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TATIANA GONCZAROWA
W kwestii historii kształtowania się polskiej diaspory
w obwodzie tomskim
Poniższy artykuł prezentuje wybrane wątki związane z kształtowaniem się
polskiej diaspory w obwodzie tomskim (Zachodnia Syberia). Autorka
przybliża okoliczności powstawania polskiego osadnictwa oraz ich geografię. Szczególna uwaga zwrócona została na istnienie archiwaliów dotyczących zamieszkiwanych przez Polaków osad, które obecnie bądź straciły pierwotny charakter lub całkowicie zniknęły z map. Wskazano również
zagadnienia, które wciąż wymagają badań historyków i etnografów.
Słowa kluczowe: diaspora polska, tożsamość narodowa, Tomsk, Syberia
Zachodnia

Ważnym elementem etnokulturowej historii Syberii jest
powstanie różnych grup etnodyspersyjnych. To właśnie kolejne fale
przesiedleń do tego regionu w dużym stopniu określiły przestrzenną
organizację jej kulturowego pejzażu. Znaczące miejsce na etnokulturowej mapie Syberii, w tym także współczesnego obwodu tomskiego, zajmują Polacy.
Obecnie historiografia tomskich Polaków posiada istotny
dorobek, który dotyczy także okoliczności kształtowania się polskiej diaspory. Pojawienie się polskiej ludności w Syberii, w tym
w granicach współczesnego obwodu tomskiego, rozpatrywane jest
między innymi w kontekście kształtowania się wspólnoty katolików
[Недзелюк 2009; Ханевич 2007]. Jednakże prace odnoszące się do
tak szerokich ram terytorialnych jak Zachodnia Syberia, czy nawet
dawna gubernia tomska nie daje możliwości uwzględnienia lokalnej
specyfiki kształtowania się poszczególnych wspólnot.
Istnienie polskich wsi w strukturze osadniczej współczesnego rejonu tomskiego (rejon – jednostka w strukturze administracyjno-terytorialnej Rosji orientacyjnie odpowiadająca polskiemu powiatowi) w pierwszej połowie XX wieku stanowi oddzielny przedmiot uwagi w ramach badań etnicznych nad miejscową ludnością
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wiejską [Гончарова 2004]. W historigorafii tomskich Polaków wyróżniają się badania dotyczące polskiej wsi Białystok [Ханевич
1993; Ханевич 1998]. Jak odnotował polski badacz Władysław
Masiarz, wieś ta może być postrzegana jako typowy przykład akcji
przesiedleńczej polskiej ludności wiejskiej do Zachodniej Syberii
przed 1900 rokiem [Масяж 2002: 244].
Prawdopodobnie jednym z najbardziej nowatorskich podejść w badaniach nad powstaniem grup etnodyspersyjnych jest odwołanie się do historii pojawienia się w Syberii konkretnych osób.
Najbogatszy materiał dotyczący personaliów tomskich Polaków
zgromadził Wasilij Chaniewicz [Ханевич 2012]. Systematyzacja
i analiza zgromadzonych przez badacza biografii będzie ważnym
wkładem w poznanie okoliczności kształtowania się polskiej wspólnoty w Tomsku.
W związku z powyższym zagadnienia dotyczące powstania
polskiej diaspory w granicach współczesnego obwodu tomskiego,
niezależnie od bogatej historiografii, znalazły tylko częściowe odzwierciedlenie w publikacjach historyków i etnologów. Nie tracą na
znaczeniu słowa słynnego badacza Bolesława Szostkakowicza o tak
zwanych „białych plamach”, które utrzymują się nawet na obecnym
etapie długotrwałych i różnorodnych studiów „syberyjsko-polskiej”
historii, do których można odnieść między innymi zagadnienia polonijnej historii różnych ośrodków położonych na syberyjskich bezkresach [Шостакович 1999: 119]. Poniższe badanie nie ma ambicji
w sposób wyczerpujący przedstawić na tyle skomplikowany i wielowymiarowy problem, który włącza wątki pochodzenia przesiedleńców, kierunków migracji, składzie społecznym uczestniczących
w tym zjawisku Polaków itd. W niniejszym artykule uwaga została
zwrócona na okoliczności powstawania miejsc zwartego osadnictwa Polaków w obwodzie tomskim. Współcześni badacze zgadzają
się, że zwarty charakter zamieszkania sprzyja zachowaniu tożsamości etnicznej i tradycyjnej kultury. Jak zauważył Walerij Tiszkow, przestrzeń, rozumiana jako terytorium, była i pozostaje kluczowym komponentem etnologii [Тишков 2009: 5].
Kształtowanie się polskiej wspólnoty w granicach współczesnego obwodu tomskiego zaczęło się od Tomska, gdzie wychodźcy z Polski pojawili się już w XVII wieku. Miejska społeczność polska składała się zarówno z zesłańców, jak i dobrowolnych
6
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przesiedleńców i na początku XIX wieku była już całkiem pokaźna.
Dowodem na to jest powstanie w mieście wspólnoty katolickiej,
a następnie budowa kościoła w 1833 roku. Dobrze znany jest fakt,
że w tym okresie większą część katolików Syberii stanowili Polacy.
Najstarsze dane statystyczne dotyczące liczebności Polaków w Tomsku odnoszą się do schyłku XIX wieku. W 1897 roku,
zgodnie z danymi ówczesnego spisu, w mieście zamieszkiwało
1185 Polaków [Патканов 1911: 134-135]. W ciągu pierwszego
dziesięciolecia XX wieku polska społeczność znacząco się rozrosła,
osiągając 3916 osób w 1910 roku [Города России 1914: 10301033]. Warto odnotować stosunkowo duży udział Polaków w ogólnej liczbie mieszkańców Tomska: w 1880 roku było to 3,1%,
w 1897 roku – 2,5% [Дмитриенко 2000: 121], w 1910 roku – 3,6%
[Города России 1914: 1030-1033], w 1912 roku – 2,8% [Дмитриенко 2000: 121]. W czasie pierwszej wojny światowej w Tomsku
przebywała znaczna grupa Polaków, których liczba w 1916 roku
wynosiła 1232 osoby [Кутилова et al. 1999: 89]. Mimo to ich
istotny wpływ na sytuację demograficzną miasta był krótkotrwałym. Liczba tomskich Polaków w okresie lat 1910-1926 zmniejszyła się ponad dwukrotnie do 1442 osób [Всесоюзная перепись
1928: 76]. Tak znaczący spadek był związany z wyjazdem do Polski wielu osób na skutek zawarcia traktatu ryskiego w 1921 roku.
Ujemny przyrost Polaków w Tomsku utrzymał się do współczesności. W 2002 roku w mieście zamieszkiwało 673 Polaków [Национальный состав 2004: 5], zaś w 2010 roku – 416 (dane udostępnione przez urząd statystyczny w Tomsku).
Z Polakami związana jest historia pojawienia się licznych
wsi w granicach obwodu tomskiego. Przykładowo, w 1684 roku
pod kierownictwem J. Sobolewskiego wzniesiono fortecę Urtamski
ostróg, będąca zaczynem współczesnej wsi Urtam w rejonie kożewnikowskim. We współczesnym rejonie szegarskim Swarowscy założyli wieś Bogorodskoje, zaś Żukowscy – wsie Żukowska i Markiełowa [Волков 2008: 369, 372, 373]. Lokując się na rozległych terenach współczesnego obwodu tomskiego, zarówno w grupach zesłańców (administracyjnych i politycznych), jak i dobrowolnych
przesiedleńców, Polacy stopniowo stawali się znaczącym komponentem etnicznym tomskich wsi.

7
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Ogólne wyobrażenie o miejscach zamieszkiwania Polaków
w drugiej połowie XIX wieku można uzyskać na bazie ksiąg metrykalnych tomskiego kościoła katolickiego, do którego w związku
z rozmaitymi obrzędami zjeżdżali Polacy z różnych zakątków ziemi
tomskiej. Do tomskiej parafii należeli mieszkańcy następujących
wsi: Mury, Bobarykina, Kajtes, Kargały (we włości – tj. odpowiedniku polskiej gminy – bogorodskiej), Bogosłowskoje (włość zyriańska), Brażkina, Safronowa (włość semiłużna) [ГАТО. Ф. 527. Оп.
1. Д. 71: Л. 97об, 175об, 228об, 302об]. Warto nadmienić, że informacje o Polakach zawierają księgi metrykalne nie tylko kościołów katolickich, ale także świątyń prawosławnych, w których dokonywano ślubów i chrztów w mieszanych rodzinach katolicko-prawosławnych. Tym sposobem udało się ujawnić sporą grupę, jak to
zapisano w księgach będących w archiwum cerkwi Przemienienia
Pańskiego we wsi Czylino, „chłopów z polskich przesiedleńców”
we wsi Worobjowe (włość jełgajska) [Муниципальный архив:
л. 97об, 175об, 228об, 302об].
Dane o liczbie Polaków od drugiej połowy XIX wieku
można odnaleźć w przeprowadzanych wówczas spisach. Jako przykład można podać dane dotyczące podtomskiej włości Nielubino.
W 1866 roku w tej gminie odnotowano 161 Polaków (155 mężczyzn i 6 kobiet), co stanowiło 2,3% ogółu ludności. Polacy zamieszkiwali w 19 spośród 24 osad w nielubińskiej włości. Najwięcej było ich we wsiach: Nielubino – 31 osób oraz Gubino – 19 osób
[ГАТО. Ф. 144. Оп. 1. Д. 934: л. 14-15].
Pod koniec XIX stulecia w wielu miejscowościach obwodu
tomskiego polskie wspólnoty były stosunkowo liczne: Witebskij –
33 osoby, Kuzowlewo – 42 osoby, Kudrowo – 46 osób, Suchoreczje
– 47 osób, Iłowka – 60 osób [Патканов 1911: 306-307]. Wśród wymienionych osad są zarówno już od dawna istniejące, jak i nowe –
przesiedleńcze – Suchoreczje i Witebskij. Geograficznie wszystkie
miejscowości położone są w granicach współczesnego rejonu tomskiego, za wyjątkiem Iłowki należącej dawniej do włości zyriańskiej a obecnie do rejonu zyriańskiego. Co ciekawe, historia pojawienia się Polaków w Iłowce zachowała się w pamięci najstarszych
mieszkańców wsi. Z ich przekazów wynika, że po powstaniu styczniowym w 1863 roku na Sybir zesłani zostali Polikarp i Ignacy Pru-
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szyńscy oraz Adolf Pietraszkiewicz, którzy osiedli niedaleko współczesnej wsi [Нефедова 1993].
Mimo długiej historii obecności, Polacy na ziemi tomskiej
nie tworzyli osadnictwa jednolitego etnicznie. Tylko na przełomie
XIX i XX wieku w związku z przesiedleniami po reformie ziemskiej, w których Polacy odgrywali znaczącą rolę, pojawiły się monoetniczne polskie wsie. W granicach współczesnego obwodu tomskiego powstało kilka obszarów zwartego osadnictwa polskiego.
Najbardziej licznymi były polskie wsie na terenie dzisiejszego rejonu tomskiego. W 1895 roku została założona wieś Dwuchreczje,
w której po dekadzie wzniesiono katolicki dom modlitwy. Pod koniec lat 90. XIX wieku powstała wieś o pięknej nawie Polska Malinowka, zaś w 1905 roku wieś Grodnienka. Licznie Polacy zamieszkiwali miejscowości: Łoszkary, Olgowka, Tjuniar, Gorszkowskij,
Bałagany, Suchoreczje i Witebskij.
W granicach obecnych rejonów kożewnikowskiego i mołczanowskiego w 1900 roku powstały wsie Białystok i Połozowo.
Polacy zamieszkiwali również w sąsiednich wsiach: Nowo-Andriejewka oraz Wozniesienka [ГАТО. Ф.Р.-678. Оп. 1. Д. 9: л. 7-8].
Licznie obecni byli Polacy również w południowej części
współczesnego rejonu kożewnikowskiego. Wcześniej wspomniano
już o wsi Worobjowe, w której przynajmniej od lat 70. XIX wieku
mieszkali Polacy. W 1907 roku założona była Nikiforowka, której
większość mieszkańców stanowili Polacy. O znacznej liczbie Polaków w miejscowościach Posynie, Bieriozowka, Nowo-Aleksandrowka (obecna nazwa Osinowka) i Baturino w czyłinskiej włości
dobrze świadczy fakt, iż rozpatrywano tam możliwość otwarcia
polskich szkół [ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1553: л. 33].
Niewątpliwie dalsze prace w tym zakresie pozwolą uściślić
mapę polskiego osadnictwa na ziemi tomskiej. Jednakże już dzisiaj
posiadane informacje nie pozwalają na zaliczenie do polskich wsi
osady Łomowickij [Ханевич 1993: 130]. W pełni możliwe, że
w Łomowickim zamieszkiwała niewielka grupa Polaków, lecz podstawowym i dominującym etnosem w miejscowości byli katolicyBiałorusini [Савченко 2012].
Polscy przesiedleńcy osiedlali się w rozmaitych częściach
ziemi tomskiej. W toku badań własnych autorki ustalono, że Polska
Malinowka była założona przez osadników pochodzących z guberni
9
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witebskiej i wileńskiej. Pochodzenie pierwszych mieszkańców
Grodnienki znalazło odzwierciedlenie w samej nazwie miejscowości. Z guberni grodzieńskiej pochodzili założyciele wsi Białystok [Ханевич 1993]. We wsi Suchoreczje osiedlili się Polacy
z guberni radomskiej, grodzieńskiej, witebskiej, kostromskiej i tobolskiej [Кауфман 1895: 67].
W pierwszych latach XX wieku tworzenie przez Polaków
nowych osad dobiegło końca, natomiast wciąż trwał proces zakładania chutorów. Duża ich liczba pojawiła się na terenie współczesnego rejonu tomskiego. Do połowy lat 20. XX stulecia było około
50 polskich chutorów [Список населенных мест 1929: 68−76,
166−184]. We wspomnieniach najstarszych osób pojawiają się nazwy chutorów, które nie są wymieniane w dawnych spisach ludności, na przykład: Munitskie, Kislickie, Mankiewiczewy, Kotiełowskij. Z jednej strony nazwy te mogą uzupełnić listę chutorów
rejonu tomskiego, z drugiej jednak możliwe, że są to wtórne nazwy,
obecne w obrocie wyłącznie mieszkańców poszczególnych wsi.
Kwestia ta wymaga dalszych badań.
Chutory pojawiały się również w innych miejscach zwartego zamieszkania Polaków. W 1926 roku niedaleko Iłowki była założona kolonia Pruszynskij [Список населенных мест 1929: 36].
Chutory otaczały również wieś Białystok. Obecnie wiedza o nich
ogranicza się jedynie do zachowanych archiwaliów [ЦДНИ ТО.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 1553: л. 133].
Struktura osadnictwa tomskich Polaków w postaci monoetnicznych wsi i chutorów lub z dominującym udziałem etnosu polskiego ukształtowała się w latach 1890-1920. W rezultacie reformy
agrarnej na ziemi tomskiej większość Polaków zamieszkiwała na
wsiach. O ile zgodnie ze spisem ludności z 1926 roku w Tomsku
mieszkało 1442 Polaków, to w granicach rejonu tomskiego było ich
1664, zaś w rejonie mołczanowskim – 410 osób [Всесоюзная перепись 1928: 76].
Duża fala Polaków na teren obwodu tomskiego, w szczególności do okolic Naryma, napłynęła w latach 40. XX wieku
i związana była z deportacjami. Dane dotyczące liczebności deportowanych do okręgu narymskiego Polaków znacznie różnią się pomiędzy sobą: od 4-5 tysięcy [Базан 2002: 420] do 10 tysięcy
[Жаронь 2002: 379]. Obecność deportowanych Polaków odnoto10
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wywana była do końca lat 40. Zostawali głównie ci, którzy nie byli
w stanie repatriować się w przewidzianym umowami czasie i do ojczyzny wrócili dopiero po śmierci Stalina [Базан 2002: 420]. Zgodnie z dokumentami archiwalnymi, datowanymi na rok 1953, liczba
deportowanych do obwodu tomskiego Polaków wynosiła 962 osoby, z których 570 przebywało w rejonie czainskim [Из истории
земли 2001: 256].
Spadek liczby polskich osad nastąpił w wyniku likwidacji
chutorów a następnie postępował wraz z rozbudową kołchozów.
Z mapy obwodu tomskiego zniknęły liczne polskie miejscowości,
w tym Dwuchreczje, Polska Malinowka, Grodnienka, Połozowo,
Olgowka i inne. Mieszkańcy likwidowanych osad przenosili się do
miasta, tj. Tomska, bądź też do większych wsi. Przykładowo, ludność Polskiej Malinowki przesiedliła się do sąsiedniej Malinowki,
zaś Grodnienki do Siewierska.
Zanik miejsc zwartego osadnictwa nie tylko zawęził geografię polskiej obecności w obwodzie tomskim, lecz także był jednym z czynników osłabiania tożsamości narodowej, co ostatecznie
odbijało się w statystykach. W drugiej połowie XX wieku i na początku wieku XXI, jak wskazują dane spisów ludności, liczba Polaków w obwodzie tomskim nieustannie spadała: w 1959 roku było
3065 osób [Национальный состав населения 1959: 21], w 2002
roku – 1307 osób [Национальный состав 2004: 5], w 2010 roku –
750 osób (dane udostępnione przez urząd statystyczny w Tomsku).
Na uwagę zasługuje fakt, że spadek liczby Polaków dokonywał się
na tle aktywnego odrodzenia narodowego, które rozpoczęło się
w latach 90. W ostatnich dekadach negatywny trend można tłumaczyć wyjazdami do Polski.
W świetle powyższego kształtowanie się lokalnej wspólnoty polskiej w obwodzie tomskim trwało kilka stuleci i włączało różne grupy społeczne: urzędników, zesłańców, chłopów – dobrowolnych przesiedleńców. Aż do XX wieku centrum polskiej społeczności stanowił Tomsk. Na skutek przesiedleń po reformie rolnej
nastąpił znaczny rozrost tomskiej Polonii, ale także pojawienie się
jednolitych etnicznie polskich miejscowości. W pierwszych dekadach XX wieku polska struktura osadnicza wzbogaciła się o liczne
chutory. W sensie geograficznym największym skupiskiem Polaków stał się rejon tomski. Większe skupiska istniały także w rejo11
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nach mołczanowskim i kożewnikowskim. Likwidacja monoetnicznych osad w toku łączenia wsi nie tylko zmieniła etnokulturową
mapę ziemi tomskiej, ale także negatywnie odbiła się na liczebności
Polaków. Ogółem należy zauważyć, że zagadnienie obecności Polaków na Syberii w XVII-XIX wieku wciąż wymaga skrupulatnych
badań.
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To the issue of the history of Polish Diaspora in Tomsk oblast
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Polish Diaspora in Tomsk oblast (Western Siberia). The author describes
the circumstances of the emergence of Polish settlements and their geography. Particular attention was paid to the archives that contain information
about settlements that currently lost previous national character or even totally disappeared from maps. It also marks actual problems that deserve
further studies of historians and ethnographers.
Key words: Polish Diaspora, national identity, Tomsk, Western Siberia
NOTA O AUTORCE
Tatiana Gonczarowa – doktor historii,
docent, Wydział Historii, Tomski
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny
(Tomsk, Rosja). Obszar zainteresowań:
tożsamość etniczna, komunikacja
międzykulturowa, diaspory
słowiańskie.

