że starożytni Chakasi bardzo starannie wybierali miejsce usta
wienia każdego rytualnego kamienia. Wybór złego miejsca znacznie osłabiał ener
getyczną moc kamienia. Wykonywane przez przodków Chakasów obrzędy dawały
człowiekowi energetyczno-informacyjną równowagę, zbawiennie wpływając na
psychikę ludzką (Czankow 1995, s. 5).
Z wypowiedzi liderów etnicznych wynika, że Chakasi stanowią jedną z nielicz
nych społeczności azjatyckich, wśród których zachował się kult kamiennego obeli
sku. Do czasów obecnych sprawują rytuały przed kamieniami inej tas, skierowane
do bóstw, których wyobrażenia twarzy znajdują się na stelach. Na wielu z nich
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widnieją wyrzeźbione znaki solarne kun tanma. W czasie spotkań modlitewnych
przed kamieniami Chakasi trzymają ręce za plecami, oddając pokłony świętemu
kamieniu. Po wypowiedzeniu słów modlitwy mężczyźni przyklękają na prawym,
a kobiety na lewym kolanie. Ceremonie pokłonu świętym obeliskom zostały wpro
wadzone współcześnie do państwowej obrzędowości świątecznej i znajdują swój
wyraz m.in. w święcie przodków Ada-Hooraj, sprawowanym na przełęczy Ujtag
(Butanajew 1996, s. 207-208).
Słuchając narracji chakaskich uczonych i działaczy narodowych, można od
nieść wrażenie, że wśród Chakasów kult kamiennego obelisku jest powszechny,
a ludzie tak jak dawniejoddają cześć duchom kamieni. Wydaje się jednak, że
to przedstawiciele miejskiej inteligencji starają się animować dawną tradycję
we współczesnym kontekście. Kult kamiennego obelisku otrzymał w Chakasji
współcześnie nowy, kosmiczny wymiar. W środkach masowego przekazu, w wy
powiedziach działaczy „odrodzeniowych” , ale także chakaskich uczonych, można
bardzo wiele usłyszeć o wpływie biopola na człowieka, o strefach geopatogennych
w Chakasji oraz jedynym na świecie energetyczno-informacyjnym polu planety
i kosmosu. Zdaniem wielu, kamienne obeliski i kurhany stanowią energetyczną
„mapę” Chakasji. Starożytni przodkowie ustawiali kamienie w miejscach krzyżo
wania się różnych pól energetycznych. Rytualne kamienie nie tylko wyznaczały
miejsce oddziaływania stref energetyczno-informacyjnej wymiany z kosmosem,
ale także pełniły funkcję przewodnika i katalizatora energii kosmicznej. Anderson,
przebywając w Chakaskim Biurze Archeologicznym, miał okazję obejrzeć szczegó
łowy atlas kopców pogrzebowych, gdzie każdy obwód kamienia był zmierzony pod
kątem wydzielania „pozytywnej” lub „negatywnej” bioenergii (Anderson 1998,
s. 61).
Konstruowanie tożsamości etnicznej w nierosyjskich społeczeństwach południowejSyberii dzieje się w określonejsytuacji polityczneji historycznejRosji. Jest
konsekwencją rozpadu struktur państwa komunistycznego i radzieckiej polity
ki narodowościowej. Jest też konsekwencją rosyjskiego kolonializmu. Liderzy et
niczni starają się zbudować „narodowe uniwersum symboliczne”, które będzie
znacznie różniło się od obiektywnych kryteriów budowania więzi narodowej.
Stworzenie tradycji nowego typu może opierać się na „starych tradycjach”, najczęściejsą one jednak odpowiednio przetworzone, by sprostać nowym potrzebom i ce
lom. „Nowe tradycje” mogą zostać zaszczepione na bazie „starych”, często czerpią
ze stworzonych przez nie rytuałów, symboliki, folkloru (Hobsbawm 2008). Jest
to widoczne w wielu dziedzinach współczesnego życia narodowego w republi
kach syberyjskich, w których szereg elementów kultury koczowników zostało
zmodyfikowanych i przystosowanych do nowych celów. Tradycjom pasterskim
nadano nowy, ekologiczny charakter. Ikonografia pochodząca z wykopalisk ar
cheologicznych znalazła swoje miejsce w symbolice narodowej, liczne elementy
kultury ludowej, rytuały i ceremonie religijne zostały włączone do świąt i festiwa
li narodowych, przy okazji których następuje manifestowanie etniczności, ekspo
nowanie flag narodowych, czy tradycji koczowników (jurta, koniowiąz, śpiew
gardłowy).
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Odwoływanie się do wątków „kosmicznych” pokazuje, że tożsamość w ujęciu
etnograficznym musi być eklektyczna, względna i pomysłowa. Kultura narodowa
w kontekście społeczeństw syberyjskich nie stanowi zamkniętego continuum, ale
jest dynamiczna, twórcza, gotowa na aranżowanie nowych związków. Poszczegól
ni ludzie lub całe grupy improwizują lokalne przedstawienia ze zgromadzonych na