ABOUT THE AUTHOR
Tatyana Goncharova - – Ph.D. in
History, docent, Faculty of History,
Tomsk State Pedagogical University
(Tomsk, Russia). Scientific interests:
ethnic identity, cross-ethnic
communication, Slavic diasporas

14

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
2018/2019, nr 11
ISSN: 2084-1701

SIERGIEJ ŁARKOW
FIODOR ROMANIENKO
Z epoki kamienia – za drut kolczasty... Z historii represji
przeciwko narodom Północy w Związku Radzieckim1
Poniższy artykuł przedstawia zagadnienie represji politycznych przeciwko
niewielkim narodom zamieszkującym północne rubieże Związku Radzieckiego (m.in. Saamów, Nieńców, Ewenków). Na bazie dostępnych archiwaliów autorzy zaprezentowali szczegółowe dane dotyczące czasu represji, liczby poddanych im osób, oskarżenia oraz zasądzonego wyroku.
Wskazano, które narody w największym były poddane represjom oraz jakie były tego przyczyny.
Słowa kluczowe: Związek Radziecki, represje, wielki terror, małe narody
rosyjskiej Północy
Siedzą dwaj przedstawiciele narodów Północy nad brzegiem Oceanu
Lodowatego.
Jeden mówi: „Poopowiadajmy kawały”.
Drugi odpowiada: „Tylko nie polityczne, bo nas ześlą”
Żart radziecki z lat 70. XX w.

„W pracy w Arktyce szczególnie wyraźnie widać różnicę
pomiędzy naszym krajem przed i po rewolucji. Ludność dalekiej
Północy była najbardziej zacofana, uciemiężona, praktycznie niepiśmienna. A teraz rozkwitły nie tylko duże narody, jak Jakuci, mający własną kwitnącą republikę, nie tylko narody średniej wielkości, jak Ewenkowie, Nieńcy i Czukcze, posiadający własne okręgi narodowościowe, ale także taki niewielki naród jak Eskimosi.
W czasach carskich nie było żadnych nadziei na gospodarczy roz1

Artykuł pierwotnie opublikowany w języku rosyjskim: С. Ларьков, Ф. Романенко (2010). Из каменного века – за колючую проволоку... (Репрессии против
народов Советского Севера), [w:] «Враги народа за полярным кругом».
Сборник статей. Издание второе, расширенное, под ред. А.Н. Земцова,
Москва: Издательство «Паулсен».
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wój Północy. A teraz, w ostatnim tylko 1934 roku, obrót towarów
wodami Obu i Jeniseju przez Ocean Lodowaty przekroczył 100 tys.
ton. W czasach carskich nie było pojęcia o mineralnych bogactwach Północy. A dzisiaj wiemy, że w ogromnej liczbie miejsc znajdują się rudy metali, węgiel, zasoby wystarczające do gospodarczego rozwoju Północy, już dokonywane są odwierty naftowe”.
Powyższe słowa wygłosił O.J. Szmidt, naczelnik zarządu
głównego Północnej Drogi Morskiej na VII Wszechzwiązkowym
Zjeździe Rad (opublikowane w gazecie „Izwiestija” z dnia 1 lutego
1935 roku). Jego przemowa dokładnie określiła priorytety „socjalistycznej przebudowy” radzieckiej Arktyki. Wkrótce postanowieniem Wszechzwiązkowego Centralnego Komitetu Wykonawczego
z 10 sierpnia 1935 roku [Собрание узаконений… 1936] właśnie
zarządowi głównemu Północnej Drogi Morskiej, quazipaństwu,
którego celem było gospodarcze „oswojenie” Arktyki, przekazano
funkcje i pełnomocnictwa utworzonego w pierwszych latach istnienia władzy radzieckiej Komitetu współdziałania na rzecz narodów
kresów północnych (oryg. Комитет содействия народностям северных окраин). „Komitet ludów Północy”, jak go nazywano,
w miarę swoich skromnych możliwości starał się nie tylko słowami, lecz czynnie sprzyjać rozwojowi małych północnych narodów w zgodzie z ich tradycjami kulturowymi. Jego likwidacja oznaczała triumf stalinowskiej linii na całkowite wyeliminowanie różnic etnicznych i integrację wszystkich narodów w jednolitym społeczeństwie radzieckim. Strukturą wdrażającą „linię partii” na Północy stał się właśnie zarząd główny Północnej Drogi Morskiej, którego jednym z zadań było „zaangażowanie północnych narodów
w budownictwo socjalistyczne” oraz ich „rozkwit”, oczywiście
w bolszewickim rozumieniu tego słowa. Powyższe eufemizmy
skrywały typowo kolonialne metody podboju Północy w celu wykorzystania jego zasobów, rzecz jasna bez uwzględnienia interesów
ludów tubylczych. Dużo później stało się jasnym, że „przekształcenia” według zunifikowanych socjalistycznych wzorców były zgubne dla ich kultury, bytu, gospodarki a wręcz istnienia. Ale to bolszewicy zawsze wiedzieli „jak trzeba” i nie przychodziło im do głowy, że ci ludzie mogą mieć własne spojrzenie na swoją przyszłość.
Gdy doszło do faktycznych rekwizycji efektów ich pracy, brutalnego naruszania tradycji, obyczajów, zapędzania do kołchozów
16
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i sowchozów, siłowego umieszczania dzieci w żłobkach czy szkołach, zaboru pastwisk, miejsc polowań i połowu ryb na potrzeby
przemysłowe i wojskowe, a później na wydobycie surowców, ludy
Północy zbuntowały się. Dochodziło do użycia broni palnej, co
kończyło się brutalnie i bez sądów.
Wzajemne stosunki narodów Północy i imperialnej władzy,
w tym radzieckiej, według nas zostały doskonale omówione w pracy Jurija Sliozkina [Слёзкин 2008], w związku z czym nie ma sensu omawianie historii i perypetii z nimi związanych. Jednakże autor
ten praktycznie nie poruszał kwestii związanych z politycznymi represjami przeciwko narodom Północy.
Pierwszy, ogólny opis represji przeciwko małym narodom
dalekiej Północy stał się możliwy po zebraniu określonej liczby informacji o represjach według regionów, w których zamieszkiwali
i ich publikacji w postaci Ksiąg pamięci ofiar represji politycznych
poszczególnych rosyjskich regionów. Zadanie stało się w pełni
możliwe do zrealizowania, gdy wszystkie te księgi zostały zgromadzone przez organizację „Memoriał” na jednym nośniku elektronicznym, wyposażone w wyszukiwarkę, w tym według narodowości osób represjonowanych [Жертвы…2007]. W ich ostatnim,
czwartym wydaniu zawarto informacje o ponad 2,6 mln represjonowanych, co – nie bacząc na ogromne liczby – stanowi według historyków represji w Związku Radzieckim około 20−25% ich ogólnej
liczby. Sytuacja z informacjami o represjach przeciwko mieszkańcom północnych regionów ZSRR prezentuje się lepiej od średniej
w skali całego kraju. Istnieją praktycznie pełne dane dotyczące obwodów murmańskiego, archangielskiego i kamczackiego (wraz ze
znajdującymi się w ich składzie okręgami narodowościowymi).
Niemal pełne dane dotyczą Republiki Sacha – Jakucji. Odnośnie do
Jamało-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego dane zawiera Księga pamięci ofiar represji politycznych w obwodzie tiumeńskim, która uwzględnia wyłącznie dane o osobach rozstrzelanych. W kraju
krasnojarskim zostało wydanych w postaci zbioru „Memoriału”
pięć tomów Ksiąg pamięci..., sięgających w porządku alfabetycznym do litery „M”, co stanowi około 60% ogólnej liczby represjonowanych w tym regionie.
Przywoływane poniżej dane dotyczące składu etnicznego,
pojawienia się i sposobu gospodarowania ludów Północy uogólnio17
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no na podstawie znacznej liczby fundamentalnych źródeł. [Брук
1986; Народы России. Энциклопедия 1994; Северная энциклопедия 2004; Encyclopedia... 2005].
Do małych narodów Północy Związku Radzieckiego, będących przedmiotem niniejszego badania zaliczono narody zamieszkujące na terenach leżących bezpośrednio nad Oceanem Arktycznym: Saamów (Lapończyków), Nieńców, Nganasanów, Dołganów,
Jukagirów, Czukczy, Eskimosów, Enców, Ewenów oraz nieco bardziej na południu: Chantów, Mansów, Ewenków, Koriaków, Kereków. Do grupy małych narodów Północy nie zaliczamy Jakutów,
głównie z powodu ich liczebności, lecz także z czysto technicznego
powodu, mianowicie niemożności wydzielenia z nich mieszkańców
arktycznych obszarów Jakucji, pasterzy, myśliwych i rybaków.
Wszystkie interesujące nas narody mieszkają w tundrze, niekiedy
lesotundrze lub w północnej tajdze. Warunki geograficzne determinowały typ gospodarczej działalności tych narodów: wypas na pastwiskach reniferów, myślistwo – w tym na zwierzęta morskie, rybołówstwo.
***
Tubylcza ludność najdalszej północno-zachodniej części
ZSRR, Saamowie, Lapończycy, znani również jako Łoparowie,
Laplandowie lub pod nazwą własną Saame, jako grupa kształtowali
się w VIII-VII wieku p.n.e. Język Saamów należy do ugro-fińskiej
grupy języków z rodziny uralskiej, do której należą też języki Komiaków, Karelów, Chantów i Mansów. Tradycyjnie Saamowie
trudnili się koczowniczym pasterstwem, myślistwem, rybołówstwem, polowaniem na zwierzęta morskie, zaś sporadycznie uprawą
ziemi i zbieractwem. Na terytorium ZSRR zamieszkiwała ich niewielka część – nie więcej niż 2 tys. osób, podczas gdy w Finlandii
5 tys., Szwecji 17 tys., Norwegii 30 tys. (dane z 1989 roku). Z tego
powodu obszar ich zamieszkania niekiedy jest nazywany Laponią,
choć jest on pocięty granicami państwowymi na cztery części. Liczba Saamów w ZSRR praktycznie nie zmieniała się w ciągu ostatnich 30 lat jego istnienia, zaś język Saamów za ojczysty uznawało
40% z nich. Charakterystyczne, że Saamowie wyznają chrześcijaństwo. Saamowie rosyjscy prawosławie, zaś ich zagraniczni współplemieńcy – luteranizm [Российский этнографический..., Краткая географическая… 1966]. Obwód murmański do maja 1938 ro18
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ku wchodził w skład obwodu leningradzkiego, zaś działalność leningradzkiego NKWD, nawet według czekistowskich norm, była
w latach 30. wyróżniająca się. Zadanie śledczych ułatwiał fakt, że
radzieccy Saamowie od wieków utrzymywali związki rodzinne
z zagranicznymi współplemieńcami, co praktycznie automatycznie
czyniło z nich podejrzanych o szpiegostwo. Ponadto ze wszystkich
północnych obszarów państwa sowieckiego Półwysep Kolski był
najbardziej włączony w strukturę gospodarczą kraju: istniał szlak
kolejowy do jedynego w ZSRR niezamarzającego portu w Murmańsku i bogate zasoby surowców naturalnych, których eksploatacja ruszała właśnie w latach 30. ubiegłego wieku. Zaludnianie Półwyspu Kolskiego przez osoby rosyjskojęzyczne, rozpoczęte budową kolei, doprowadziło do włączania Saamów w ówczesną działalność gospodarczą, co też dokonywało się kosztem tradycyjnego
sposobu bytowania.
W okresie władzy radzieckiej represjonowano 90 Saamów,
z tego 4 kobiety. Z tego 3 osoby poddawane represjom były dwukrotnie. Na karę śmierci skazano 42 osoby, 3 zmarły w czasie
śledztwa, 39 osób zostało skazane na kolonie karne (od 3 do 15 lat,
głównie 10 lat). Jeszcze 9 osób zostało skazanych na zsyłkę. Zaledwie jedna osoba została uznana za niewinną, lecz po trzech latach
i tak została skazana na rozstrzelanie. Pierwsze znane aresztowania
wśród Saamów miały miejsce w latach 30., gdy we wsi Pułoziero
aresztowano 5 osób z rodziny Kobieliowych, pasterzy i rybaków.
Oskarżono ich o agitację antysowiecką (art. 58−10 kodeksu
karnego ZSRR) i dywersję (art. 58−9). Według czekistów stanowili
oni kontrrewolucyjną organizację, której szefowi A.P. Kobieliowowi przedstawiono zarzut jej utworzenia i prowadzenia działalności
(art. 58−11). Dwóch z pięciu członków rodziny nie przeżyło
śledztwa, dwóch trójka przy Leningradzkim Okręgu Wojskowym
skazała na zsyłkę, zaś A.P. Kobieliow otrzymał od niej dość surową
wówczas karę – 5 lat w kolonii karno-wychowawczej. Jego cierpienia się wówczas nie zakończyły. Wiadomo, że pod koniec lat 30.
był ponownie aresztowany, w 1940 roku uciekł, następnie został
skazany, z łagru skierowany był na front, walczył do końca wojny,
zaś po jej zakończeniu trafił do łagru dokończyć zasądzony mu
wyrok.
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Przed rozpoczęciem stalinowskiego „wielkiego terroru”
miały miejsce dwa aresztowania Łoparów. W kwietniu 1933 roku
aresztowano i dwa tygodnie później skazano na 5 lat kolonii pasterza z kołchozu „Lutto” W.F. Kuprianowa. Oskarżony był o działalność antysowiecką, ujawnianie poufnych informacji (art. 121,
ciekawe, jakimi poufnymi danymi dysponował szeregowy kołchoźnik?). W kwietniu 1934 roku aresztowano podejrzanego o szpiegostwo I.A. Archipowa, lecz postępowanie wkrótce umorzono. Ponownie aresztowano go w październiku 1937 roku.
Masowe aresztowania Saamów zaczęły się w sierpniu 1937
roku, gdy objęły łącznie 12 osób, oraz we wrześniu – kolejne
5 osób. Wszystkich skierowano do Leningradu, gdzie orzekała
spectrójka NKWD dla obwodu leningradzkiego (22 sierpnia skazano 6 osób, 23 sierpnia, 1, 8 i 19 września po 1 osobie, 19 października 3 osoby). Wśród aresztowanych dominowali członkowie kołchozu „Tundra” (z miejscowości Bolszaja Zapadnaja Lica), a także
kołchozów „Niwankjul” (przewodniczący kołchozu A.M. Mosznikow) z miejscowości o tej samej nazwie i z kołchozu „Raja Kałastaja” we wsi Ozierko, w tym pasterze i rybacy. Spoza kołchozów
pochodziło dwóch mieszkańców osady Babino. Wszystkich
19 aresztowanych w sierpniu skazano na rozstrzelanie z powodu
popełnienia różnych czynów: zdrady ojczyzny (art. 58−1a) 2 osoby,
szpiegostwa 5 osób, agitacji antysowieckiej 3 osoby, 2 osoby z kilku artykułów jednocześnie. Średnio wiek ofiary to 45 lat, najmłodszy miał 28, najstarszy 63 lata. Czterech aresztowanych we wrześniu należało do kołchozu „Arsjok” w rejonie saamskim (łowoziorskim). Oskarżono ich o agitację antysowiecką, skazano na 10 lat
łagru, średni wiek skazanego – 52 lata. Piąty aresztowany, pracownik parku krajobrazowego F.K. Archipow został skazany przez tzw.
dwójkę: komisję NKWD i prokuraturę ZSRR w „trybie albumowym” („albumy” – spisy podlegających skazaniu przekazywane organom NKWD, zatwierdzane zaocznie i niepodlegające apelacji).
Jak i większość skazanych w tym trybie, F.K. Archipow został oskarżony o uczestnictwo w organizacji szpiegowsko-dywersyjnej
i udzielanie pomocy burżuazji międzynarodowej (art. 58–6, 58–9,
58–10, 58–11 i 58–4), 17 stycznia 1938 roku skazany na śmierć
przez rozstrzelanie.
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W okresie od października do grudnia 1937 roku aresztowano 9 Saamów, z których 7 było rybakami z kołchozu „Raja Kałastaja”. Tylko dwóch z nich, bracia Snauła, było skazanych przez
spectrójkę na 10 i 8 lat kolonii karnej niezależnie od ciężkiego oskarżenia o szpiegostwo. Pozostałych 10 stycznia 1938 roku sądziła
już dwójka, wszyscy skazani na rozstrzelanie w związku ze szpiegostwem. Wśród nich był ojciec wspomnianych braci i jeszcze jeden brat.
W styczniu 1938 roku aresztowań wśród Saamów nie było,
lecz w lutym zostały wznowione i osiągnęły szczyt w marcu (w lutym 6 aresztowań, w marcu zaś 14), w kwietniu były „tylko” trzy
aresztowania, w maju dwa, w czerwcu pięć. W dniu 20 czerwca
dwójka orzekła w sprawie sześciu aresztowanych kołchoźników
„Lutto” ze wsi Czarwooziero, w tym przewodniczącego kołchozu
W.F. Kiprianowa, kołchozu „Notoziorskij” we wsi Padun i 3 mieszkańców osady Restikient, wśród których była jedna rybaczka z indywidualnego gospodarstwa A.S. Kostyliowa. Wszystkim śledczy
leningradzkiego NKWD przypisali udział w szpiegowskiej organizacji kontrrewolucyjnej i tylko „rybak-szpieg” J.I. Osipow do tej
organizacji „nie należał”. Wszyscy zostali skazani na śmierć. Najstarszy z tej grupy miał 60 lat, najmłodszy 50 lat. W dniu 10 października 1938 roku NKWD skazało na 10 lat kolonii karnej za
działalność antysowiecką i udział w organizacji kontrrewolucyjnej
20-letniego kołchoźnika ze wsi Warzino A.F. Antonowa. W tym samym dniu dopiero powołana trójka NKWD dla obwodu murmańskiego podjęła decyzję w sprawie sześciu aresztowanych w maju
i czerwcu mieszkańców różnych saamskich wiosek i osad. Dwóch
oskarżono o udział w organizacji kontrrewolucyjnej, kolejnych o
szpiegostwo i działalność antypaństwową. Wszyscy skazani zostali
na śmierć. Średni wiek skazanego wynosił 41 lat.
Dnia 15 października 1938 roku spectrójka NKWD dla
obwodu leningradzkiego wydała wyrok dużej grupie aresztowanych
w lutym i marcu Rosjan i Saamów, którzy „dzięki” fantazji śledczych obwiniono o utworzenie kontrrewolucyjnej organizacji „Saamski spisek” („Саамский заговор”), która rzekomo miała na celu
powołanie Republiki Łoparskiej i jej następnie włączenie w skład
Finlandii. Wkrótce cele organizacji śledczy rozszerzyli i stała się
ona „kontrrewolucyjną, powstańczą, szpiegowską, dywersyjno-ter21
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rorystyczną” [Киселёв 2000], chociaż według naszych źródeł
szpiegostwo znajduje się w aktach tylko dwóch skazanych, zaś dywersji i terroru nie inkryminowano nikomu [Жертвы… 2007]. Na
czele organizacji miał rzekomo stać Rosjanin, murmański krajoznawca, ekonomista i planista W.K. Ałymow. Rozstrzelano siedmiu
Saamów i dziesięciu Rosjan. Wśród skazanych byli nie tylko prości
pasterze i rybacy, lecz również przedstawiciele rodzącej się dopiero
inteligencji saamskiej: sędzia sądu rejonowego w miejscowości
Poliarnyj J.I. Osipow, nauczyciel szkolny z Łowoziora A.G. Gierasimow, kierownik kolskiego gospodarstwa myśliwskiego A.I. Gierasimow, jeden z kierowników łowoziorskiego komitetu wykonawczego N.P. Gierasimow. A. Kisieliow pisał o wielu dziesiątkach aresztowanych w tej sprawie w różnych zakątkach obwodu
murmańskiego, lecz nasze źródła pozwalają twierdzić „tylko”
o 14 skazanych [Жертвы… 2007]. Najmłodszy z nich miał 24 lata,
starszy z nich 56, średni wiek to 38 lat.
W dniu 16 października 1938 roku ta sama spectrójka skazała na rozstrzelanie członków antysowieckiej organizacji szpiegowskiej ojca i syna Sorwanowów, prywatnych wozaków zaprzęgów reniferowych. Na początku listopada, choć spirala represji na
mocy decyzji radzieckiego wodza zaczęła gwałtownie hamować,
trójka NKWD dla obwodu murmańskiego skazała na 10 lat kolonii
z powodu szpiegostwa M.S. Głuchich 22-letniego rybaka i pasterza
z przysiółka Girwas-oziero, zaś OSO NKWD, również za szpiegostwo kapitana łodzi motorowej z kołchozu „Raja Kałstaja”
I.A. Leżniewa.
Z kolei, gdy pod koniec listopada 1938 roku sprawę 35-letniego pasterza P.S. Matriochina ze wsi Iokańga oskarżonego
o udział w przestępczej organizacji murmański sąd obwodowym
zakończył wyrokiem skazującym na 10 lat kolonii karnej, wkrótce
został on zwolniony. Wiadomo o tym, gdyż w czerwcu 1940 roku
ponownie aresztowano go za agitację antypaństwową i skazano na
trzy lata.
Tym sposobem w latach 1937−1938 represjom poddano
58 Saamów, w tym jedną kobietę. Z nich na karę śmierci skazano
42 osoby, 15 osób na 10 lat kolonii, zaś 1 na 8 lat kolonii. Średni
wiek represjonowanych wynosił 42 lata, najmłodszy miał 20, zaś
najstarszy miał 73 lata. W związku ze szpiegostwem lub między in22
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nymi ze szpiegostwem (art. 58−6) osądzono 33 osoby, w związku
z działalnością antysowiecką lub zawierającą taką działalność (art.
58−10) również 33 osoby, w związku z udziałem w organizacjach
kontrrewolucyjnych i innymi czynami 28 osób, w związku z działalnością powstańczą i inną (art. 58−2) 11 osób, w związku ze zdradą ojczyny i innymi czynami (art. 58−1a) 4 osoby. Pojedyncze
przypadki dotyczyły skazania z artykułów 58-4 „udzielanie pomocy
światowej burżuazji”, art. 58−9 „dywersja” i art. 58−7 „szkodnictwo”. Jeśli oskarżenie o agitację antyradziecką było dla śledczych
NKWD „dyżurnym” i zarzut taki przedstawiano większości aresztowanych w całym kraju, to dużo rzadziej spotykany zarzut szpiegostwa w przypadku radzieckich Saamów był uzasadniony geopolitycznie. Tym też można tłumaczyć dużą liczbę oskarżonych o działalność powstańczą, którą często przypisywano mieszkańcom obwodów narodowościowych i regionów kozackich oraz terytoriów
północnych, które miały za sobą skomplikowaną historię wojny domowej, ustanowienia rządów bolszewickich i kolektywizacji. Charakterystyczne, że Saamów praktycznie nie oskarżano o tak często
spotykane w uprzemysłowionych częściach ZSRR szkodnictwo
(art. 58−7), dywersję (art. 58−9) i terror (art. 58−8).
W latach 1939-1940 NKWD kończyło sprawy aresztowanych jeszcze w 1938 roku i tych „agitatorów antysowieckich”, którzy uniknęli dwójek i trójek. Było takich osób ledwie cztery, zaś
wyroki w porównaniu do wcześniejszych łagodniejsze. Dwóch pasterzy, T.F. Antonow, któremu jeszcze zarzucono szpiegostwo i był
sądzony przez murmański sąd obwodowy, A.G. Seliwanow ze wsi
Woronie oraz F.J. Zacharow, przewodniczący kołchozu „Arsjok”
we wsi Warzino, zostali skazani pięć lat kolonii karnej, I.M. Juszkow, rybak z tego samego kołchozu, został skazany na pięć lat
zsyłki.
Daleko nie zwycięska dla ZSRR wojna radziecko-fińska
(listopad 1939−marzec 1940 roku) nie dodała bliskim Finom Saamom sympatii władz. W sposób nieco spóźniony i mściwy
w czerwcu 1940 roku z przysiółków Ura-Guba i Biełokamienka zesłano do niedalekiej Karelsko-Fińskiej Autonomicznej SRR dwóch
mężczyzn (jeden z nich był w wieku 71 lat) i dwie kobiety, którzy
na swoje nieszczęście nie nosili rosyjskich imion i nazwisk. W tym
samym miesiącu aresztowano jeszcze 10 Saamów, w lipcu kolej23
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nych 3, w tym 3 kobiety. Spośród nich 7 było ze wsi Wosmus, 3 ze
wspomnianej osady Restikient. Wyroki (oprócz jednego) wydawał
ten sam skład NKWD: 13 sierpnia (3 wyroki), 19 sierpnia (6 wyroków) oraz 26 listopada (3 wyroki). Wśród oskarżeń ponownie dominowało szpiegostwo i agitacja antysowiecka (po 7 przypadków).
Kołchoźnik ze wsi Wosmus, oprócz szpiegostwa, skazany został
z art. 58-12 „niepowiadomienie o przygotowywanym przestępstwie
kontrrewolucyjnym”. Pięć osób skazano na osiem lat kolonii karnej, sześć osób na pięć lat (w tym wszystkie kobiety), jeden,
wspomniany P.S. Matriochin, na trzy lata. Dnia 19 sierpnia 1940
roku trybunał Północnego Okręgu Wojskowego skazał za szpiegostwo na 15 lat kolonii pasterza A.I. Kiprianowa. Średni wiek w tej
grupie represjonowanych wynosił 37 lat, najstarszy miał 66, zaś
najmłodszy 22 lata.
Przed rozpoczęciem konfliktu radziecko-niemieckiego,
wojny ojczyźnianej, w 1941 roku aresztowano i skazano jeszcze
jednego Saama: za agitację antysowiecką murmański sąd obwodowy skazał na sześć lat kolonii karnej A.J.Kiriłowa, pasterza ze wsi
Łowozioro.
W czasie wojny można było oczekiwać eksplozji represji
przeciwko tak „podejrzanemu” narodowi, jednakże „obeszło się”
ledwie czterema represjonowanymi, co więcej nawet nie z powodu
szpiegostwa. Na początku wojny 3 osoby zostały skazane za antysowiecką agitację na od pięciu do dziesięciu lat kolonii karnej. Jeden kołchoźnik F.T. Mosznikow ze wspominanej wsi Wosmus
otrzymał sześć lat za próbę zdrady ojczyzny.
Powojenne represje Saamów już prawie nie dotknęły.
W lipcu 1946 roku za tą samą agitację trybunał wojskowy garnizonu murmańskiego skazał na 6 lat J.A. Matriochina, marynarza barki
ze wsi Gremicha. W 1947 roku aresztowano wktórce zmarłego
w więzieniu 28-letniego P.F. Czaporowa z osady Zimniaja Motowka. Ostatnie z represji nie miały już charakteru narodowościowego.
***
Obszar zamieszkiwania Nieńców rozciąga się od półwyspu
Kanin pomiędzy Morzem Białym i Barentsa do zachodniej części
półwyspu Tajmyr, nadto niewielka ich liczba mieszka na Półwyspie
Kolskim. Nieńcy (przez Rosjan nazywani Samojedami, nazwa
własna – Chasowa) byli tradycyjnie półkoczowniczymi pasterzami,
24
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zaś w mniejszym stopniu rybakami i myśliwymi. Przodkowie Nieńców na daleką północ przybyli około III-II tysiąclecia p.n.e. z południowej Syberii i tożsamość swoją wykształcili w I tysiącleciu
p.n.e. Język nieniecki zalicza się do języków samojedzkich z grupy
uralskiej, podobnie jak języki Selkupów, Eńców i Nganasanów. Zachodni Nieńcy zostali nawróceni na prawosławie, pozostali kontynuowali wiarę w tradycyjny szamanizm. W okresie radzieckim istniały trzy narodowe okręgi nienieckie: nieniecki w składzie obwodu archangielskiego, jamało-nieniecki w składzie obecnego obwodu
tiumeńskiego oraz dołgano-nieniecki (tajmyrski) w ramach kraju
krasnojarskiego. Z reguły Nieńcy zamieszkują wspólnie z Komiakami, Rosjanami i innymi narodami. Ogólna liczba Nieńców
w 1959 roku wynosiła 23 tys., z czego w okręgu nienieckim 5 tys.,
jamało-nienieckim 14 tys. W 1989 roku ich liczba wzrosła o 150%,
jednocześnie spadła liczba uznających język nieniecki za ojczysty –
z 90% w 1959 roku do 77% w roku 1989 [Российский этнографический..., Краткая географическая… 1966].
Za polityczne represje przyjęto uważać także pozbawienie
praw wyborczych ze względu na sytuację społeczną i materialną.
Temu rodzajowi represji poddano miliony mieszkańców ZSRR. Do
jamało-nienieckiego okręgu narodowościowego kampania ta dotarła w latach 1931-1932. Tam praw pozbawiono 488 osób, z czego
ze wskazanych wyżej powodów 473 osoby, w tym 294 Nieńców –
kułaków i szamanów (pozostali – Rosjanie, Chantowie i Zyrianie,
tj. Komiacy). Do tej kategorii liszeńców trafiały całe rodziny
[Пиманов, Петрова 1997-98].
Chronologicznie pierwsze represje wobec Nieńców, aresztowania i skazania, odnotowano w marcu 1933 roku na półwyspie
kolskim, gdzie dwóch pasterzy reniferów ze wsi Łowozioro zostało
skazanych przez trójkę OGPU (Zjednoczonego Państwowego Zarządu Politycznego – policji politycznej): A.W. Chatanzeja za
udział w organizacji kontrrewolucyjnej na dwa lata w zawieszeniu,
zaś S.A. Chatanzeja za szkodnictwo i agitację antysowiecką na trzy
lata w kolonii karnej.
W kwietniu 1933 roku na Półwyspie Jamalskim za sprzeciwianie się oddaniu reniferów i pobicie członków miejscowej rady
aresztowano i wysłano do Salechardu (wówczas Obdorska) sześciu
hodowców, spośród których czterech (Tinjanga i Apczi Oktoetta,
25
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Ngesi i Niakocze Wenenga) wywieziono dalej do Tobolska na dziesięć lat więzienia. Nasze podstawowe źródło wiedzy [Жертвы…
2007] ich nie wykazuje, gdyż odnośnie do obwodu tiumeńskiego
zawiera tylko dane o rozstrzelanych. W lipcu 1934 roku na 10 lat
kolonii karnej skazano Jande-ane, mieszkańca wsi Jaszan w rejonie
pazowskim obwodu uralskiego, zaś w listopadzie na 7 lat bez żadnego śledztwa, już w dzień aresztowania, mieszkańca obwodu nienieckiego N.W. Wonczujowa. Pierwszemu z nich przypisano antyradziecką agitację, drugiemu – szkodnictwo.
W marcu 1933 roku zaczęły się wśród Nieńców niepokoje,
częściowo spowodowane słuchami o wojnie na Kazymie w latach
1931-1932 (powstania w Ostiako-Wogulskim, obecnie ChantyMansyjskim, okręgu narodowościowym) [Казымские восстания...], lecz przede wszystkim w związku z coraz bardziej bezceremonialnym postępowaniem władz, m.in. aresztami, miejscowej ludności. Opór przejawiał się głównie blokowaniem zakładów i sabotażem w nich. Sytuacja zaogniła się szczególnie w grudniu, gdy
z trudem udało się uniknąć linczu członków rady narodowościowej
w Szczuczereczeńsku. Rozgoniono ponadto trzy inne rady, blokowano utworzone niedużo wcześniej północnojamalskie zakłady
podległe zarządowi Północnej Drogi Morskiej. Na Jamał wysłano
stuosobowy oddział OGPU i powstanie zostało stłumione [Пиманов, Петрова 1997-98]. Wiadomo, że śledczy NKWD aresztowali
pasterzy Jamne i Chasowo Serotetto, Wera Nerkagi, Chatiwo
Okotetto, Chariuczi, Jasera i Tagano Chudi, Japsuta Salinder.
W dniu 2 września 1935 roku specjalne kolegium sądu obwodowego skazało ich na kary od czterech do ośmiu lat więzienia za utworzenie na terenie rejonu jamalskiego i przyuralskiego organizacji
powstańczej „Mandała” i działalność wrogą władzy radzieckiej
[Пиманов, Петрова 1997-98]. Historia „mandałady” w roku 1934
jest już dość dobrze przedstawiona w literaturze [Головнёв 2005].
Prawdopodobnie wątki związane z tą sprawą były obecne
w śledztwie z marca 1936 roku dotyczącym rybaka i myśliwego
Pjak-Numpa-Papa mieszkającego w „buntowniczym” okręgu ostiako-wogulskim. Inkryminowano mu działalność powstańczą i bandytyzm (art. 59−3), jednakże w sierpniu 1936 roku był on uniewinniony (sic!) przez omski sąd obwodowy.
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„Wielki terror” dla Nieńców z kraju krasnojarskiego zaczął
się, gdy w 1937 roku (brak bardziej dokładnych danych) osądzono
i rozstrzelano myśliwego K.J. Łyrmina ze wsi Małaja Heta w rejonie ust-jenisejskim. W archiwach brakuje bliższych informacji o tej
sprawie. W latach 1937−1938 aresztowano dziewięciu Nieńców.
Przed złagodzeniem represji sądzono pięciu z nich, żaden nie został
rozstrzelany. Najbardziej surowe wyroki: dziesięć lat kolonii karnej
spectrójka NKWD dla obwodu leningradzkiego zasądziła dwóm
mieszkańcom rejonu łowoziorskiego. S.F. Waliejew skazany został
za agitację antyradziecką, J.N. Turkacziow za agitację i udział w organizacji dywersyjnej. Na karę osiem lat kolonii karnej za działalność kontrrewolucyjną skazano w Archangielsku K.I. Łymina
(szczegóły pozostają nieznane). Taki sam wyrok, za agitację antyradziecką, zasądził krasnojarski sąd krajowy A.D. Bolinowi z osady
Potapowo w kraju turuchańskim. Jedynaczką wśród represjonowanych była kobieta urodzona w Obdorsku (współczesnym Salechardzie), 27-letnia Jekaterina Lenno-Kokowa. Wraz z mężem, zapewne znaczącym działaczem partyjnym, mieszkała aż w Nikołajewsku
nad Amurem. Po jego aresztowaniu również ona trafiła przed sąd.
Na mocy ówczesnego zwyczaju NKWD skierowało ją do obozu
w kazachskiej Karagandzie jako „członka rodziny zdrajcy ojczyzny”. Los dla tych, którzy wyroków nie usłyszeli przed listopadem
1938 roku był dużo łagodniejszy. Najbardziej surowe wyroki dotyczyły mieszkańca stacji pocztowej Leszkino Adera Keczema, który
otrzymał trzy lata kolonii, myśliwego ze stacji Golczicha J.W.
Bieregowego – dwa lata kolonii oraz myśliwego z osady Woroncowo W.M. Bieregowego – jeden rok i cztery miesiące kolonii, a więc
praktycznie cały okres spędzony przez niego w areszcie. Wszyscy
skazani byli za agitację antysowiecką oraz aktywność w organizacji
kontrrewolucyjnej. Podobne oskarżenia sformułowano względem
pasterza W.J. Chantazeja ze wsi Łowozioro w obwodzie murmańskim, aczkolwiek jego uniewinnił Sąd Najwyższy Rosyjskiej SFRR
(sic!). Dopiero w lutym 1940 roku decydował się los jedynego
represjonowanego Nieńca-urzędnika, kierownika referatu ziemskiego w administracji rejonu dudińskiego P.S. Bolina, którego aresztowano za agitację antysowiecką i udział w organizacji terrorystycznej. Sprawa została umorzona, zaś on wyszedł na wolność.
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Dnia 28 maja 1940 roku na terenie gminy juszarskiej (nazwa od cieśniny Jugorskij Szar) aresztowano hodowców reniferów –
pięciu braci (?) Tajbarej, z których najmłodszy miał 38 a najstarszy
57 lat oraz spokrewnionego z nimi 36-letniego D.W. Tajbareja.
Bracia Fiodor, Timofiej oraz Dmitrij byli oskarżeni o agitację antyradziecką i po pięciu miesiącach skazani przez NKWD na kary od
trzech do pięciu lat łagrów. Kolejnych braci oprócz agitacji obwiniono o utworzenie organizacji kontrrewolucyjnej. Jakow i Nikołaj
sądzeni byli dopiero trzy i pół roku później, w listopadzie 1943
roku, na pięć lat, tym razem przez Sąd Najwyższy Komijskiej
ASRR. Dopiero w lutym 1944 roku sądzony i skazany, również na
pięć lat, został ostatni braci Aleksiej, któremu do końca kary pozostawało wówczas niewiele ponad rok. Prawdopodobnie trzej
ostatni bez sądu i wyroku byli więźniami łagrów w Workucie, którym dopiero później „dopisano” wyrok.
W Księgach pamięci oraz w naszym podstawowym źródle
[Жертвы... 2007] nie znalazły swojego odzwierciedlenia represje
przeciwko uczestnikom drugiej „jamalskiej mandałady” w 1943 roku [Восстания на Ямале...]. W związku z tym nie ma takich informacji w teczkach osobowych represjonowanych przechowywanych
w archiwach regionalnych Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, co może świadczyć o pozasądowym trybie ukarania uczestników tego powstania. W istocie „druga mandałada” była
dwoma niezależnymi od siebie powstaniami. Pierwsze rozpoczęło
się wiosną 1943 roku, po zaprzestaniu wydawania Nieńcom racji
chleba, od wyprowadzenia przez nich reniferów z kołchozów
i przetrzymywanie całych stad w tundrze. Na polarnym przedgórzu
Uralu utworzono bazę powstania, skąd uzbrojone grupy Nieńców
napadały na obozy z mąką i porywały kołchozowe stada. 23 czerwca 1943 roku oddziały wojsk NKWD z Archangielska i Workuty
weszły kontakt ogniowy z grupą Nieńców u podnóża góry Ned’-Ju,
który skończył się postrzeleniem dowódcy oddziału NKWD Zaliuzina. Po ośmiogodzinnej wymianie ognia, w czasie której życie
straciło sześciu Nieńców i czekista, dowódca NKWD zagroził odwetem na kobietach i dzieciach, co skutkowało poddaniem się
Nieńców. Łącznie 36 osób zostało aresztowanych, ich dalszy los
pozostaje nieznany.
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W październiku 1943 roku naczelnik jamalskiego rejonowego oddziału KGB sprowokował powstanie Nieńców w tundrze
tambejskiej [Пиманов, Петрова 1997-98]. W połowie listopada
miały miejsce zbrojne starcia Nieńców z żołnierzami NKWD
w okolicach osady Tambej na Jamale. Do Tambeju z Omska wyleciał naczelnik zarządu obwodowego KGB Gagarin (nie mylić
z S.N. Gagarinem, pułkownikiem NKWD, naczelnikiem obozów
kołymskich) z grupą operacyjną. Na miejscu ruszyli oni na 50 zaprzęgach reniferów w tundrę. Po przejęciu bez większego oporu
dwóch stad reniferów i zaskoczeniu Nieńców, czekiści zaproponowali „mandalistom” zebrać się w obozowisku koczownika Satoko
Japtiku. Pojawiło się ponad 150 osób. Według spisu zatwierdzonego przez Gagarina aresztowano 50 z nich. Część aresztowanych
podjęła próbę ucieczki. Grupa operacyjna otworzyła ogień z karabinów ręcznych, siedmiu Nieńców zginęło, siedmiu zostało rannych,
ponadto dwóch czekistów zostało przypadkowo postrzelonych
w czasie zamieszania. Pozostałych 51 Nieńców odwieziono do Tambeju, zamknięto w nieogrzewanej łaźni i poddano przesłuchaniom
z użyciem siły. Otrzymano przykładowo takie zeznania: na pytanie
„gdzie podziały się renifery po rozgonieniu przez was kołchozu?”
padła odpowiedź (później z aktami przekazana do Moskwy) „po
rozgonieniu kołchozu, razem z reniferami wstąpiliśmy do kontrrewolucyjnej ogranizacji ‘Mandała’”. Spośród 51 osób 41 zmarło
w czasie śledztwa. Dwóch – Satoko Japtiku i Neliko Jungato –
w lutym 1945 roku skazano na trzy lata łagrów, pozostali zwolnieni
[Восстания на Ямале…; Пиманов, Петрова1997-98]. Po likwidacji „mandały” odebrano jamalskim Nieńcom całą posiadaną
przez nich broń palną, a nawet noże. Wskutek tego nie tylko nie
mieli czym polować, ale nawet ćwiartować mięsa reniferów.
Ze wszystkich aresztowanych w sprawie „mandałady” 1943
roku znane są wyroki skazujące tylko dwóch osób, uniewinnienia
ośmiu. Los pozostałych jest nieznany. Jednym z rezultatów powstań 1943 roku, o których wiedza była wśród Nieńców ustnie przekazywana, była ucieczka wielu posiadających duże pastwiska jamalskich rodzin w głąb tundry i ograniczenie do minimum kontaktów zewnętrznych. Potomkowie tych rodzin, które „zniknęły” zostali odnalezieni dopiero niedawno [Конюкова]. Skutkiem represji
i faktycznego ograbienia jamalskich Nieńców było ubóstwo rodzin,
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niektóre były całkowicie pozbawione zwierząt, a nawet wegetacja
na granicy śmierci głodowej. Uświadomiwszy sobie skalę problemu
kierownictwo okręgu jamało-nienieckigo w 1944 roku, a następnie
w latach 1947-1948, przesiedliło te rodziny w rejon Nowego Portu,
gdzie ich los nie uległ szczególnej poprawie. Dowódcy stłumienia
„mandałady” w 1943 roku najpierw zostali nagrodzeni i awansowani, ale już we wrześniu 1947 roku skazani do łagru. Jednak nie
za rozprawienie się z Nieńcami, lecz w ramach walk koterii w resortach siłowych [Пиманов, Петрова 1997-98].
Odnotowane w Księgach pamięci... represje przeciwko
Nieńcom nie miały, w odróżnieniu od represji przeciwko Saamom,
wymiaru etnicznego i nie były zakrojone na tak szeroką skalę. Represjonowano 20 mężczyzn i 1 kobietę (poza ofiarami obu „mandaład”). W okresie „wielkiego terroru” miało miejsce sześć przypadków represji, z czego na śmierć skazano jedną osobę. W całym okresie uniewinniono trzy osoby, jedna została skazana w zawieszeniu. Jako przyczyna dominowała agitacja antysowiecka (17 przypadków) i udział w organizacji kontrrewolucyjnej (10 przypadków), a więc to, co najczęściej przypisywano w skali całego ZSRR.
Dwukrotnie pojawiało się szkodnictwo i terroryzm, raz działalność
powstańcza i terroryzm.
***
Na lewym brzegu dolnego Jeniseju, w tundrze i lesotundrze, w historycznym kraju turuchańskim, w dorzeczach rzek Taza
i Turuchana, żyją Selkupowie. Dokładniej są to Selkupowie północni, podczas gdy południowi (narymscy) zamieszkują w obwodach
tomskim i tiumeńskim i z racji dominacji etnosu rosyjskiego ulegli
asymilacji. Kultura Selkupów jest kulturą neolityczną, która podlegała różnym wpływom. Wykształcili się oni na przełomie II i I tysiąclecia p.n.e. Język selkupski należy do grupie samojedzkiej
uralskiej rodziny językowej. Północni Selkupowie (nazwa własna –
Czumylkup) to głównie myśliwi, rybacy i pasterze, w większości
wyznawcy szamanizmu, choć oficjalnie nawróceni na prawosławie.
Ogólna liczba Selkupów w 1959 roku wynosiła 3,8 tys., z tego nie
wiadomo ilu było północnych, zapewne nie więcej niż 1/3, czyli
nieco ponad tysiąc [Российский этнографический..., Краткая
географическая… 1966].
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Represje przeciwko Selkupom północnym miały miejsce
właściwie wyłącznie w marcu 1938 roku. W Krasnoselkupsku, Turuchańsku i wsi Farkowo aresztowano 10 osób. Dnia 14 kwietnia
trójka NKWD dla kraju krasnojarskiego ogłosiła wyroki śmierci dla
trzech byłych farkowskich szamanów braciom Wasilijowi, Trofimowi i Nikołajowi Kusaminom (w wieku 38, 35 i 30 lat), stanowiących, w przekonaniu czekistów, organizację kontrrewolucyjną.
W dniu 13 sierpnia w Krasnojarsku zostali rozstrzelani, 15 sierpnia
1938 roku komisja NKWD w prokuratura ZSRR w dalekiej Moskwie podjęła decyzję wobec kolejnych siedmiu aresztowanych Selkupów – myśliwych i pasterzy z Turuchańska i Krasnoselkupska.
Zasądzono karę śmierci, oskarżenia źródła nie zawierają. Ich nazwiska: A.M. Andriejew (31 lat), I.M. Andriejew (41 lat), ich
ojciec (?) M.S. Andriejew (70 lat), A.T. Sajgotin (66 lat), W.T. Sajgotin (50 lat), A.M. Sajgotin (60 lat) i M.M. Sajgotin (55 lat). Jak
wskazano, liczby odnośnie do ofiar represji w kraju krasnojarskim
mogą być znacznie większe.
***
Na ogromnych połaciach wzdłuż środkowego Jeniseju, pomiędzy ujściami Tunguski Podkamiennej i Kurejki, głównie
na prawym brzegu, w tajdze i lasotundrze żyją w rozproszeniu Ketowie (Ostiacy Jenisejscy, nazwa własna – Ket, dosł. „człowiek”).
To jeden z najbardziej zagadkowych małych ludów Północy, który
przybył z południowej Syberii w pierwszej połowie II tysiąclecia
p.n.e. Język Ketów należy do grupy jenisejskiej, do której należały
również języki już wymarłych ludów syberyjskich. Trudnili się oni
myślistwem, rybactwem, zaś w północnej części terytorium zamieszkania – pasterstwem. W 1926 roku było ich 1,5 tys., w 1959
roku nieco ponad tysiąc i od tej pory liczba ta praktycznie nie ulega
zmianom. 30% Ketów jako język ojczysty deklaruje rosyjski [Российский этнографический..., Краткая географическая… 1966].
W archiwach znajduje się potwierdzenie jednego przypadku represji przeciwko przedstawicielowi tego narodu. W kwietniu 1938
roku w już wspominanej wsi Farkowo aresztowano nauczyciela,
absolwenta Instytutu Narodów Północy 28-letniego I.F. Kukuszkina, prawdopodobnie pierwszego wykształconego Keta. Oskarżono go o agitację antysowiecką oraz udział w kontrrewolucyjnej organizacji szpiegowskiej. Za czyny takie groziła śmierć, ale ogłosze31
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nie wyroku było odwlekane, by w grudniu 1939 roku postępowanie
w całości zostało umorzone. „Oskarżenie nie znalazło potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym” i I.F. Kukuszkin wyszedł na wolność z krasnojarskiego więzienia.
***
Nganasanie to najbardziej na północ wysunięty naród Eurazji, zamieszkuje na północy półwyspu Tajmyr, między rzekami
Piasina i Chatanga, w granicach tajmyrskiego (dołgano-nienieckiego) rejonu w kraju krasnojarskim. Rosjanie nazwali ich Samojedami-Tawgijcami, zaś nazwa własna brzmi „Nja” (dosł. człowiek). Są
oni ludnością autochtoniczną, która poddana była wpływom samojedzkim i tunguskim i ukształtowała się w połowie II wieku p.n.e.
Do ich tradycyjnych zajęć należało pasterstwo, myślistwo i rybołówstwo. Nganasański język należy do grupy samojedzkiej z rodziny uralskiej. Większość Nganasan wyznaje tradycyjny animizm.
Ich liczba w 1959 roku wynosiła około 750 osób, w 1989 roku około 1300, zaś nganasański za ojczysty język uważało 83% osób
[Российский этнографический..., Краткая географическая…
1966].
Informacje o represjach przeciwko temu narodowi zawarte
w Księdze pamięci ofiar represji politycznych kraju krasnojarskiego, jak już wspomniano, mogą być uzupełnione o 30-40% przy
publikacji kolejnych jej tomów. Wszystko wskazuje na to, że Nganasanie nie uczestniczyli w powstaniu tajmyrskim w 1932 roku,
choć zaczynało się ono w Wołoczance, miejscu wspólnego zamieszkiwania Nganasan i Dołgan [Таймырское восстание…]. Nie
wyklucza to jednak represji pozasądowych. Odnotowano siedem
przypadków represji przeciwko Nganasanom, z tego sześć miało
miejsce w 1938 roku, a ostatni w 1940 roku. Dnia 14 sierpnia 1938
roku, po pięciomiesięcznym śledztwie trójka NKWD dla kraju
krasnojarskiego skazała na rozstrzelanie pasterzy W.W. Jeriomina
(62 lata) i T.H. Kupczyka (34 lata). Pierwszego za agitację powstańczo-terrorystyczną (reperkusje wydarzeń z 1932 roku?) i udział
w organizacji kontrrewolucyjnej, drugiego za agitację antysowiecką. Choć od grudnia 1938 roku represje traciły swój impet,
23 grudnia w Bałachni aresztowano trzech pasterzy Kupczyków,
których oskarżono o agitację antysowiecką. W październiku 1939
roku w czasie śledztwa zmarło dwóch z nich 59-letni Ojabil i 6132
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letni Tere, po ponad roku aresztu w marcu 1940 roku 32-letni Naczupte został uniewinniony przez tajmyrski są okręgowy. Aresztowany w sierpniu 1938 roku 35-letni M. Kupczyk zmarł po półtora
roku odbywania kary. Na koniec, w sierpniu 1940 roku po półtoramiesięcznym śledztwie uniewinniono kołchoźnika z Rossomasza
S. Kokora oskarżonego o agitację antyradziecką i udział w organizacji kontrrewolucyjnej. W tych wypadkach po raz pierwszy spotykamy się ze zgonami w czasie śledztwa. Prawdopodobnie uwarunkowane to było fizjologicznymi i psychologicznymi cechami
mieszkańców tundry i ciężkim znoszeniem warunków więziennych
(aresztowani mieszkańcy Tajmyru przetrzymywani byli przez
NKWD w Dudince).
***
Na południe od obszaru zamieszkiwania Nganasan, w dorzeczu Chatangi i na pólnocno-zachodnim skraju Jakucji mieszkają
Dołganie – pasterze, myśliwi i rybacy. Są oni najmłodszym narodem Azji Północnej, ukształtowali się w XVII-XIX wieku w wyniku zmieszania się Ewenków, Jakutów, Rosjan i Eńców. Większość
uczonych uważa język dołgański za dialekt języka jakuckiego,
który z kolei należy do języków turkijskich z rodziny ałtajskiej.
Nieduża część Dołgan została nawrócona na prawosławie, zaś
większość, jak dawniej, pozostaje wyznawcami szamanizmu. Ogólna liczba Dołgan w 1989 roku wynosiła 7 tys., z czego 5 tys. żyło
na terytorium ówczesnego dołgano-nienieckiego (tajmyrskiego) okręgu autonomicznego, natomiast pozostali – w Jakucji. Język dołgański za ojczysty deklarowało 76% z nich [Российский этнографический..., Краткая географическая… 1966].
Pierwsze represje skierowane przeciwko nim odnotowano
w 1930 roku w okręgu bułunskim w Jakucji, gdy w marcu i kwietniu aresztowano (powód nieznany) 4 pasterzy: M.M. Makarow
(56 lat), I.T. Popow oraz ojciec i syn Suzdałowowie (80 i 25 lat).
Trójka NKWD karę zasądziła w sierpniu, w postaci zakazu zamieszkiwania w północnych rejonach Jakucji w ciągu trzech lat.
Burzliwe wydarzenia miały miejsce na południu Tajmyru wiosną
1932 roku, które zaczęły się od zjazdu pasterzy we wspomnianej
miejscowości Wołoczanka [Таймырское восстание…]. Źródłem
niepokojów było wprowadzane przez władze sztuczne rozdzielenie
patriarchalnych społeczności Nieńców, Nganasan, Dołgan oraz
33