nowo przeszłości, używając obcych mediów, symboli i języków (Clifford 2000).
I na koniec dygresja. Piers Vitebsky artykuł o społecznym i duchowym kryzysie
narodów rdzennych na Syberii rozpoczyna od stwierdzenia, że zróżnicowane stra
tegie wyboru dalszych dróg społeczności syberyjskich po upadku Związku Ra
dzieckiego są niezwykle różnorodne, a w swojej różnorodności przypominają
drogę mleczną albo wszechświat po wielkim wybuchu (Vitebsky 2002, s. 180).
Ta dowcipna metafora, nawiązująca do porządku kosmicznego, przez liderów
etnicznych w południowejSyberii zapewne zostałaby odczytana na serio. Kosmos
legitymizuje idee i działania dotyczące konstruowania tożsamości etnicznej, a od
działywanie energii kosmicznej powoduje, że poszczególne społeczeństwa sybe
ryjskie są najlepsze, najbardziej wartościowe, są po prostu wyjątkowe.
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Wlipcu 2001 r., w związku z długotrwałą suszą zagrażającą urodzajom, prezydent
Tuwy zwrócił się za pośrednictwem wicepremiera republiki do Związku Szama
nów z prośbą o przeprowadzenie rytuału sprowadzenia deszczu. Obrzęd przy po
mocy dwóch innych kamów odprawił szaman Sajłyk-ooł Kanczyyr-ooł w rejonie
BajTajga. W ciągu godziny zgromadziły się nad miejscem ceremonii chmury i za
częła się ulewa, która trwała dobę, przemieszczając się przez terytorium całejrepubliki. Groźba klęski została zażegnana, a o wydarzeniu informowały media tuwińskie — „tradycyjne” i elektroniczne. Ten przykład znakomicie ilustruje strategie
budowania narodowejprzestrzeni symbolicznej. Prezydent nie zwrócił się z prośbą
o dostarczenie ziarna do władz Federacji Rosyjskiej, ale odwołał się do wypróbo
wanych sposobów oddziaływania na przyrodę, charakterystycznych dla lokalnych
sposobów radzenia sobie z nieprzychylnymi warunkami atmosferycznymi. Nada
nie rytuałowi szamańskiemu rangi wydarzenia państwowego jest niewątpliwie
bardzo znaczące. Szamanizm stał się pod koniec X X w. znakiem rozpoznawalnym
Tuwy i dobrym materiałem do budowy prestiżu Tuwy jako niezwykłego, tajemni
czego, mistycznego kraju w centrum kontynentu azjatyckiego.
Przedstawione w niniejszejpracy zagadnienia przekonują, że Syberia jest fas
cynującym obszarem, podlegającym dynamicznym zmianom. Jest to teren szcze
gólnie interesujący ze względu na wielowymiarowość tożsamości i zróżnicowane
kategorie znaczeń. W książce, posługując się opisem etnograficznym, starałem się
odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób obywatele republik południowej Syberii
określają własną etniczność.
Wznoszenie budowli dziedzictwa narodowego w republikach Syberii opiera się
na fundamentach „starych” tradycji, jednak odpowiednio przetworzonych do
współczesnych celów. Dawne rytuały czy zwyczaje, które w czasach Związku Ra
dzieckiego wstydliwie ukrywano jako „przeżytki”, na nowo ożywają w zmienio
nej formie, a nawet otrzymują podbudowę ideologiczną — jako trwałe wartości
wyróżniające narody syberyjskie spośród innych narodów Rosji. Jest to widoczne
w wielu dziedzinach życia. Wiele elementów „tradycyjnej” kultury koczowników
uległo modyfikacji i zostało przystosowanych do nowych warunków społecznych
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i ekonomicznych. Koczowniczy styl życia, mocno wyidealizowany, związany
z „naturalnym” kalendarzem zmian pór roku stal się symbolem narodowejtrwałości, a w wyniku globalnego dyskursu ochrony środowiska także symbolem ekologicznej„czystości”. Motywy zdobnicze z wykopalisk archeologicznych znalazły
nowe zastosowanie — w symbolice narodowej. Widnieją na tabliczkach przy wej
ściu do urzędów lub powiewają na flagach nad gmachami budynków rządowych.
Tradycje „ludowe”, rytuały i ceremonie religijne stanowią kanwę świąt i festiwali
narodowych, w czasie których ludzie periodycznie uczestniczą w odtwarzaniu
tych elementów zachowań, które służą identyfikacji narodowej. Widzimy, jak
aranżowane są nowe sytuacje — celebrans nie tylko sprawuje rytuał na oczach
zgromadzonej publiczności, ale wypowiada święte słowa wprost do mikrofonu.
Jurta jest wciąż spotykanym domem na stepie, choć równie dobrze może być eks
ponatem muzealnym, w którym dzieci poznają lokalne tradycje. Te zaś służą na
wet do nauki języków obcych — w eksperymentalnej klasie języka angielskiego