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2018/2019 nr 11
Ewenków (Tungusów) na „kułaków” i „biedniaków”. Próby aresztowania przywódcy ruchu W. Sotnikowa tylko podgrzały atmosferę. Na początku wiosny władze przeprowadziły rekwizycję reniferów oraz próbę kolektywizacji tradycyjnych, plemiennych gospodarstw. W kwietniu w osadzie Mironowskoje powstańcy, kierowani
przez szamana R. Barchatowa, pojmali dwóch przedstawicieli administracji, zaś we wszystkie końce rejonu wysłano gońców z posłaniem „łapać wszystkich Rosjan, dokonywać sądów sumienia”.
W odpowiedzi na wyruszenie wojsk OGPU z Dudinki powstańcy
rozstrzelali wspomnianych dwóch urzędników, zatrzymali kolejnych i napadli na oddział czekistów. Rozbili go, ponosząc duże
straty, a następnie rozstrzelali kilku zakładników. Dnia 21 kwietnia
1932 roku oddział powstańców („Chatangańska orda”) zdobył siedzibę władz rejonu – Chatangę, zabił jego kierownictwo i wziął jako zakładników około 100 mieszkających tam Rosjan. Po tym zdarzeniu przywódcy powstania skierowali do kierownictwa ZSRR
pismo, które warto przytoczyć w całości, jako że zawiera właściwe
dla wszystkich ludów Północy przyczyny konfliktów w władzą radziecką:
„Uznając władzę radziecką za władzę ludu pracującego, nie
dążąc do jej obalenia, my, tubylcy tajmyrskiego okręgu narodowościowego od pierwszych dni jej istnienia zaczęliśmy doświadczać
ciężaru podatków oraz niebywałego ucisku ze strony władz lokalnych przewyższającego swoim bezprawiem wielkoimperialny szowinizm. Socjalistyczna rekonstrukcja naszej gospodarki odbywała
się według tempa narzuconego dla centralnych części ZSRR, bez
uwzględnienia specyfiki Północy. Nałożone podatki, daniny i zadania przewyższają faktyczne możliwości, nieprawidłowy podział
klasowy, samowola uzbrojonych Rosjan, różnego rodzaju nadużywanie polityki narodowościowej przez władze lokalne względem
ludności tubylczej doprowadziły do pełnego niezadowolenia obejmującego obecnie rejony: awamski. chatangski, jessejski, część Jakucji o ogólnej liczbie ludności sięgającej pięciu tysięcy. Nie bacząc na nasze dążenie do zmiany nienormalnej sytuacji drogą pokojową, rankiem 20 kwietnia br. oddział pod dowództwem Kondratiuka i Kudriaszowa otworzył ogień w kierunku naszych domostw. Po
odparciu ataku przez nas, tajmyrski okręgowy komitet wykonawczy
sformował nowe oddziały w celu rozprawienia się z nami. Aby
34