w miejscowości Ust-Kan w Ałtaju dzieci uczyły się słownictwa angielskiego, opo
wiadając o wnętrzu jurty i strojach ludowych. W niektórych szkołach przeniesiono
stare określenia struktury społeczneji terytorialnejna funkcje klasowe: uczniowie
w szkole podstawowejw Samagałtajw Tuwie wybierały nojona zamiast gospoda
rza klasy. Na lekcjach wychowania fizycznego we wsi Telengit-Sortogojna Ałtaju
uczennice z klas początkowych przygotowywały wojłok na pokrycie jurty, a chłop
cy wykonywali drewniane części szkieletu namiotu. W działalności gospodarczej
pojawiły się korporacje, nawiązujące swoją nazwą do tradycji etnicznych. W Ałtaju
prowadziła działalność firma „Synaru” produkująca lody (nazwa pochodzi od
bohaterki jednejz ałtajskich bajek). Firma „Kan” (Chan) zajmowała się obróbką
i farbowaniem skóry. Koncern „Skify” (Scytowie) prowadził sprzedaż paliwa,
a właściciel firmy „Ojrot” posiadał sieć kawiarni.
W nieformalnych rozmowach z niektórymi naukowcami ałtajskimi czy chakaskimi spotykałem się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy dane społeczeństwo
może być formalnie uznane za naród. Zawsze w takich sytuacjach odpowiadałem,
że decydująca jest subiektywna identyfikacja, a nie spełnienie jakichś abstrakcyj
nych warunków istnienia narodu. Autorzy pytań wówczas dyskretnie się uśmie
chali, a ja domyślałem się, że powodem zadowolenia było akceptowanie ich
strategii, mających na celu zbudowanie nowoczesnych narodów syberyjskich. Li
derzy etniczni, konstruując „kulturę narodową” , tworzą specyficzne kolaże. Łączą
pozytywistyczny/historyczny/radziecki model kształtowania świadomości naro
dowej, tradycję „wynalezioną”, etnografię, archeologię, ezoterykę, a nawet wpły
wy kosmiczne. W ten sposób podkreślają niezwykłość i bogactwo kultur narodów
„rdzennych”, mieszkających na terytoriach autonomicznych. Istnienie granic
administracyjnych, instytucje władzy lokalnej mają pomóc w budowaniu zbioro
wej tożsamości i swoistości danej kultury narodowej. Stąd zapewne tak częste
łączenie konkretnych działań politycznych i ekonomicznych ze sferą symboliczną,
odgrywającą wielką rolę w budowaniu prestiżu etnicznego (w kontekście dekolonizacji) i poczucia godności narodowej.
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Opisane w książce zjawiska, związane z symbolicznym pokrewieństwem, wia
rą we wspólną historię, lokalnością, więzami rodowymi, mocą rytuałów, w znacz
nym stopniu kształtują identyfikację narodową tureckich mieszkańców Ałtaju,
Tuwy i Chakasji. Współcześnie stały się kapitałem symbolicznym, dzięki któremu
ludzie uzyskują podmiotowość w warunkach postradziecko-kolonialnych relacji
władzy. Tak wielkie znaczenie „tradycji” i historii przodków, podkreślanie wy
jątkowości, dawności własnego narodu, zwrócenie się ku religii, ekologii, budowa
nie świąt narodowych i rodowych są ważnymi przejawami zjawisk etnicznych
w tejczęści świata. Tego rodzaju sposób budowania tożsamości pojawił się dopie
ro w latach 90. X X w. Strategie konstruowania etniczności w południowejSyberii
są zbliżone do siebie. Różnią się natomiast konteksty tworzenia narodowego uniwersum symbolicznego.
Dzięki badaniom prowadzonym w Ałtaju, w Tuwie i Chakasji otrzymałem inte
resujący materiał porównawczy, pozwalający uchwycić specyfikę współczesnych
przeobrażeń, wskazać podobieństwa i różnice w obrębie interesujących mnie zja
wisk. We wszystkich trzech republikach niewątpliwie widoczne jest „odrodzenie”
więzi rodowych, jego animatorzy kładą jednak akcent na różne aspekty pokre
wieństwa. W Tuwie chodziło — jak się wydaje — przede wszystkim o wypraco
wanie nowej formuły działania przedsiębiorstw gospodarczych, opartych na
kryterium rodowym. „Odrodzenie” rodów ałtajskich to z kolei poszukiwanie nowej
formuły działania samorządu lokalnego. Ruch rodowy w Chakasji należy przede
wszystkim interpretować jako poszukiwanie realnych „genetycznych” związ
ków z dawnymi Chakasami oraz stworzenie „sieci” powiązań rodzinnych umoż
liwiających nowy rodzajidentyfikacji Chakasów. Podejmowane przez liderów
etnicznych w republikach południowejSyberii zabiegi koncentrują się na konstru
owaniu możliwie szerokiejwspólnoty symbolicznej, opartejna lokalnych elemen
tach kultury, które w przetworzonej formie stają się nowymi znakami tożsamości
narodowej. Jednocześnie możemy wysnuć wniosek o zmianach zakresu funkcji