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2018/2019 nr 11
uniknąć dalszych ofiar po obu stronach, powtórnie deklarujemy wolę uregulowania wszystkich kwestii spornych drogą pokojową, aby
zatrzymać zmilitaryzowane grupy ludności tubylczej. W imieniu
powstańców prosimy Wszechzwiązkowy Komitet Wykonawczy
ZSRR natychmiast powstrzymać samowolę lokalnych władz, uregulować konflikty poprzez negocjacje, gdyż od sprawiedliwych powinności wobec państwa się nie uchylamy. Z polecenia ludów:
Dołgan – Pietrow, Tungusów – Ancyfierow, Samojedów – Bodalej
[Таймырское восстание…].
Dnia 5 maja 1932 roku zebranie powstańców zaakceptowało tekst telegramu Do narodów świata o analogicznej treści, przygotowane przez A. Barchatowa. Telegram kończył się słowami:
„W imię Boga wszechmogącego, my, uciemiężone plemiona Półwyspu Tajmyrskiego z modlitwą zwracamy się do wszystkich
państw europejskich z prośbą o ochronę i powstrzymanie ręki
władz od niesprawiedliwego samosądu. Dobrze znamy cywilizowaną troskę państw europejskich o swoich plemionach. Poprzez ogromne obszary, my ludy rosyjskiej Północy wyciągamy do was ręce
z twardym przekonaniem, nadzieją otrzymania pomocy w najbliższym czasie”.
Po tygodniu A. Barchatow ogłosił amnestię dla wszystkich
zatrzymanych Rosjan „bez względu od przynależności partyjnej”.
Jednak w celu stłumienia powstania został już wysłany oddział
wojsk OGPU. Do końca maja powstańcy zaprzestali oporu, ich
przywódcy albo byli aresztowani, albo zginęli w walkach. Zaniepokojone powstaniami władze państwowe jednak zareagowały:
1 września Biuro Polityczne Komitetu Centralnego WKP(b) podjęło niejawną decyzję i rozesłało komitetom wykonawczym na Syberii i Dalekiej Północy list O wypaczeniach polityki partyjnej na
Dalekiej Północy, w którym działania lokalnych władz określono
jako „przestępcze przegięcia w zakresie kolektywizacji”, zaś kierownicy przedsiębiorstwa „Oleniewodtrest” i Związkowego Centrum Myśliwstwa „Sojuzochotcentr” otrzymali nagany za „niedopuszczalne dyrektywy” [Таймырское восстание…]. Co się stało
z aresztowanymi powstańcami z Tajmyru i Jamału – nie wiadomo.
Przed 1937 rokiem miały miejsce aresztowania dwóch Dołgan. W marcu 1933 roku aresztowano wychodźca z Tajmyru,
mieszkającego w obwodzie tiumeńskim A.N. Popowa. Kolegium
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NKWD w kwietniu 1933 roku skazało go z art. 58 kodeksu karnego
(punkt nie został wskazany) na 10 lat kolonii karnej. Zmarł on
w 1942 w łagrach Workuty. W lutym 1936 roku aresztowany był
pod zarzutem terroryzmu pasterz, 31-letni D.I. Barcahtow ze wsi
Barchatowo. Tajmyrski sąd okręgowy po roku skazał go na 5 lat
kolonii karnej. Wyrok odbywał w łagrach Norylska, gdzie w kwietniu 1938 roku za agitację antyradziecką i udział w organizacji
kontrrewolucyjnej wyrokiem NKWD dla kraju krasnojarskiego
został skazany na śmierć.
W latach 1937−1938 aresztowano dziesięciu Dołgan, lecz
trójka NKWD do końca „wielkiego terroru” zdążyła orzec w trzech
przypadkach, za każdym razem karę śmierci. W dniu 28 grudnia
1937 roku w sprawach pasterzy z miejscowości Awam i Tungusy:
51-letniego A.K. Aksionowa i 29-letniego P.W. Aksionowa (brak
informacji o oskarżeniu), 14 kwietnia 1938 roku w sprawie pasterza-myśliwego z Bogadina – 48-letniego A.D. Aksionowa, wszystkich z powodu agitacji antyradzieckiej i udziału w organizacji
kontrrewolucyjnej. Jednakże jeszcze cztery osoby aresztowane pod
takim samym zarzutem zmarły w czasie śledztwa w więzieniu
NKWD w Dudince. Dnia 15 października 1939 roku zamknięto
sprawę „z powodu śmierci podejrzanych” 47-letniego A.J. Aksionowa z koczowiska Cheta i 40-letniego S.P. Aksionowa z koczowiska Podchrebietnyj, 16 października 54-letniego W.T. Jerockiego
z koczowiska Miedwieżij Jar i 4 kwietnia 1940 roku, półtora miesiąca po aresztowaniu – B.K. Aksionowa z miejscowości Awam.
Sprawy dwóch podejrzanych o agitację antysowiecką zostały przez
tajmyrski sąd okręgowy zamknięte ze względu na „okoliczności rehabilitujące”. Dotyczyło to decyzji z 15 października 1939 roku
w sprawie 65-letniego K.P. Żarkowa z miejscowości Izdonicha oraz
16 kwietnia 1940 roku w sprawie N.A. Ancyfierowa z miejscowości Tungusy.
W kwietniu 1942 roku był aresztowany pracownik urzędu
rzecznego w Chatandze R.K. Żarkow. Zarzuty groziły karą śmierci:
działalność powstańcza, podżeganie do terroryzmu, agitacja antyradziecka w okresie wojennym. W areszcie przebywał dwa i pół
roku, we wrześniu 1944 roku krasnojarskie NKWD sprawę umorzyło, zaś on wyszedł na wolność.
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Podobnie jak w przypadku Nganasan, także wśród Dołgan
dominował zarzut agitacji antysowieckiej (10 przypadków) i udział
w organizacji kontrrewolucyjnej (sześć przypadków). Rzadziej pojawiały się zarzuty terroryzmu i działalności powstańczej. Średni
wiek represjonowanych Dołgan – 47 lat. Najmłodszy miał 25, najstarszy 80 lat.
***
Potomkowie dawnych ludów syberyjskich – Jukagirzy – zamieszkują w dorzeczach Alazei, Indygirki i Kołymy na północnymwschodzie Jakucji, znaczna ich część zasymilowała się z Jakutami
i Czukczami. Jukagirzy są ludnością autochtoniczną, która kształtowała się już w V-IV wieku p.n.e. Ich tradycyjne zajęcia to myślistwo, rybołówstwo, zaś północni Jukagirzy trudnili się również pasterstwem. Język ich należy do grupy jukagirskiej z rodziny uralskiej, zaś tradycyjna religia to szamanizm. W 1926 roku liczba Jukagirów wynosiła nieco ponad 1,1 tys., w 1959 roku – około 450
osób, zaś w 1989 roku wróciła do wartości z 1926 roku. Jukagirski
za język ojczysty uważało 67% z nich [Российский этнографический..., Краткая географическая… 1966].
Odnotowano sześć przypadków represji przeciwko Jukagirom. Dwa pierwsze przypadki były typowe dla Jakucji i jej dość
trudnej historii wojny domowej. W 1930 roku pasterzowi z rejonu
jukagirskiego 70-letniemu I.A. Jedukinowi przedstawiono zarzut
bandytyzmu, lecz sprawa była umorzona ze względu na brak materiału dowodowego. W kwietniu 1933 roku 61-letni rybak i myśliwy
z tej samej miejscowości K.N. Tomskij został skazany na trzy lata
w zawieszeniu za udział w organizacji powstańczej i „udzielanie
pomocy światowej burżuazji” (art. 58−4).
Dnia 30 kwietnia 1937 roku w Leningradzie aresztowano
pierwszego jukagirskiego pisarza, badacza Północy, doktoranta Instytutu Narodów Północy 31-letniego N.I. Spiridionowa (właść.
Teki Odułok). Oskarżono go o udział w organizacji powstańczoszpiegowskiej. W dniu 8 stycznia 1938 roku trybunał Leningradzkiego Okręgu Wojskowego skazał go na rozstrzelanie. Pozostałe
aresztowania miały miejsce w czasie wojny. W lipcu 1941 był
aresztowany i dopiero w styczniu 1943 roku skazany przez Sąd
Najwyższy Jakuckiej ASRR na 10 lat łagrów za agitację antyradziecką myśliwy z rejonu sredniekołymskiego 53-letni G.I. Spiri37
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dionow. W styczniu 1944 roku ten sam sąd na trzy lata kolonii skazał za niepoinformowanie o przygotowywanym przestępstwie kontrrewolucyjnym 53-letniego S.H. Dudkina. Tego samego dnia skazano również rzekomego kontrrewolucjonistę, twórcę organizacji
25-letniego J.K. Suzdałowa. Otrzymał wyrok śmierci, lecz w wyniku kasacji Sąd Najwyższy Rosyjskiej SFRR 22 marca zamienił wyrok na 10 lat kolonii karnej.
Jak widać, właściwe Jukagirom było oskarżanie ich o działalność powstańczą (trzy przypadki z siedmiu), „standardowy”
udział w organizacji kontrrewolucyjnej (trzy przypadki), tak popularna agitacja pojawiła się w jednym przypadku, podobnie jak oskarżenie o tak egzotyczne dla Jakucji szpiegostwo mieszkańca Leningradu.
***
Autochtoniczna ludność północno-wschodniego krańca Eurazji – Czukcze – ze względu na tryb gospodarowania dzielili się na
koczowników zajmujących się pasterstwem reniferów i myślistwem
oraz osiadłych-nadbrzeżnych, zajmujących się łowiectwem zwierząt morskich. Do Czukczów zaliczano Czuwańców – plemię jukagirskie żyjące w dorzeczu Anadyru. Czukcze, najstarszy naród Azji
Północno-Wschodniej wykształcili się w II tysiącleciu p.n.e. Wyznają tradycyjny animizm, część z nich przyjęła prawosławie. Język
czukocki należy do rodziny czukocko-kamczackiej, podobnie jak
koriacki i itelmeński. Zgodnie ze spisem ludności z 1936 roku ich
liczba wynosiła około 1,3 tys., w 1959 roku 11,7 tys., zaś w 1989
roku 15,2 tys. Tak znaczny przyrost nie był spowodowany eksplozją demograficzną, lecz prawdopodobnie asymilacją innych ludów
i plemion. Większość Czukczów zamieszkuje czukocki okręg autonomiczny, Jakucję i dawny koriacki okręg autonomiczny [Российский этнографический..., Краткая географическая… 1966].
Pierwsze znane przypadki represji przeciwko Czukczom
przypadają na okres „wielkiego terroru”. W dniu 1 lutego 1938
roku trójka NKWD dla okręgu dalekowschodniego za agitację
kontrrewolucyjną skazała na śmierć 38-letniego Czuwańca I.M.
Markowa, urodzonego we wsi Markowo na półwyspie anadyrskim.
Był on człowiekiem względnie wykształconym, przewodnikiem
wielu ekspedycji naukowych na Kamczatce. 23 lutego na karę
śmierci skazano 49-letniego Ankauge, sądzonego prawdopodobnie
38