niektórych zachowań obrzędowych. Przykładem jest choćby sprawowanie świę
ta Czagaa bajram czy też organizacja festiwali narodowych w Ałtaju, Tuwie i Cha
kasji. Jak wynika ze zgromadzonych materiałów, święta Naadym, E l-O in , Tun
Pajram służą obecnie przede wszystkim wytworzeniu poczucia konsolidacji na
rodowej, wywołanego przez odwoływanie się do wspólnych tradycji kulturowych
poszczególnych grup narodowych. Pełnią jednocześnie funkcje symboliczno-komunikacyjne. W działaniach takich widoczna jest instytucjonalizacja etniczności,
którą dostrzegam w licznych programach „odrodzenia narodowego”, rejestracji
sądowej wspólnot rodowych, państwowych obchodach świąt etc.
Pomimo konstruktywistycznego charakteru współczesnej etniczności w repu
blikach południowejSyberii należy pamiętać o przetrwaniu i istnieniu wielu tra
dycji i sposobów myślenia, które nie tylko w czasach radzieckich, ale także
współcześnie są ważnym źródłem indywidualnych przejawów tożsamości. Ten
rodzaj identyfikacji kształtowało domowe wychowanie, konserwatyzm, przy
wiązanie do tradycji lokalnej, nieprzerwanie sprawowane obrzędy. Także inne po
strzeganie czasu i przestrzeni, związane z koczowniczym lub półkoczowniczym
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stylem życia, stanowi istotny czynnik podtrzymywania odrębności etnicznej
— tak było w latach totalitarnych, tak jest też teraz. Dlatego w tych sferach, w któ
rych kontynuowane są „dawne” sposoby życia, niezależnie od niewątpliwego
wpływu mediów, kultury popularnejczy ekonomii liberalnej, przede wszystkim
w Tuwie czy w Ałtaju, tradycja nie musi być „sztucznie” ożywiana ani wy
najdywana.
Nie traktuję więc procesów narodowościowych na Syberii jako jednorodne
go continuum, które w podobny sposób przejawia się na wielkich obszarach
tejkrainy. Odrzucam model etniczności oparty na ogólnejstrukturze generującej
zbliżone formy działania. Proponuję interpretację konkretnego zjawiska, osadzo
nego w kontekście politycznym, społecznym i kulturowym. Jak pokazałem, kon
struowanie etniczności w południowejSyberii wykazuje analogie i podobieństwa
— jednak analizowanie ich jako zamkniętych całości wydaje mi się po pierwsze
nieuzasadnionym uproszczeniem, po wtóre zaś odwoływanie się samych zaintere
sowanych do określonych wartości wywodzących się z danejkultury nie pozwala
na wyprowadzenie uogólniających wniosków.
Przebywając w Ałtaju i Sajanach, wielokrotnie słyszałem utyskiwania ludzi na
sytuację ekonomiczną, brak państwowych dotacji, konieczność samodzielnego
dbania o przyszłość. Jednocześnie z zaciekawieniem obserwowałem, jak bardzo
mieszkańcy poszczególnych republik angażowali się w liczne strategie działań et
nicznych. Pierse Vitebsky z właściwym sobie poczuciem humoru wysuwa przy
puszczenie, że gdyby Lew Tołstojumieścił Annę Kareninę we współczesnym
społeczeństwie Tunguzów lub czukockich pasterzy reniferów, mógłby rozpocząć
swoją powieść od stwierdzenia, że wszystkie szczęśliwe narody są takie same, po
nieważ każdy z nich jest nieszczęśliwy na swojejwłasnejdrodze (Vitebsky 2002,
s. 180). Ałtajczycy, Tuwińczycy i Chakasi pod koniec XX w. znaleźli swoją własną
drogę.
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Aal (mong.) (tuw.) — forma gospodarcza
składająca się z kilku jurt-rodzin, obej
mująca bliskich krewnych.
Ada Hooraj — święto w Chakasji poświę
cone pamięci przodków.
Aga zajsan — „najwyższy” zajsan — przy
wódca zajsanów w republice Ałtaj.
Ail (ałt.) — nazwa wielokątnego drewnia
nego domu, potocznie nazywanego tak
że jurtą.
Ajmak— jednostka administracyjna w Mon
golii.
Ałkysz (ałt.), algys (chak.) (tuw.) — „świę
te słowa”. Rodzaj uroczystych „błogo
sławieństw”, za pomocą których ludzie
zwracają się do duchów, gór lub nieba,
pryskając w ich stronę mleko lub alko
hol.
„Ałtajdyn Czołmony” — „Gwiazda Ałta
ju” — jedyny dziennik ukazujący się
w języku ałtajskim.
Ałtajdyn Eezi — Duch-Gospodarz Ałtaju.
Ambyn-nojon — tytuł najwyższego księ
cia tuwińskiego sprawującego władzę
w Urianchajskim Kraju.
Ara (ałt.) — ostatni dzień fazy „starego”
księżyca lub okres, kiedy księżyc jest
niewidoczny na niebie.
Araka, araky (ałt.), archi (mong.) — kilkunastoprocentowy napój alkoholowy
wyprodukowany z mleka.
Arat (tuw.) — pasterz.
Arban (mong.) (tuw.) — niewielka jed
nostka administracyjna. Termin arban

w języku mongolskim tłumaczy się jako
„dziesiątka”, dawniej drobna jedno
stka wojskowo-administracyjnego po
działu terytorium.
Artysz (arczyn) (ałt.) — gałązki jałowca.
Artysz uważany jest za „świętą” rośli
nę ochraniającą przed złymi duchami,
a dym z jałowca towarzyszy każdej ofie
rze składanej duchom.
Aru sóók (ałt.) — „czysty” ród — dziecko
urodzone z małżeństwa rodziców po
chodzących z egzogamicznych rodów.
Bajlu (ałt.) — sfera niedostępna człowieko
wi. Najbliższe temu pojęciu jest w języ
ku polskim słowo „tabu”.
Bajowie (ałt.) — dzierżawcy pastwisk
(XIX w.) osiągający znaczne dochody.
Współcześnie są synonimem dawnego
bogactwa.
Bajram — święto.
Bałursaki (ałt.) — niewielkie bułeczki
smażone w głębokim tłuszczu.
Bij zajsan (ałt.) — „starszy” zajsan —
przywódca zajsanów na terytorium re
jonu administracyjnego.
Bogdo-gegen — zwierzchnik kościoła
lamajskiego w Mongolii na początku
XX w.
Boszko (ałt.) — nazwa zarządcy terytorial
nego przed rewolucją październikową.
Współcześnie administrator wsi.
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Cagaan sar— święto Nowego Roku w Mon
golii.
Celina — kampania gospodarcza w Związ
ku Radzieckim w czasach Nikity Chruszczowa, mająca na celu zagospodaro
wanie nieużytków rolnych.
Choton, chotajl (mong.) — nazwa rodzinno-rodowej wspólnoty koczującej na
określonym terytorium.
Czaczyk (alt.) — obrzęd „ugaszczania” du
chów, polegający na pryskaniu kropel
mleka lub alkoholu dla niewidzialnych
istot.
Czaczylga (alt.) — obrzęd składania ofiary
przy kamiennym oltarzu dla ducha-opiekuna miejsca.
Czagaa bajram — święto Nowego Roku
w Ałtaju według kalendarza „księżyco
wego”.
Czajan (chak.) — „duch” .
Czaky (alt.) — pasterski koniowiąz wbija
ny w ziemię w pobliżu jurty lub domu.
Czathan (chak.) — strunowy instrument
muzyczny, towarzyszący śpiewakom
eposów.
Czegedek (alt.) — rodzaj ozdobnego kafta
na, który mogą nosie tylko zamężne ko
biety.
Czoj czoj — altajska tradycja spożywania
alkoholu małymi łykami bądź tylko do
tykania kieliszka ustami i przekazywa
nia go kolejnej osobie.
Czujdyn baży (ałt.) — „głowa” Czui — zie
mie znajdujące się w górnym biegu
Czui.
Czyl Pazy — dawne święto początku no
wego roku, obchodzonego w Chakasji
wiosną.
Dacan — tuwińskie określenie świątyni
buddyjskiej wchodzącej w skład kom
pleksu klasztornego.
Demiczi (ałt.) — pomocnik zajasana.
Djuczyna (mong.) (tuw.) — jednostka te
rytorialna w XVIII-XIX w., składająca
się z ok. 40 jurt.
Dugan (tuw.)— buddyjski dom modlitwy.