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2018/2019 nr 11
przez trójkę NKWD dla „Dalstroju” (innych danych źródła nie zawierają). W marcu 1938 roku zakaz opuszczania miejsca zamieszkania otrzymała 36-letnia sanitarka z czukockiego szpitala okręgowego w Anadyrze J.J. Szaripowa-Sawojewa, zaś w lipcu 1939 roku
czukocki sąd okręgowy skazał ją na 5 lat kolonii karnej za agitację
antysowiecką. Na taką samą karę skazał koriacki sąd okręgowy
w grudniu 1940 roku pasterza-myśliwego ze wsi Loloweljan 49-letniego Ajnawgurtina, oskarżonego nie tylko o „standardową” agitację, ale także o zabójstwo (art. 137). W związku z tą sprawą w archiwach pojawiła się nie znana nikomu narodowość. Ajnawgurtin
określił się jako „Luorawetlan” (etnonim własny Czukczów), natomiast śledczy zapisał „Murowetlan”. Wreszcie w maju 1941 roku
aresztowany za antysowiecką agitację i po dwóch tygodniach zwolniony przez czukocki oddział NKWD był 32-letni Letyrgin.
Oskarżenia Czukczów, podobnie jak w przypadku innych
niewielkich narodów Północy, dotyczyły głównie „agitacji” i „propagandy”, tylko w jednym przypadku było to nie przestępstwo polityczne, lecz zabójstwo.
W 1949 roku na Czukotce wybuchło powstanie bierezowskie (tzw. bierezowska krwawa smuta) wsród hodowców reniferów
wsi Bieriozowo, około 200 kilometrów na południowy-zachód od
Anadyru. Szczegóły jego genezy, przebiegu oraz stłumienia nie są
dobrze znane. Zeznania Czukczów, uczestników i świadków wydarzeń, zostały zebrane przez dziennikarkę Z.G. Omrytheut jeszcze
w 1979 roku [Омрытэхут 2005]. Dzięki temu można w zarysie odtworzyć przebieg zdarzeń. W zimie 1948-1949 roku „ludzie z bronią” przy współpracy z „kierownikiem kołchozu” odebrali cały majątek mieszkańców wsi, którzy i tak już głodowali (były przypadki
śmierci głodowych i samobójstw całych rodzin). Oddać musieli oni
nie tylko stada reniferów, ale także te sztuki, których używali w celach osobistych. Aresztowano kilku przedstawicieli starszyzny,
głów rodów. Rozbicie gospodarstw nie pozwoliło pasterzom w dalszym ciągu koczować na pastwiskach. Jakie formy przybrał sprzeciw, świadkowie nie wspominali, lecz stłumiony został on bezlitośnie: kilka osób zabito, w tym dzieci, 15 osób aresztowano, rok spędzili w więzieniu w siedzibie rejonu – Markowie, gdzie czworo
zmarło, pozostali poprzez Anadyr trafili do Chabarowska. Nie znających języka rosyjskiego Czukczów po długim śledztwie skazano
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na 25 lat więzienia (w tym czasie kara śmierci w ZSRR była
zniesiona), lecz po 1953 roku byli oni stopniowo zwalniani.
Możliwe, że tak bezceremonialne odbieranie reniferów
i sprzętów domowych było spowodowane potrzebami utworzonego
na Czukotce w latach 1946-1948 zgrupowania wojskowego, które
później przekształcono w 14 armię desantową pod dowództwem
generała N.N. Oleszowa. Zadania tej armii Stalin sformułował następująco: podczas napaści USA na ZSRR „zająć Alaskę i prowadzić natarcie wzdłuż wybrzeża Oceanu Spokojnego w kierunku
USA” [Чуев 1991]. W naszych dość wyczerpujących źródłach brak
informacji o procesach sądowych lub pozasądowych decyzjach
skierowanych przeciwko Czukczom w 1949 roku. Nie wiadomo,
czy doszło do samosądu, czy też uczestnicy powstania do tej pory
nie zostali zrehabilitowani, czy też śledztwo prowadziły organy
kontrwywiadu wojskowego i materiały są do tej pory tajne (powstanie mogły tłumić jednostki wojskowe z Anadyru lub wojska MSW
z Kołymy).
***
Na olbrzymim terytorium od zachodniego wybrzeża Morza
Ochockiego do arktycznych brzegów Jakucji znajdują się rozrzucone osady Ewenów, którzy zamieszkują wspólnie z innymi narodami. Zgodnie ze spisem ludności z 1926 roku było ich 1,1 tys.,
w 1959 roku już 9,1 tys., zaś w 1989 aż 17,2 tys. Podobnie jak
w przypadku Czukczów, wzrost liczby ludności nie był uzasadniony demograficznie, lecz zaliczaniem do nich m.in. dzieci z mieszanych małżeństw z Rosjanami. Reprezentanci narodowych mniejszości Syberii i Dalekiego Wschodu korzystali bowiem ze znacznego wsparcia socjalnego. Ewenowie kształtowali się w I tysiącleciu
p.n.e., zaś jako naród funkcjonowali od XII-XVII wieku. W badaniu zajęliśmy się tylko Ewenami z arktycznego wybrzeża Jakucji,
tradycyjnie zajmującymi się pasterstwem i rybołówstwem, gdzie
w 1959 roku zamieszkiwała 1/3 ich ogólnej liczby, tj. 3 tys. Ewenowie zachowali tradycyjną wiarę – szamanizm. Język Ewenów, podobnie jak i Ewenków, wchodzi w skład grupy tungusko-mandżurskiej z rodziny języków ałtajskich [Российский этнографический..., Краткая географическая… 1966]..
W podstawowym źródle udało się odnaleźć 92 przypadki
represji przeciwko Ewenom, w tym na Ewenów północnych przy40
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pada 16 spraw. Zaskakujące, że w czasie „wielkiego terroru” nie
był represjonowany żaden przedstawiciel tego narodu.
W marcu 1930 roku był aresztowany myśliwy z osady
Ostrownoj w rejonie bułuńskim Jakuckiej ASRR 68-letni K.M.
Mordowskij. Oskarżono go o antysowiecką, kontrrewolucyjną agitację. Brak informacji o skazaniu. 31 marca tegoż roku trójka jakuckiego oddziału OGPU podjęła decyzję w sprawie siedmiu aresztowanych Ewenów. Dwóch z nich – 66-letni W.N. Wariagin i 40-letni
A.N. Jedukin byli prywatnymi kupcami z ułusu ust-janskiego, pozostali: W.P. Spiridonow, I.D. Stepanow, P.J. Turpin, N.Z. Turpin i
G.M. Turpin byli pasterzami z rejonu bułuńskiego. Oskarżenie pozostaje nieznane, natomiast wszystkim wymierzono jednakową karę
– zakaz zamieszkania w północnych regionach republiki przez trzy
lata. Najmłodszy z nich miał 40 lat, najstarszy 68 lat, średni wiek
55 lat. W kwietniu 1930 roku jakucki oddział OGPU oskarżył o
bandytyzm (art. 59-3), aresztował i po czterech miesiącach zwolnił
19-letniego pasterza N.W. Niełatnowa z ułusu bułuńskiego. 18-letni
G.H. Struczkow, myśliwy-rybak z Kazaczego nad Janą był aresztowany w maju 1932 roku pod zarzutem „pomocy światowej burżuazji” (art. 58-4). Orzeczono mu 3-letni zakaz zamieszkania w regionach północnych. 15 listopada 1933 roku sąd Jakuckiej ASSR zasądziła karę dwóm „szkodnikom” z rejonu bułuńskiego: 37-letniego
przewodniczącego kołchozu „Gowor” A.A. Winokurowa skazano
na 10 lat kolonii, przewodniczącego rady wiejskiej 23-letniego A.I.
Winokurowa na pięć lat. W czerwcu 1935 roku aresztowano 16-letniego ucznia bułuńskiej szkoły M.A. Arianowa oskarżonego
o przygotowanie aktów terroru (art. 58-8 i 19). Główny sąd republiki skazał go na trzy lata kolonii karnej.
11 listopada alliachowski sąd rejonowy rozpatrywał sprawę
trzech „terrorystów” (!) z kołchozu „Pobieda”: 30-letniego M.A.
Gorochowa, 33-letniego I.W. Lebiediewa i 19-letniego N.P. Lebiediewa. Pierwsi dwaj otrzymali wyroki po 10 lat, ostatni z nich –
8 lat.
W świetle powyższego, ze znanych dziewięciu oskarżeń
większość dotyczyła terroryzmu, pozostałe szkodnictwa, zaś zwykła „agitacja” odnotowana była zaledwie raz, podobnie jak bandytyzm i pomoc światowej burżuazji. Jak widać, w odróżnieniu od in-
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nych narodów Północy, Ewenowie nie organizowali działalności
kontrrewolucyjnej.
***
Ewenkowie, do 1940 roku nazywani Tungusami, żyją na
ogromnych połaciach od środkowego Obu do Morza Ochockiego
i od Tajmyru i ujścia Leny do granicy z Chinami. Ogólna liczba
Ewenków w ZSRR w 1969 roku wynosiła około 30 tys. osób, ponadto jeszcze około 20 tys. żyło w północnych Chinach. Formalnie
w Federacji Rosyjskiej posiadali oni ewenkijski okręg autonomiczny w składzie kraju krasnojarskiego (od 2007 roku funkcjonuje jako
rejon ewenkijski), gdzie żyło 3,5 tys. Ewenków (spośród ogólnej
liczby 24 tys.), podczas gdy w Jakucji było ich około 10 tys. Ewenkowie kształtowali się nad Bajkałem w pierwszych wiekach n.e.,
w IX-XVII wieku rozprzestrzenili się na terytorium Syberii Środkowej, na Dalekim Wschodzie i w północnych Chinach. Język ewenkijski należy do grupy tungusko-mandżurskiej z rodziny uralskiej.
Tradycyjną religią jest szamanizm, niektórzy byli nawróceni na
prawosławie. Ponad 40% Ewenków za język ojczysty uważa język
rosyjski i jakucki [Российский этнографический..., Краткая географическая… 1966].
Tutaj rozpatrujemy wyłącznie przypadki represji przeciwko
Ewenkom zamieszkującym w arktycznych, tundrowych regionach
z typowymi dla tej strefy geograficznej zajęciami. Znajdują się one
w północnej części kraju krasnojarskiego (dawny dołgano-nieniecki
(tajmyrski) okręg autonomiczny i na północy Jakucji. Obecnie
wiadomo o 519 represjonowanych Ewenkach, z tego mieszkańcami
obszarów polarnych było 67 osób. Do grupy tej nie wchodzą poddani pozasądowym prześladowaniom uczestnicy powstania tajmyrskiego w 1932 roku. Dysponujemy dokumentacją dotyczącą 60%
represji w kraju krasnojarskim i prawdopodobnie 100% w Jakucji.
Na chronologii represji swój ślad zaznaczyła wojna domowa, ustanowienie władzy radzieckiej i kolektywizacja. Represje w Jakucji
zaczęły się w końcu lat 20., zaś na północy kraju krasnojarskiego
w 1937 roku.
W 1929 roku wierchojański oddział OGPU skazał na rozstrzelanie P.A. Jefimowa i F.A. Czekurowa za działalność powstańczą. Potraktować to należy jako reperkusje sprzeciwu wobec kolektywizacji. Wiosną 1930 roku jakucki oddział obwodowy OGPU
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wszczął postępowania przeciwko sześciu hodowcom reniferów
z okręgu bułuńskiego i ułusu ust-jańskiego w Jakuckiej ASRR
w związku z podejrzeniem bandytyzmu: A.I. Golikowa, M.I. Winokurowa, I.G. Syrowackiego, G.J. Akakijewa, W. H. Androsowa
i P.A. Koriakina. Najstarszy miał 69 lat, najmłodszy 20 lat.
W czerwcu postępowania zostały umorzone w związku z brakiem
dowodów. W październiku 1932 roku odbyły się aresztowania
mieszkańców ułusów ust-jańskiego i bułuńskiego, wśród których
było 11 Ewenków w wieku od 19 do 61 lat. Jeden z nich był szamanem, jeden agentem spółdzielni, zaś reszta zwykłymi myśliwymi
i rybakami. Wszystkich oskarżono o „udzielanie pomocy światowej
burżuazji”, lecz kolegium OGPU zmieniło kwalifikację na „udział
w powstańczej organizacji kontrrewolucyjnej”, następnie skazując
ich 10 kwietnia 1933 roku. S.S. Szamajewowi na poczet kary zaliczono okres pobytu w areszcie i zwolniono, na trzy lata w zawieszeniu skazano I.N. Zacharowa, N.I. Slepcowa i N.S. Szamajewa,
na trzy lata w kolonii karnej G.J. Gierasimowa,, N.N. Zacharowa,
D.G. Slepcowa i A.S. Szamajewa, na pięć lat skazano M.F. Sannikowa, na dziesięć – szamana A.N. Slepcowa. Sprawa „kierownika
organizacji” 61-letniego pasterza W.M. Kolesowa rozpatrywana
była przez kolegium OGPU odrębnie i 21 kwietnia 1933 roku skazało go ono na śmierć.
W dniu 9 lipca 1933 roku kolegium OGPU podjęło decyzję
o skazaniu członków jeszcze jednej kontrrewolucyjnej organizacji
prowadzącej agitację antysowiecką, składającej się z mieszkańców
ułusów ust-jańskiego, wierchojańskiego i bułuńskiego, wśród których było siedmiu myśliwych Ewenków w wieku od 20 do 66 lat.
Trzem jako wyrok potraktowano ośmiomiesięczny pobyt w areszcie
(bracia A.A. i M.A. Slepcowowie i P.P. Starostin), jeszcze trzech
otrzymało trzy lata więzienia w zawieszeniu (M.N. Lebiediew,
I.S. Nikitin, N.S. Slepcow). Kierownik „organizacji” 53-letni
S.I. Tomskij skazany został na rozstrzelanie.
W latach „wielkiego terroru” represji przeciwko Ewenkom
w północnych regionach Jakucji nie odnotowano. Oczywiście, skala
represji w tej republice nie była mniejsza niż w całym ZSRR, lecz
szczęśliwym zbiegiem okoliczności nie dotknęły one północnych
Ewenków. Tym niemniej sztafetę od czekistów jakuckich przejęli
czekiści krasnojarscy. 27-28 grudnia 1937 roku, po niedługim
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śledztwie, trójka NKWD dla kraju krasnojarskiego skazała na
śmierć myśliwych-pasterzy z tajmyrskiego okręgu narodowościowego: I.N. Bolszakowa (osada Dołgany), J.A. Ancyfierowa (osada
Tungusy), I.K. Barchatowa (osada Barchatowo) i przewodniczącego rady koczowników G.I. Bezrukich (osada Samojedska rieczka). Oskarżenie jest znane tylko w przypadku I.K. Barchatowa – utworzenie kontrrewolucyjnej organizacji powstańczej. Wiek skazanych wynosił od 36 do 57 lat. W 1937 roku na rozstrzelanie skazano 70-letniego pasterza z faktorii Cheta R.R. Wiereszczagina. Następna grupa tajmyrskich Ewenków była sądzona przez troikę
NKWD 14 kwietnia 1938 roku, przy czym od aresztowania
w tajdze do ogłoszenia orzeczenia w Krasnojarsku minęło ledwie
20 dni. Wszyscy czterej pasterze byli skazani na rozstrzelanie: 43letni J.W. Żarkow z osady Jefremowskij (agitacja antysowiecka
i udział w organizacji kontrrewolucyjnej), 68-letni G.A. Dobrochotow z osady Czasownia (agitacja antysowiecka), 60-letni W.P. Pantagirskij i F.W. Czempagirskij (zarzucany czyn nie był wskazany)
z osady Chantajka. jeszcze przed zmianą kierownictwa NKWD
i złagodzeniem polityki represji w ZSRR, 13 sierpnia 1938 roku,
trzy dni po aresztowaniu tajmyrski sąd okręgowy umorzył śledztwo
przeciwko pasterzowi z Dołganów59-letniemu A.W. Jeriominowi,
rzekomemu „agitatorowi antyradzieckiemu” i „członkowi organizacji kontrrewolucyjnej”.
Rok 1939 był dla aresztowanych na Tajmyrze Ewenków
(przetrzymywani byli w areszcie śledczym NKWD w Dudince) był
rokiem umorzeń postępowań, lecz nie zawsze z powodu zaistnienia
„okoliczności rehabilitujących”. Częściej wynikało to ze śmierci
oskarżonych. Dotyczyło to 36-letniego hodowcy reniferów z Chantajskiego Oziera, „antysowieckiego agitatora” J.G. Kałmagirskiego,
który w areszcie spędził osiem miesięcy, „powstańca”, „terrorysty”,
„agitatora” 80-letniego (!) myśliwego z osady Tembenczi N.I.
Kombagira, który w areszcie przebywał rok, „agitatora”, „członka
organizacji kontrrewolucyjnej” 70-letniego byłego szamana i myśliwego F.A. Kombagira z faktorii Kirimki, zmarłego w 14 miesiącu
śledztwa, 21-letniego „antyradzieckiego agitatora”, myśliwego
z Chantajki N.G. Kilmagirskiego (13 miesięcy w areszcie), „agitatora” z Tungusów, 46-letniego I.A. Ancyfierowa (11 miesięcy
w areszcie) oraz „agitatorów” i „członków organizacji kontrrewolu44
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cyjnej” 61-letniego N.J. Wiereszczagina i 32-letniego I.W. Jeriomina, myśliwych z Wołoczanki, którzy zmarli po 14 miesiącach
śledztwa.
Tylko dla dwóch tajmyrskich Ewenków umorzenie śledztwa nie wynikało z ich śmierci: 19 września 1939 roku NKWD
podjęło decyzję o zwolnieniu po 10 miesiącach w areszcie 44letniego I.I. Koczniewa z faktorii Koczeniaty obwinionego o „agitację” i „udział w organizacji kontrrewolucyjnej”. Dnia 15 października tajmyrski sąd okręgowy z powodu braku dowodów zamknął postępowanie przeciwko 38-letniemu „agitatorowi” z osady Kamień K.N. Katygińskiego. Co więcej, w kwietniu 1940 roku jego
sprawa powróciła na wokandę i sąd wydał wyrok uniewinniający.
W maju 1942 roku, już jako kołchoźnik, K.N. Katygiński był ponownie aresztowany i w kwietniu 1943 roku ten sam sąd skazał go
na 7 lat łagrów (brak informacji o oskarżeniu). 29 grudnia 1939 roku sąd okręgowy uniewinnił „agitatora”, „członka organizacji
kontrrewolucyjnej” 37-letniego hodowcę-myśliwego z rejonu ilimpijskiego na Tajmyrze I.I. Aksionowa, który w areszcie przebywał
półtora roku.
16 kwietnia 1940 roku tajmyrski sąd okręgowy rozpatrywał
sprawę „członków organizacji kontrrewolucyjnej i agitatorów”, którzy w areszcie spędzili już półtora roku: 30-letniego A.G. Bezrukich, skazanego na sześć lat kolonii karnej, 32-letniego N.A. Niefiodowa uniewinniono, zaś 50-letni F.F. Bolszakow i 59-letni
I.S. Jerocki zmarli w czasie śledztwa. 17 stycznia 1941 roku ten
sam sąd uniewinnił „agitatora”, „członka organizacji kontrrewolucyjnej” 37-letniego szamana z osady Rassocha F.K. Jeriomina,
który w areszcie spędził półtora roku.
W 1946 roku ponownie do wymierzania kar Ewenkom
przystąpili jakuccy czekiści. W marcu 1946 roku aresztowano kołchoźnika z ułusu oleniokskiego K.A. Nikołajewa pod zarzutem
„organizacji masowych zamieszek, którym towarzyszyły pogromy”
(art. 59−2 i 59−11). Dnia 11 lutego 1947 roku Sąd Najwyższy Jakuckiej ASRR skazał go na karę śmierci, którą Sąd Najwyższy Rosyjskiej SFRR 14 czerwca zamienił na 10 lat łagrów.
Akty oskarżenia przeciwko Ewenkom formułowane w pierwszej połowie lat 30. na Tajmyrze i w Jakucji różnią się od siebie.
Działalność powstańcza często była przez czekistów traktowana
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jako bandytyzm i przypisano ją 21 represjonowanym w Jakucji
i tylko 2 na Tajmyrze. Z kolei sprzyjanie światowej burżuazji pojawiło się raz w Jakucji, szkodnictwo w dwóch przypadkach w Jakucji, organizacja masowych zamieszek – raz w Jakucji w 1946
roku (!). Jak zwykle, najczęściej spotykano oskarżenie o udział
w organizacji kontrrewolucyjnej, 14 razy w Jakucji i 18 razy na
Tajmyrze oraz o agitację antyradziecką, 8 w Jakucji i 18 na Tajmyrze, zaś oskarżenia te często występowały łącznie.
W północnej Jakucji w latach 1929-1935 (przypomnijmy,
że „wielki terror” Ewenków tutaj nie dotknął) na karę śmierci skazano cztery osoby, na 10 lat kolonii karnej dwie osoby, na pięć lat –
dwie, na trzy lata – pięć, na trzy lata w zawieszeniu – sześć, zakaz
zamieszkiwania w północnych rejonach Jakucji objął siedem osób,
w przypadku ośmiu sprawa zakończyła się umorzeniem. Na Tajmyrze, gdzie represje miały miejsce głównie w czasie „wielkiego terroru” sytuacja była inna: na karę śmierci skazano dziewięciu Ewenków, nikogo nie skazano na pobyt w kolonii karnej, trzech uniewinniono, siedmiu zmarło w czasie śledztwa. W latach 1939−1941
spośród tajmyrskich Ewenków siedmiu zasądzono kolonię karną,
trzech uniewinniono, w areszcie zmarło dwóch.
***
W dokumentach brak jest informacji o represjach przeciwko kilku innym małym narodom zamieszkującym w arktycznych
regionach ZSRR: Chantom (w regionach niearktycznych represjonowany był jeden przedstawiciel tego narodu), Mansom (w regionach niearktycznych dwóch), Eńcom, Koriakom na Czukotce, Kerekom i czukockim Eskimosom.
***
Obraz politycznych represji przeciwko narodom radzieckiej
Północy wpisuje się w historię tych wydarzeń w całym państwie.
Mimo to miały one swoje pewne cechy charakterystyczne. Za pewnik należy przyjąć fakt represji pozasądowych (choć lepiej pasowałoby słowo „samosąd”, „lincz”) przeciwko uczestnikom powstania
zbrojnego Nieńców na Jamale w 1934 i 1943 roku, Dołganów,
Nieńców i Ewenków na Tajmyrze w 1932 roku i prawdopodobnie
Czukczy na Czukotce w 1949 roku.
Represje przeciwko niektórym narodom były uwarunkowane geopolitycznie. Przede wszystkim odnosi się to do Saamów, ma46
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jących bliskie więzi rodzinne przekraczające granice z „burżuazyjnymi” państwami. Z punktu widzenia władz naturalnym było podejrzewanie ich o działalność szpiegowską i wyjątkowo często
z tego tytułu byli oni skazywani. Jednocześnie posiadający podobne
związki ze współplemieńcami na Alasce Czukcze i Eskimosi represjom praktycznie nie podlegali, co może wynikać z dużych odległości oraz częściowo ich koczowniczego i półkoczowniczego
trybu życia.
Chronologia i charakter represji przeciwko niektórym narodom Północy sięgały swoją historią wojny domowej. Przede
wszystkim dotyczyło to Ewenków z północnej części Jakucji, gdzie
w latach 20. i 30. dominowały wyroki za „działalność powstańczą”.
Nawet pobieżna próba ustalenia więzów rodzinnych skazanych
wskazuje, że często represjom byli poddawani ojcowie, synowie,
bracia, praktycznie wszyscy mężczyźni w danej rodzinie.
Cechą represji przeciwko narodom Północy była ich wysoka śmiertelność w czasie aresztowania, szczególnie wśród koczowniczych pasterzy – Nieńców, Dołgan, Czukczy i Ewenków. Na koniec wskazać należy jeszcze jedną specyficzną cechę represji przeciwko narodom Północy. Często operacyjna działalność czekistów
skazywała na głód i śmierć pozostałą na wolności część rodziny
aresztowanych, zwłaszcza gdy zabierano wszystkich mężczyzn.
Dotyczyło to zwłaszcza Nieńców – uczestników „mandałady”. Według zeznań kamczackiego dziennikarza W. Demczenki [Архив
Мемориал, ф. 2, оп. 1, д. 53], przy aresztach Koriaków, myśliwych, pasterzy, rybaków, rekwirowano wszelką możliwą broń, zarówno palną, jak i niepalną. Rodziny nie miały czym zabić i poćwiartować mięso renifera czy ryby. Wątpliwe, by murmańscy,
krasnojarscy i inni czekiści, w odróżnieniu od swoich kolegów
z Omska i Kamczatki, tego typu „materiał dowodowy” pozostawiali
nieskonfiskowanym.
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From the stone age – behind the barbed wire... From the history of repressions against the nations of the North in the Soviet Union
The following paper covers the problem of the political repressions against
small nations in the far North of the Soviet Union (i.e. Sami people,
Nenets people, Evenks). Using the archives, the authors analyzed and
compiled detailed information regarding the period of repression, the num-
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ber of victims, type of accusation, and given judgments. The paper brings
knowledge about the most victimized nations and the reasons for that.
Key words: Soviet Union, repressions, Great Purge, small nations of the
Russian Arctic
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ILHOM MIERAŻOW
Stalinowskie represje przeciwko muzułmanom.
Sprawa fikcyjnej organizacji „Gaskeri Ujeszma”
Fala stalinowskiego terroru w końcu lat 30. XX wieku miała liczne ofiary
we wszystkich grupach społecznych Związku Radzieckiego. Jedną z nich
byli muzułmanie o różnym pochodzeniu etnicznym. Poniższy artykuł prezentuje mało znany przypadek fikcyjnej kontrrewolucyjnej organizacji
„Gaskeri Ujeszma”. W związku z nią represjonowano wielu wyznawców
islamu, głównie Tatarów, na terenie Syberii Zachodniej, szczególnie obwodu tomskiego, nowosybirskiego i omskiego. Artykuł omawia genezę
prześladowań, ich główne ofiary spośród liderów miejscowych wspólnot
muzułmańskich oraz krótkie biografie odpowiedzialnych za śmierć niewinnych ofiar.
Słowa kluczowe: represje stalinowskie, rosyjscy muzułmanie, Syberia Zachodnia, Zarif Gajsyn, Dżamaletdin Churamszyn