Dungur (tuw.) — bęben szamański. Na
zwa Tuwińskiego Związku Szamanów.
Dziann (ałt.) — wiara, prawo.
Dżalama (kajra) (ałt.) — rytualne wstęgi
białego materiału wieszane na gałę
ziach drzew.
Dżarlyhczy (ałt.) — osoba „widząca” du
chy.
Dżaryk (ałt.) — przedmiot zrobiony przez
szamana, ochraniający przede wszyst
kim dzieci w rodzinie.
Dżilgajah (ałt.) — nazwa święta obcho
dzonego dawniej wiosną w porze po
jawiania się pierwszych igieł na ga
łęziach modrzewi.
Eezi, eelu (ałt.), tos (chak.) — nazwa ducha-gospodarza miejsca.
Ene til — „Język ojczysty” . Organizacja
społeczna w Ałtaju stawiająca sobie za
cel odrodzenie języka i kultury ałtaj
skiej.
Ere Czuj — telengickie określenie doliny
Czui.
„Hakas Cziri” — jedyny dziennik ukazu
jący się w języku chakaskim.
Hoomej (tuw.) — jeden ze stylów śpiewu
gardłowego.
HostugTywa — „Wolna Tuwa” . Partia po
lityczna w Tuwie stawiająca sobie za
cel niepodległość republiki.
Hoszun — podstawowa jednostka podzia
łu administracyjnego Tuwy, odpowia
dająca województwu.
Hurak (tuw.) — młody chłopiec, uczeń
w klasztorze buddyjskim.
Hural (tuw.) — zgromadzenie. Wielki Hurał oznacza Zgromadzenie Narodowe,
izbę parlamentu w państwie Tannu Tuwa i we współczesnej republice.
Huresz (ałt.) (tuw.) — zapasy.
Inorodiec (ros.) — termin w ustawodawst
wie carskim oznaczający przedstawicie
la autochtonicznej ludności Syberii.
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Jasak — podatek płacony w naturze przez
społeczeństwa syberyjskie w Rosji car
skiej.
Kajczy (ałt.), hajdży (chak.) — śpiewak
eposu bohaterskiego.
Kajyn — wuj męża. W Ałtaju relacja mię
dzy wujem a żoną siostrzeńca jest sto
sunkiem unikania.
Kam (ałt.), ham (tuw.) — szaman.
Kamczy (ałt.) — bat. Tak samo nazywa się
zabawa polegająca na „strzelaniu” ba
tem do „celu” .
Kamlanie — obrzęd szamański.
Karyndasz (ałt.) — brat.
Karyndasz sóók — ród braterski.
Każyk (ałt.) — gra polegająca na trafieniu
kostką w inne kostki ułożone w jednej
linii na podłożu (do gry w każyk najczę
ściej służą kręgi szyjne barana).
Kelinder (ałt.) — synowa. W Ałtaju popu
larne są konkursy na „najlepszą” syno
wą.
Kidżege (chak.) — „warkocz”. Terminem
tym określa się także blisko spokrew
nione rodziny, wywodzące się od ro
dzonych braci.
Kindyk (ałt.) — pępowina.
Kirlu sóók (ałt.) — „brudny” ród — dziec
ko urodzone z małżeństwa rodziców
pochodzących z endogamicznego rodu.
Kojon dżyl (ałt.) — rok zająca w kalenda
rzu wschodnim.
Kórmós (ałt.) — złe duchy, „czorty” .
Kóżógó (ałt.) — specjalna zasłona, za któ
rą ukryci są nowożeńcy w jurcie w cza
sie ceremonii zaślubin.
Kudaj (ałt.) — najwierniej sens pojęcia Kudaj oddaje w języku polskim termin
„Bóg”.
Kumah (chak.) — pas materiału, którym
przewiązywali się Chakasi.
Kumus — instrument muzyczny, ałtajski
odpowiednik drumli.
Kurt (ałt.) — kilkumetrowy pas materiału,
którym należy przewiązać się w bio
drach — oznaka szacunku i prestiżu.
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Kurultaj (ałt.) — zgromadzenie. E l Kurułtaj — izba parlamentu ałtajskiego.
Kurut — twardy ser owczy suszony na
słońcu.
Nojon — przedstawiciel arystokracji tuwińskiej, przywódca rodowy w przed
rewolucyjnej Tuwie.
Oczag (ałt.) — żelazny trójnog ustawiany
nad paleniskiem pośrodku jurty.
Ongon (tuw.)— wyobrażenia duchów-opiekunów domostwa.
Ottyn eezi (ałt.) — duch-gospodarz ognia.
Owaa (tuw.), obo (mong.) — kamien
ne kopce na przełęczach lub w pobliżu
wierzchołków gór, w których „mieszka
ją” duchy opiekujące się okolicą.
Owaa-dagyyr (tuw.) — obrzęd uświęcenia
góry sprawowany przez szamana lub
lamę.
Piala (ros.) — porcelanowa miseczka słu
żąca do picia herbaty.
Pogo — haftowana ozdoba (napierśnik)
noszona przez Chakaski.
Prazdnik (ros.) — święto.
San (ałt.) — to zarówno płaski kamień, na
którym Telengici palą ogień, „ugaszczany” jedzeniem, jak i nazwa całego
obrzędu składania ofiary dla duchów
przy kamiennym kopcu.
San salar — obrzęd składania sanu.
Sek sek (chak.) — obrzęd kropienia alko
holu — składania ofiary dla miejsco
wych duchów.
Sel-sowiet (ros.) — „rada wiejska”. Stale
używana, powszechna nazwa admini
stracji wiejskiej w ZSRR.
Serdżu (ałt.) — topione masło.
Sóók (ałt.) — ród (dosł. „kość”).
Sumon (tuw.), (mong. somon) — jednostka
administracyjna wchodząca w skład
hoszunu, gmina.
Surmak (ałt.) — wojłokowy dywan.
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Szagaa bajram — święto Nowego Roku
w Tuwie według kalendarza „buddyj
skiego”.
Szatra (ałt.) — figurki zwierząt rzeźbione
w serze kurut. Tym samym terminem
określa się także figury szachowe.
Szulengi — przywódca niewielkich rodów
w Ałtaju, podporządkowany zajsanowi.
Tagyl (ałt.) — kamienny stos, na którym
płonie ogień w czasie składania ofiary
z jedzenia.
Talkan (ałt.) — mąka z prażonego ziarna
jęczmienia, dodawana do herbaty.
Tamga (ałt.) — stempel rodowy służący do
oznakowania bydła.
Tastarakaj (ałt.)— żartobliwe, prześmiewcze
pojedynki muzyczne, polegające na prze
miennym śpiewaniu improwizowanych
na poczekaniu, złośliwych, dowcipnych
przyśpiewek.
Tebek (ałt.) — gra w „zośkę”.
Topszur (ałt.) — muzyczny instrument
strunowy, często wykorzystywany do
akompaniamentu przy śpiewie gardło
wym.
Torgo (ałt.) — rada lub stanowisko admi
nistracyjne regulowane ustawą o wspól
notach rodowych.