Przedmiotem niniejszego artykuł jest „wojenno-muzułmańska kontrrewolucyjno-powstańcza organizacja Gaskeri Ujeszma”.
W latach 1937-1939 setki muzułmanów spotkały represje związane
z tą, faktycznie nieistniejącą, organizacją. Jej „powstanie” było
wynikiem owianego złą sławą postanowienia Biura Politycznego
Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej
(bolszewików) z dnia 2 lipca 1937 roku nr P51/94 O elementach
antysowieckich. Określało ono limity rozstrzeliwań, które, na prośbę terenowych organizacji partyjnych oraz organów NKWD, były
stale zwiększane. W tym celu w terenie masowo fabrykowano m.in.
organizacje kontrrewolucyjne, których „ujawnienie” umożliwiało
czekistom eskalowanie represji. wśród innych aktów represji kierownik wydziału kontrwywiadu NKWD dla Kraju Zachodniosyberyjskiego I.K. Łazariew i jego pomocnik G.A. Tarasow spreparowali sprawę „rozbudowanej powstańczej organizacji muzułmańskiej ‘Gaskeri Ujeszma’” (dosł. – Organizacja Wojenna) [Тепляков
2008: 384-386].
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Oskarżenie o utworzenie nieistniejącej organizacji
„Gaskeri Ujeszma”
Zgodnie z oskarżeniem w sprawie nr 12812 „muzułmańsko-kontrrewolcucyjna organizacja ‘Gaskeri Ujeszma’”, sporządzonym przez kapitana służb bezpieczeństwa I.W. Owczinnikowa
7 grudnia 1937 roku, organizacja ta była utworzona w 1917 roku
przez Zarifa S. Gajsyna, rzekomo „pełnomocnika zagranicznego ośrodka związanego z panazjatyckim przywódcą muzułmańskiej emigracji Abdullahem Kurbangalijewem” [Архив УФСБ Томской области, д. П-3200: л. 248-251, 259-260].
W oskarżeniu stwierdzono, że Z.S. Gajsyn, na zlecenie organów wywiadowczych obcego państwa w antykomunistycznym
Rosyjskim Związku Ogólnowojskowym (ROWS) „zjednoczył
wszystkie tatarskie organizacje Syberii, a także ustanowił więź
z analogicznymi organizacjami w innych republikach Związku Radzieckiego. Kontrrewolucyjna organizacja związała się z organizacją wojenno-powstańczą, którą utworzył agent obcego wywiadu I.J.
Tretiakow oraz z oficersko-kozacką organizacją ROWS, kierowaną
przez generała Michajłowa oraz z blokiem ałtajskich nacjonalistów,
szykując powstanie zbrojne i obalenie władzy sowieckiej na Syberii
a następnie powstanie monarchii konstytucyjnej pod protektoratem
Japonii”.
Tomska komórka „Gaskeri Ujeszma”
W toku śledztwa rzekomo ustalono, że jeden z członków
kierownictwa organizacji, były członek Dumy Państwowej i mułła
Tomska Dżamaletdin Churamszyn w Tomsku oraz rejonie (odpowiednik polskiego powiatu) czanowskim, spośród byłych handlarzy, mułłów i osób wrogo nastawionych do władzy radzieckiej utworzył filie tejże organizacji. Utworzona w Tomsku kontrrewolucyjna nacjonailistyczna organizacja powstańcza kierowana była
przez D. Churamszyna a następnie Zinatułłę Biktagirowa i mułłę
Tomska Szkira Japarowa. W akcie oskarżenia stwierdzono, że
D. Churamszyn w 1920 roku w rejonie czanowskim utworzył organizację kontrrewolucyjną liczącą 100 członków, zaś w Tomsku 200
członków.
Wśród zaaresztowanych był również urodzony we wsi Sukkułowo w guberni ufimskiej wywodzący się z mułłów dawny
51

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2018/2019 nr 11
członek tomskiego Biura Muzułmańskiego Hasan Bajazitow, który
pracował jako wiejski nauczyciel w miejscowości Sriebriakowo
w rejonie tomskim.
W decyzji o areszcie napisano, że „Bajazitow jest członkiem kontrrewolucyjnej nacjonalistycznej wojenno-powstańczej organizacji, aktywnie uczestniczy w działalności kontrrewolucyjnej
mającej na celu powstanie zbrojnych oddziałów do walki z władzą
radziecką i wzniecenia powstania w czasie działań Niemiec i Japonii przeciwko ZSRR a następnie ustanowienia wojskowej dyktatury reprezentującej interesy tatarskiej burżuazji”. Stwierdzono tam
również, że „obok ogólnego zadania powstania zbrojnego przeciwko władzy radzieckiej”, członkowie „Gaskeri Ujeszma” werbowali
nowych członków i szykowali akcję „masowego terroru przeciwko
komunistom”.
W toku śledztwa na zebrano żadnych dowodów. Niezależnie od tego, wszyscy oskarżeni zostali skazani na karę śmierci przez
rozstrzelanie. Mułłę S. Japarowa w wieku 72 lat oraz Z. Baktagirowa w wieku 70 lat rozstrzelano 26 listopada 1937 roku razem
z innymi starcami wchodzącymi w skład rady starszych przy tomskim Białym Meczecie. Byłego deputowanego Dumy Państwowej
D. Churamszyna rozstrzelano 19 grudnia 1937 roku.
Z tego samego powodu czekiści aresztowali cała radę starszych wspomnianego meczetu. Po masowych aresztowaniach bezpośrednio w czasie piątkowych modłów jesienią 1937 roku nabożeństwa w Białym Meczecie przestały być odprawiane na ponad
pół wieku. Latem 1938 roku rada miejska Tomska wzięła pod opiekę opustoszały budynek meczetu. Uchwała rady z dnia 9 lipca 1938
roku głosiła: „uwzględniając, iż budynek tatarskiego (białego) meczetu w Tomsku przy Moskiewskim trakcie nr 100, będący
w użytkowaniu wspólnoty religijnej dawnego kultu muzułmańskiego od około 11 miesięcy jest nieużytkowany, zaś ochronę powierzono postronnej osobie – żonie mułły H. B. Japarowej, która odmawia dalszego wykonywania tych czynności w związku ze zmianą miejsca zamieszkania i braku zarządu tejże wspólnoty i która
zwróciła się z pisemną prośbą do rady miejskiej o przejęcie od niej
kluczy do nieruchomości i majątku meczetu, prezydium rady miejskiej postanawia: w celu ochrony budynku i majątku meczetu od
grabieży polecić miejskiemu wydziałowi finansów i tow. Mitroszy52
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nowi przejąć majątek meczetu na czasowe przechowanie, zaś budynek zamknąć na klucz do czasu podjęcia ostatecznej decyzji o dalszym wykorzystaniu”. Dnia 10 października 1939 roku na mocy
postanowienia tomskiego obwodowego komitetu wykonawczego
Biały Meczet został zamknięty, zaś budynek przekazany na tatarską
szkołę. Następnie budynek przekształcono na silos zbożowy,
w latach 60. zaś na potrzeby fabryki ołówków.
Zarif S. Gajsyn jako „twórca ‘Gaskeri Ujeszma’”
Zarif Saficz Gajsyn urodził się 10 stycznia 1884 roku w guberni ufimskej. W latach 1903-1905 był zatrudniony w kopalniach
na Uralu. Po odbyciu służby wojskowej w 1909 roku przeniósł się
do Tomska, gdzie uczestniczył w ruchu rewolucyjnym. Od 1919
roku był członkiem RKP(b), pracował w tomskim Biurze Muzułmańskim. W latach 1921-1924 był przewodniczącym rady mniejszości narodowych przy tomskim gubernialnym wydziale edukacji
powszechnej. W latach 1923-1924 pełnił funkcję dyrektora tomskiego gubernialnego muzeum. Nie będąc zawodowym etnografem
w czasie letnich ekspedycji w Górnej Szorii (u podnóża Ałtaju)
w 1923 i 1924 roku zebrał bogaty materiał etnograficzny dla tomskiego muzeum. W latach 1924-1930 pracował w administracji
państwowej w referacie ds. mniejszości narodowych w kraju syberyjskim. Na początku lat 30. był zatrudniony w dziale planowania
zachodniosyberyjskiego krajowego komitetu wykonawczego
(w 1930 roku nastąpiła zmiana administracyjna i istniejący od 1925
roku z siedzibą w Nowosybirsku kraj syberyjski przemianowano na
zachodniosyberyjski), następnie został inspektorem w biurze krajoznawczym.
Dnia 9 czerwca 1937 roku Z. Gajsyn został aresztowany na
podstawie nieuzasadnionego oskarżenia o „przynależność do kontrrewolucyjnej muzułmańskiej organizacji ‘Gaskeri Ujeszma’”. Na
mocy wyroku trójki Zarządu NKWD dla obwodu nowosybirskiego
(od 1937 roku obowiązywał nowy podział administracyjno-terytorialny wprowadzający obwody) z 5 listopada 1937 roku skazany
został na karę śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok został wykonany
następnego dnia, 6 listopada 1937 roku, w Nowosybirsku.
W jego archiwalnej teczce osobowej tomskiego komitetu
gubernialnego RKP(b) odnaleziono nowy dokument – życiorys
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sporządzony w grudniu 1923 roku. Zawiera on informacje, o których w późniejszych aktach już nie wspominał [Приль 2003:
74−83; Тучков 1996: 165−191]. Dotyczą one kwestii, które mogły
być „niewygodne” dla oddanego człowieka radzieckiego: wstąpienie do partii eserów w czasie obywania służby wojskowej w 1908
roku, udział w maju 1917 roku w I ogólnorosyjskim zjeździe żołnierzy-muzułmanów, praca w syberyjskiej dumie obwodowej,
udział w powstaniu tatarskiego batalionu przy wojskach Kołczaka.
Okazało się, że ze służbą wojskową Z. Gajsyn był dobrze obeznany: na początku służba poborowa, potem mobilizacja w czasie
pierwszej wojny światowej, następnie tworzenie tatarskiego batalionu, zaś po objęciu władzy przez Sowietów – służba w tymże oddziale jako komisarz polityczny. W niektórych dokumentach
w 1917 roku wspominany jest jako żołnierz, później jako wojskowy
oddelegowany do Moskwy. W innych dokumentach, z września
1917 roku, figuruje jako nauczyciel. Możliwe, że informacje te nie
są ze sobą sprzeczne, jednakże nie pojawiają się w tych samych aktach.
Jak i wielu innych tatarskich przywódców, Z. Gajsyn ucierpiał w czasie fali represji. W opracowaniu pt. Ludzki ból. Księga
pamięci represjonowanych mieszkańców Tomska [Боль людская
2016] zawarty jest fragment akt ze śledztwa przeciwko „wojennomuzułmańskiej kontrrewolucyjno-powstańczej organizacji Gaskeri
Ujeszma”, które objęło również Z. Gajsyna. To on został określony
mianem twórcy tej organizacji, zaś jako datę powstania wskazano
rok 1917, a więc wskazany przez niego samego rok uczestnictwa
w I ogólnorosyjskim zjeździe żołnierzy-muzułmanów. Wiadomo,
że w lutym 1919 roku w Tomsku był pisarz, eser Gajaz Ischaki
(Muhammed Ayaz Ishaki), który później przebywał na emigracji.
Tomska wspólnota muzułmańska, której jednym z liderów był Z.
Gajsyn, podniośle celebrowała przyjazd tego tatarskiego działacza
narodowego. Później wizyta ta mogła istotnie obciążać tych tomskich muzułmanów, którzy zostali oskarżeni o związki z zagranicznym ośrodkiem panturkistycznym. W dniu 30 grudnia 1956 roku
Z. Gajsyn został zrehabilitowany.

54

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2018/2019 nr 11
Dżamaletdin Churamszyn jako „kierownik ‘Gaskeri
Ujeszma’”
Dżamaletdin Churamszynowicz Churamszyn urodził się
w 1873 roku we wsi Karanowo, w bielebiejewskim ujeździe ufimskiej guberni [Архив УФСБ Томской области, д. П-3200, л. 23].
Uczył się w medresie we wsi Klimowo, egzamin na mułłę zdał
w Belebeju. W informatorze o deputowanych Dumy Państwowej
I kadencji jego narodowość określono jako Baszkir, zaś w materiałach śledztwa NKWD i wspomnianej Księdze pamięci represjonowanych mieszkańców Tomska figuruje jako Tatar. D. Churamszyn
był deputowanym Dumy Państwowej jako reprezentant guberni
ufimskiej i konstytucyjny demokrata. W 1914 roku brał udział
w pracach zjazdu muzułmańskiego w Sankt Petersburgu. Był mułłą
w rodzimej wsi oraz nauczycielem w kilku szkołach mahometańskich. Przed i po pełnieniu funkcji deputowanego był achunem (tatarskim duchownym) w baszkirskim mieście Belebej. W czasie
I wojny światowej służył jako mułła pułku. Zgodnie z archiwalnym
Spisem nauczycieli wiary Czerwonego Meczetu Tomska, D. Churamszyn od 1924 roku był tam mułłą. Mieszkał przy ulicy Istocznaja 10, na tzw. Zaistoczu, czyli Tatarskiej Słobodzie, w południowo-zachodniej części Tomska. 27 listopada 1926 roku na zjeździe
muzułmańskim w Czerwonym Meczecie mułła D. Churamszyn
wygłosił referat o swoim udziale w wszechrosyjskim zjeździe muzułmańskim w Ufie oraz o wrażeniach ośmiu radzieckich pielgrzymów, którzy odbyli hadżdż do Mekki. Szczegóły jego biografii
w okresie radzieckim do niedawna nie były znane. Pod koniec życia
mieszkał w Taszkiencie, dokąd trafił szukając schronienia przed
represjami. Pracował w taszkienckiej spółdzielni im. Babajewa jako
wartownik. 28 września 1937 roku w wieku 64 lat został aresztowany w związku ze sprawą „Gaskeri Ujeszma”. Przypisano mu kierownictwo tomską komórką tejże organizacji.
Zgodnie z aktem oskarżenia, „muzułmanin D. Churamszyn
z Tomska, będąc kierownikiem kontrrewolcyjnej organizacji
w Tomsku był jednocześnie związany z agentami obcych wywiadów – Z. Gajsynem i innymi, poprzez których przekazywał szpiegowskie materiały, zaś w 1935 roku osobiście w Taszkiencie przekazywał takie materiały afgańskiemu konsulowi i angielskiemu
oficerowi”.
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Prawie wszystkie materiały do niedawna zawierały wątpliwości odnośnie do daty śmierci D. Churamszyna. Niedawne ujawnienie archiwów NKWD przyniosło wiedzę o nieznanych faktach.
Oskarżony został o przestępstwo z art. 58-10 radzieckiego kodeksu
karnego w postaci utworzenia kontrrewolucyjnej wojskowo-trockistowskiej organizacji „Gaskeri Ujeszma”. Wyrok – karę śmierci –
ogłoszono 8 grudnia 1937 roku. Rozstrzelany został 19 grudnia
1937 roku. Zrehabilitowany został 7 kwietnia 1959 roku.
Nowosybirska komórka „Gaskeri Ujeszma”
„Kierownictwo” organizacji „Gaskeri Ujeszma” w składzie
nowosybirski mułła Niewmian Aljamow, były kupiec Achmet
Szagimardanow, robotnik Misim Fatych (agent NKWD) i syn
mułły Kadyra Chamitowa było ostatecznie skazane w innej sprawie, która łącznie objęła 30 osób. Część skazanych Tatarów została
„zneutralizowana” w innych dużych operacjach. Zaaresztowani
w październiku 1937 roku w Nowosybirsku A.H. Sibgatulin,
M.Z. Sulejmanow, M.H. Fajzzuli (łącznie około 20 osób) w dokumentach mieli przypisaną działalność w szeregach „Gaskeri
Ujeszma”, aczkolwiek ostatecznie skazano ich w sprawie ROWS,
która dla czekistów miała charakter priorytetowy. Aresztowani
negowali członkostwo w organizacji a także fakt jej istnienia.
„Wykrycie i likwidacja” komórek organizacji miała być dziełem
3 oddziału bezpieczeństwa publicznego NKWD obwodu nowosybirskiego. W latach 1937−1939 trójka NKWD obwodu nowosybirskiego skazała z art. 58−2, 58−6, 58−8, 58-10 oraz 58−11 radzieckiego kodeksu karnego na karę śmierci poprzez rozstrzelanie ponad
200 wiernych.
Omska komórka „Gaskeri Ujeszma”
W obwodzie omskim represje przeciwko licznym Tatarom
były a contrario głośne i długotrwałe. W październiku 1937 roku
trójka skazała powstańczą grupę Tatarów z omskiej organizacji
„Gaskeri Ujeszma” na czele z H. Bekbajewem. Miała ona być
związana z „syberyjskimi trockistami”, jak i z „zagranicznym ośrodkiem”. Rozstrzelano wszystkich 22 podejrzanych. Następnego
dnia stracono przedstawicieli kilku komórek „tatarskich nacjonalistów” z okręgu tobolskiego. 2 listopada 1937 roku troika skazała 48
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uczestników tatarskiej organizacji „Milli Szura” z okręgu tarskiego
(na północ od Omska), która to organizacja miała za zadanie obalenie władzy radzieckiej i powstanie panturkijskiego państwa pod japońskim protektoratem. 4 listopada skazano na karę śmierci
16 „Tatarów-powstańców” z terenu współczesnego obwodu tiumeńskiego, 10 listopada – 11 członków „Milli Szury” z Omska,
14 listopada – 9 osób z organizacji działającej w rejonie bolszereczeńskim kierowanej przez mułłę. W marcu 1938 roku omskie
NKWD procedowało nad grupą 13 Tatarów – rzekomych członków
„Gaskeri Ujeszma” w rejonie terwiskim (z tego 8 osób skazanych
na śmierć), 7 uczestników ust-iszymskiej filii „nacjonalistycznopowstańczej organizacji ‘Milli Szura’” (z tego 5 skazanych na
śmierć), ponadto 30 członków tejże organizacji z okolic Tiumenia.
W czerwcu 1938 roku skazanych został szereg członków tatarskich
grup w Omsku. W całym obwodzie omskim już do początku października 1937 roku czekiści „wykryli” związaną z zagranicą kazachską organizację „Ałasz Orda”, liczącą ponad 100 osób. Liczba
Kazachów – „powstańców” – szybko rosła. 26 października 1937
roku omskie NKWD sądziło 33 uczestników „organizacji dywersyjno-powstańczej” Kazachów w rejonie azowskim, z czego 29 stracono. Następnego dnia rozstrzelano ponad 40 Kazachów z rejonu
czerłackiego (na wschód od Omska), zaś 17 listopada skazano 82
członków „Ałasz Ordy” z południowych części obwodu omskiego,
z czego 64 na śmierć. W kolejnym roku sprawy przeciwko „kazachskim nacjonalistom” były kontynuowane. Wiadomo o kolejnych
rozstrzeliwaniach członków „Ałasz Ordy” w czerwcu 1938 roku.
W archiwach pojawiają się różne daty egzekucji, bowiem miały
miejsce trzy etapy „ujawnień nowych komórek organizacji”.
Wkrótce po rozprawieniu się z przywódcami społeczności muzułmańskiej, już 7 sierpnia 1938 roku kujbyszewska rada dzielnicowa
w Omsku uchwaliła likwidację meczetu, zaś we wrześniu tegoż
roku decyzja była zatwierdzona przez obwodowy komitet wykonawczy.
Sprawę „wykorzystania budynku modlitewnego tatarskiego
meczetu w Omsku” można uznać za klasyczny przykład taktyki zamykania obiektów kultu religijnego. Na zebraniu ogólnym tatarskich i kazachskich mieszkańców miasta 2 marca 1938 roku,
w którym uczestniczyły 52 osoby, postanowiono przekształcić bu57
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dynek meczetu w klub i bibliotekę tatarsko-kazachską. Dnia
7 sierpnia 1938 roku na mocy postanowienia prezydium kujbyszewskiej rady dzielnicowej meczet przy ul. Dekabrystów 116 przekazano na cele kulturowe. We wrześniu decyzja ta została potwierdzona przez obwodowy komitet wykonawczy. W budynku miała
powstać biblioteka. 15 czerwca 1939 roku w gazecie „Omska prawda” pojawiła się notatka, że budynek pozostaje opustoszały. Na pytanie sekretarza komitetu obwodowego o przyczynę tego stanu,
przewodniczący rady miejskiej stwierdził, że budynek zostanie zburzony.
Co się tyczy kraju ałtajskiego, to tam represje przeciwko
Tatarom miały stosunkowo mniejszy zasięg – skazano około 50
osób, z czego 60% zostało rozstrzelanych
Rehabilitacja ofiar
W dniu 30 stycznia 1959 roku wszyscy wspomniani działacze zostali pośmiertnie zrehabilitowani „w związku z brakiem dowodów popełnienia przestępstwa”, bowiem istnienie tej organizacji
nigdy nie zostało udowodnione. Tego samego dnia prokurator wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego (SOW) wystąpił do trybunału SOW z zażaleniem na uchylenie postanowienia trójki
NKWD obwodu nowosybirskiego z dnia 28 grudnia 1937 roku
w sprawie S.N. Taktabajewa i innych. W zażaleniu wskazano, że
choć w trakcie postępowania przygotowawczego wszyscy oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, tj. przynależności do antysowieckiej organizacji, to nie można ich zeznań uznać za obiektywne, gdyż nie były potwierdzone innymi dowodami i
były w jawnej sprzeczności z faktycznymi okolicznościami. Badanie akt sprawy nr 4436 przeciwko Z. Gajsynowi, który występuje
w niej jako organizator „Gaskeri Ujeszma”, doprowadziło do ustalenia, że decyzją trybunału wojskowego SOW z 30 grudnia 1956
roku sprawę umorzono w związku z brakiem znamion przestępstwa
w jego działaniach. W akcie oskarżenia przeciwko działaczom tej
organizacji wskazano również generała Michajłowa, w którego
sprawie postępowanie zamknięto i został zrehabilitowany pośmiertnie. Centralne archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Związku Radzieckiego dowodami potwierdzającymi związki
tatarskich działaczy z obcymi agenturami nie dysponowało.
58