Torgo zajsanów — rada zajsanów.
Ucz Sumer— nazwa mitycznej góry wystę
pującej w buddyzmie. Tym samym ter
minem Ałtajczycy nazywają najwyższy
szczyt Ałtaju— Biełuchę (4506mn.p.m.)
Uker (ałt.) — gwiazda (gwiazdozbiór), któ
rej położenie na niebie decyduje o roz
poczęciu Czagaa bajram.
Ule — określenie kamiennego kopca
owaa, którym posługują się Telengici
z Kosz-Agacz.
Ulus — powiat w administracji carskiej na
obszarach zamieszkiwanych przez spo
łeczeństwa tureckie i mongolskie w im
perium rosyjskim.
Wolost’ (ros.) — gmina.
Yzyh (chak.) — koń przeznaczony na ofia
rę dla ducha nieba.
Zajsan — przywódca rodowy w Ałtaju.
Zajsanat — struktura władzy samorzą
dowej w republice Ałtaj, oparta na kry
terium przynależności rodowej i teryto
rialnej.
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Pod koniec XX wieku ałtajski strój i czapka z łapek stały się ważnymi znakami
identyfikacji narodowej
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Góry Ałtaju są siedzibą duchów eezi, których pod żadnym pozorem nie wolno niepokoić.
Góra Ak-Turu i drzewo „szaman” w pobliżu Kuraju

Telengici niechętnie odnoszą się do turystów i alpinistów wkraczających do królestwa
duchów
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Na przełęczy Aktasz na gałęziach modrzewi powiewają wstęgi białego materiału —
dżalama, ofiary dla miejscowych duchów i Gospodarza Ałtaju

Na Czujskim Stepie w pobliżu kamiennych kopców ule (owaa) „mieszkają” nadprzyrodzone
istoty opiekujące się danym terytorium
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Młodzi Telengici z Kôkôrü w świątecznej glorii

Starsza Telengitka przy codziennym zajęciu suszenia sera kurut
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Telengitom koń towarzyszy nie tylko przez całe życie, ale również po śmierci. W niektórych
osadach zwierzę jest zabijane i grzebane razem lub w pobliżu swojego właściciela

Do niedawna Telengici kładli ciała zmarłych na ziemi, przykrywali kawałkiem wojłoku
i ustawiali nad nimi konstrukcje zrębowe
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Jurty nadal stanowią o charakterze koczowniczego krajobrazu Ałtaju i Tuwy

Filozofia „głębi pasterskiego życia
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Ujeżdżanie koni to wciąż codzienność wielu Tuwińczyków mieszkających w górach

Podobnie codziennością są inne czynności związane z hodowlą zwierząt
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Koczownik w stepie
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Pomnik koczownika w centrum Kyzyłu
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Odświętnie ubrany starzec chwilę po tym, jak dzięki fortelowi udało mu się wraz z wnu
kiem zwyciężyć w wyścigu w czasie święta Naadym
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Uczestniczki konkursu piękności oprócz daru urody muszą wykazać się umiejętnością
jazdy konnej i znajomością tuwińskich tradycji
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Kamienne owaa na przełęczy Buguzun to granica między republikami Ałtaju i Tuwy
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Obrzęd „uświęcenia gory” owaa-dagyyry w pobliżu Narynu (Tuwa)

Owaa-dagyyry w Tuwie sprawują zarówno szamani, jak i lamowie
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Szaman ze Związku Tuwińskich Szamanów Dungur w Kyzyle
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W południowej Tuwie istnieje tradycja łączenia funkcji szamana i lamy — burchan-boo.
Na zdjęciu miejscowy lama
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Rozrzucone na stepie kurhany i kamienne obeliski przypominają, że historia południowej
Syberii rozpoczęła się wcześniej, niż sugerują to rosyjskie podręczniki

Kurhan Sałbytski jest dla Chakasów źródłem godności i dumy narodowej, a przede
wszystkim dostarcza ludziom wyjątkowej energii
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„Księżyc powoli znikał z nieba, a w panującej we wsi atmosferze
unosiła się jakaś niewidoczna tajemnica, wyciszenie, lęk, a nawet
strach. Nasilił się on zwłaszcza wtedy, gdy w ostatnim dniu starego
księżyca umarł człowiek, a ludzie musieli czuwać przy zmarłym
przez całą noc, podczas której wśród żywych, między domami krą
żyły niewidoczne czorty. Tamtej nocy nawet doświadczeni myśliwi
bali się samotnie wyjść z domu. Wówczas chyba najmocniej
odczułem, jak bardzo życie ludzkie może zależeć od wędrówki
Księżyca, jak mocno jest z nią związane. Dlatego też miałem wra
żenie, że kiedy tylko nadszedł kolejny nów, mieszkańcy Kókóru
odetchnęli. Zaczynał się bardziej pomyślny okres w ich życiu".

AJ DYN ZNACZY KSIĘŻYC

„W ciąż pokutuje w izja Syberii sentymentalnej i egzotycznej. Często
szukam y antropologicznego świętego G raala, nie dostrzegając
tego co jest niezm iernie ciekawe i znajduje się zarazem na
wyciągnięcie ręki

ŁUKASZ

sm y r sk i

Łukasz Smyrski
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