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2018/2019 nr 11
W akcie oskarżenia wskazywano, że tomską komórką „Gaskeri
Ujeszma” kierował początkowo D. Churamszyn, następnie Z. Biktagirow i mułła S. Japarow. W toku weryfikacji akt ustalono, że
sprawy karne przeciwko Z. Biktagirowowi i S. Japarowi w związku
z brakiem dowodów umorzono, zaś nazwisko D. Churamszyna nie
pojawia się na listach represjonowanych. Skazani S. Chajbulin i
H. Bajazitow w toku śledztwa wskazali, że zwerbował ich Nurułła
Tuchmatullin. Przegląd akt doprowadził do wniosku, że N. Tuchmatullin został oskarżony bezpodstawnie. Kierownikiem antysowieckiej działalności miał być K.F. Tardżymanow, który został
zrehabilitowany.
Weryfikacja akt doprowadziła do ustalenia, że były naczelnik tomskiego miejskiego wydziału NKWD I.W. Owczinnikow,
kierujący śledztwem w powyższej sprawie został skazany na karę
śmierci za fałszowanie tego typu postępowań.
Kaci ofiar ukarani
I.K. Łazariew, kierownik wydziału kontrwywiadu NKWD
dla Kraju Zachodniosyberyjskiego, który w 1937 roku sfabrykował
sprawę muzułmańskiej organizacji powstańczej „Gaskeri Ujeszma”
został rozstrzelany w 1941 roku.
I.A. Malcew (1898-1940), major organów bezpieczeństwa,
służył w CzeKa od 1921 roku, w 1937 roku był zastępcą naczelnika
NKWD dla Kraju Zachodniosyberyjskiego, wydał rozkaz o rozpoczęciu „polskiej operacji”, w którym nakazał „ujawnienie całej
agentury wśród Polaków” (co oznaczało wymordowanie ich znacznej części). W latach 1938-1939 był naczelnikiem NKWD w obwodzie nowosybirskim. Aresztowany w 1939 roku, skazany na 8 lat
kolonii karnej, zmarł w łagrze.
G.F. Gorbacz (1898-1939), starszy major organów bezpieczeństwa, w CzeKa od 1918 roku, od 1920 roku w oddziałach specjalnych CzeKa w różnych armiach, następnie jeden z kirowników
GPU na Kaukazie Północnym. W latach 1934-1936 naczelnik
NKWD dla Kraju Zachodniosyberyjskiego. W 1937 roku przewodniczący troiki w obwodzie omskim. W 1938 naczelnik NKWD dla
Dalekiego Wschodu, następnie kierował NKWD w kraju chabarowskim. Aresztowany w 1938 roku, rozstrzelany.

59

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2018/2019 nr 11
I.W. Owczinnikow (1898-1941), kapitan organów bezpieczeństwa. Od listopada 1936 roku do maja 1938 roku naczelnik
miejskiego oddziału NKWD w Tomsku. W marcu 1941 roku skazany na karę śmierci, rozstrzelany 18 maja 1941 roku.
Z protokołu przesłuchania I.W. Owczinnikowa: „bezmyślna
atmosfera 1937 roku, bezmyślny, przeklęty czas, ta psychoza, którą
wszyscy byliśmy opanowani, pozbawiła rozumu i jak nieuniknione
fatum skazała na działania, które teraz są przestępstwem. (...)
w przeszłości popełniłem czyny, których wówczas, w tamtej atmosferze, nie uważałem za przestępstwa i nie miałem innego celu jak
tylko dobro sprawy i dokładne wypełnienie dyrektyw NKWD.
Wszystkich czynów, które teraz są uznane za przestępstwo winny
jestem nie tyle ja, co te obiektywne okoliczności pracy, zachowania
innych pracowników, wytyczne i dyrektywy NKWD, których nie
mogłem nie wypełnić. Wówczas była inna sytuacja polityczna, inne
myślenie polityczne i wynikająca z świadomość operacyjna. Dzisiaj
mamy inne czasy... Byłem oszołomiony założeniami, skalą operacji, uproszczonym trybem śledztwa i metodami wykrywania trockistowskich organizacji itd. Przeżyłem wówczas okropne chwile
strasznej walki wewnętrznej, porównywałem swoje sumienie i rozsądek i niezgodę na tę operację z koniecznością realizacji obowiązków służbowych, dyktowanych z góry z powołaniem się na Moskwę, ale walczyć z linią NKWD nie odważyłem się, gdyż myślałem,
że jeśli Moskwa żąda, to tak trzeba, pewnie jestem operacyjnie i politycznie opóźniony, nie widzę tego, co widzi z moskiewskich wież
Jeżow. A przecież Jeżow to był nie tylko komisarz ludowy NKWD,
ale dla mnie przede wszystkim sekretarz Komitetu Centralnego
i przewodniczący komisji kontroli partyjnej. A to, jak się mówi, nie
w kij dmuchał. Wszelkie przywoływanie jego w NKWD traktowałem jako przede wszystkim wskazówki KC WKP(b). I jak można
było wątpić, jeśli mówią ci o dyrektywach KC i rządu, jeśli prokuratura daje takie dyrektywy, jeśli sprawy przeciwko trockistom
i odchyleniu prawicowemu odbywały się w sądzie w trybie uproszczonym...” [Архив УФСБ Томской области, д. 5621, т. 8, л. 25-26, 43].
Zakończenie
W świetle powyższego, w interesach demokratycznego społeczeństwa:
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1) nie wolno przyjmować represyjnego prawa z rozmydlonymi,
niejasnymi sformułowaniami pozwalającymi dowolnie traktować przepisy, doprowadzając tym samym do masowego naruszenia praw i wolności obywateli;
2) nie wolno dopuszczać do fabrykowania spraw karnych
w związku z nieistniejącymi organizacjami;
3) nie wolno dopuszczać do ingerencji organów państwowych
w wewnętrzne sprawy wspólnot religijnych;
4) nie wolno dopuścić do powtórzenia się represji przeciwko
własnemu narodowi, przeciwko niewinnym ludziom;
5) wiadomo, że nazizm został osądzony w trakcie procesu norymberskiego i uznany za zbrodnię przeciwko ludzkości, która nie
podlega reinterpretacji.
W celach historycznej sprawiedliwości w Rosji potrzebna
jest nie tylko trwająca rehabilitacja milionów ofiar politycznych
represji, ale także należy:
1) osądzić i prawnie zdefiniować stalinizm jako ideologię
i politykę państwową, która miała na celu represje i fizyczne
wyniszczenie części własnego społeczeństwa;
2) uznać stalinizm za zbrodnię przeciwko ludzkości;
3) zabronić reinterpretację i podważanie takiej decyzji.
Wraz z otwarciem archiwów NKWD, przestępstwa funkcjonariuszy oraz wykonawców politycznej woli Józefa Stalina i utworzonego przez niego reżimu zostały w pełni udowodnione.
W interesie demokratycznego społeczeństwa leży konieczność osądzenia wszystkich represji ze strony organów państwa z powodów
religijnych, rasowych, narodowych, politycznych czy gospodarczych. Niezbędne jest stałe monitorowanie prawodawstwa, by nie
dopuścić do powtórzenia się represji.
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Stalinist repressions against Muslims. The case of a fake organization
„Gaskeri Ueshma”
The wave of Stalinist terror in the late 30s of the XXth century got a large
number of victims in all social groups of the Soviet Union. Among them
were Muslims of various nationalities. The following paper is devoted to
a less known case of a fake counterrevolution organization „Gaskeri Ueshma”. The case led to repressions of many Muslims, mainly Tatars, in Western Siberia, especially in Tomsk, Novosibirsk and Omsk oblasts. The paper presents the background of repressions, main victims among the leaders of local Muslim communities and short biographies of commanders
responsible for the death of the innocent people.
Key words: Stalinist repressions, Russian Muslims, Western Siberia, Zarif
Gaysin, Jamaletdin Khurmashin.

NOTA O AUTORZE
Ilhom Mierażow – doktor nauk
matematyczno-fizycznych,
przewodniczący komitetu ds. edukacji
i nauki Muzułmańskiego Zarządu
Duchowego dla azjatyckiej części
Rosji. Obszar zainteresowań: prawa
człowieka, nauka wiary
muzułmańskiej. E-mail:
merazhov@gmail.com

ABOUT THE AUTHOR
Ilhom Merazhov – Ph.D. in
Mathematics and Physics, the head of
the committee for education and
science, the Spiritual Muslim Board of
the Asiatic Part of Russia. Scientific
interests: human rights, Islam faith
teaching

62

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
2018/2019, nr 11
ISSN: 2084-1701

DENIS BUKONKIN
Miejsce stosunków białorusko-polskich
(koniec XX w. – początek XXI w.) w realizacji
interesów narodowych Republiki Białoruś
Poniższy artykuł dotyczy roli i miejsca Polski oraz stosunków z nią w realizacji interesów narodowych Republiki Białoruś. Autor kolejno omawia
różne sfery współpracy obu państw i rezultaty, które udało się osiągnąć.
Przedstawiono szereg pozytywnych zmian w stosunkach bilateralnych
oraz pojawiające się w nich problemy. Na bazie autorskiej interpretacji
interesów narodowych Białorusi dokonano analizy stosunków białoruskopolskich. Wskazano także rekomendacje dotyczące rozwoju dwustronnych
relacji.
Słowa kluczowe: Polska, Białoruś, interesy narodowe, polityka zagraniczna, handel zagraniczny

Stosunki z Rzeczpospolitą Polską odgrywają bardzo ważną
rolę w realizacji interesów narodowych Republiki Białoruś. Relacje
między tymi dwoma państwami można jednak określić jako najbardziej sprzeczne i nierealizujące istniejącego potencjału spośród
wszystkich stosunków międzypaństwowych w Europie Wschodniej. Oba państwa, niegdyś funkcjonujące w jednej strukturze polityczno-państwowej, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, współcześnie są zaangażowane w odmienne procesy integracyjne i mając
zbieżną strukturę gospodarek, niekiedy zmuszone są konkurować
o rynki zbytu. Przy tym pozostają one sąsiedzkimi krajami z podobnymi kodami kulturowymi i aksjologicznymi, językami i zainteresowaniami.
Współcześnie, w kształtującej się sytuacji geopolitycznej,
jest oczywistym, że równoprawny dialog i efektywna współpraca
na rzecz rozwiązania kwestii spornych i długotrwałych problemów
są nie tylko warunkiem rozwoju, lecz fundamentem pokoju i stabilności w regionie. Sprzeczności w stosunkach dwustronnych uwarunkowane są szeregiem czynników związanych z wewnątrzpoli-

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2018/2019 nr 11
tycznymi zmianami w obu państwach, jak i geopolitycznymi procesami, w które są one zaangażowane. Obecnie białorusko-polskie
stosunki bilateralne kształtują się w kilku wymiarach, zaś ich poziom zaawansowania znacznie różni się pomiędzy sobą. Można wyróżnić następujące sfery dwustronnych kontaktów: polityczną, ekonomiczną, kulturową i naukową, współpracę regionalną i transgraniczną [Данильченко, Ярошевич 2012].
Dwustronne kontakty polityczne na najwyższym szczeblu
do 2014 roku można scharakteryzować jako sporadyczne. Związane
były przede wszystkim z próbami ożywienia i normalizacji sąsiedzkiego dialogu. Działania te miały ograniczoną efektywność i krótkookresowy charakter. Na negatywną dynamikę stosunków białorusko-polskich wpływały różnorodne czynniki. Władze w Mińsku
negatywnie oceniały wstąpienie Polski do NATO, aktywność
polskiej dyplomacji na rzecz wdrożenia przez Unię Europejską
sankcji przeciwko Białorusi, a także delegitymizacji białoruskich
władz w oczach społeczności międzynarodowej. Ponadto, jako
przejaw agresywnej ingerencji w wewnętrzne sprawy państwa ze
strony Polski postrzegano upolitycznienie kwestii Związku Polaków na Białorusi, wprowadzenie Karty Polaka, demonstracyjne
wsparcie i rozmowy z siłami opozycyjnymi na tle regularnej krytyki białoruskich władz. Polscy politycy przedstawiali kierownictwu
Białorusi ultimatum, które spotykały się ze stanowczym sprzeciwem [Полуян 2013: 5−7].
Strona polska jako negatywne elementy białoruskiej polityki postrzegała procesy integracji z Rosją, rezygnację z budowy gospodarki wolnorynkowej według zachodnich wzorców, rozszerzenie
kompetencji głowy białoruskiego państwa. Jako zagrożenie postrzegano w Polsce aktywną białorusko-rosyjską współpracę w zakresie
obronności, w tym regularne wspólne manewry wojskowe [Проблемы внешней политики 2009; Czachor 2011; Бориняк 2011;
Fedorowicz 2012; Czachor 2013]. Oprócz powyższego uwzględnić
należy, że na stan relacji dwustronnych wpływała polityczna orientacja aktualnej władzy w Polsce, sytuacja geopolityczna w regionie
i na świecie, swoista podmiotowość Polski jako niezależnego państwa oraz członka Unii Europejskiej [Проблемы внешней политики
2009: 64−67].
Jako punkt zwrotny w stosunkach białorusko-polskich post64
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rzegać można wydarzenia związane z kryzysem na Ukrainie
w 2014 roku. Jednakże dopiero w marcu 2016 roku doszło do
pierwszej wizyty na Białorusi wysokiego rangą przedstawiciela
państwa członkowskiego UE w osobie ministra spraw zagranicznych Polski Witolda Waszczykowskiego. Wśród przyczyn zmiany
podejścia względem Białorusi wskazywał on, że to nie Unia Europejska zmieniła swój stosunek do oficjalnego Mińska, lecz Białoruś
skorygowała swoją politykę. Fakt ten dowodził braku gotowości
odejścia od tradycyjnego dyskursu dotyczącego tego państwa.
W październiku 2016 roku wizytę na Białorusi złożył ówczesny wicepremier Polski Mateusz Morawiecki, który następnie
został szefem rządu. W czasie spotkania z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką polski polityk zgodził się z propozycją podniesienia poziomu wymiany handlowej między dwoma państwami, faktycznie wzywając polskie firmy do zwiększenia obecności na Białorusi. Rok 2016 zakończył się wizytą w Mińsku marszałka Senatu
RP Stanisława Karczewskiego, który pozytywnie oceniał spotkanie
z A. Łukaszenką, nazywając go „ciepłym człowiekiem”.
W 2017 roku stosunki z Polską dalej rozwijały się. Odbyła
się kolejna wizyta na Białorusi wicemarszałka Sejmu RP Ryszarda
Terleckiego (30 sierpnia – 1 września), która potwierdziła wzajemne zainteresowanie wzmocnieniem kontaktów międzyparlamentarnych. Rozszerzeniu kontaktów międzyresortowych sprzyały wizyty
w Polsce ministra transportu i komunikacji Białorusi Anatolija Siwaka (21–22 grudnia), przewodniczącego białoruskiego Państwowego Komitetu ds. Nauki i Technologii Aleksandra Szumilina.
Również w 2017 roku Białoruś odwiedził prezes Instytutu Pamięci
Narodowej Jarosław Szarek. W dniach 30 stycznia – 2 lutego 2017
roku odbyła się wizyta w Polsce parlamentarnej delegacji Białorusi
na czele z zastępcą przewodniczącego Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś Bolesławem Pirsztukiem.
Spotkanie ministrów spraw zagranicznych w Mińsku 1 listopada 2018 roku, a także konsultacje na poziomie zastępców ministrów w Warszawie 12 września tegoż roku pozwoliły białoruskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych twierdzić o wzmocnieniu bilateralnej współpracy międzyresortowej. Kontynuowana była
aktywna współpraca parlamentów. 28 lipca odbyła się wizyta mar65
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szałka Senatu RP w Mińsku, zaś w dniach 11–14 lipca wizyta zastępcy przewodniczącego Izby Reprezentantów RB. Zorganizowano
również ponad 20 istotnych dwustronnych przedsięwzięć gospodarczych, w tym posiedzenie białorusko-polskiej wspólnej komisji ds.
współpracy gospodarczej i białorusko-polskie forum biznesowe
w Warszawie 26 listopada 2018 roku.
Pozytywna dynamika stosunków z Polską została podtrzymana w 2019 roku. Po raz pierwszy w historii relacji wzajemnych
11–14 lutego odbyła się wizyta przewodniczącego Rady Republiki
Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś Michaiła Miasnikowicza, miały miejsce rozmowy z prezydentem, premierem, marszałkami Sejmu i Senatu, szeregiem ministrów oraz przedstawicielami białoruskiej mniejszości narodowej. Cech regularności i systemowości nabyły kontakty między ministerstwami spraw zagranicznych, co potwierdzają spotkania szefów tych resortów w Nowym
Jorku na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów
Zjednoczonych 24 września oraz na bratysławskim szczycie ministrów spraw zagranicznych członków Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie 5 grudnia. Kontynuowana była aktywna
współpraca resortów obrony. 31 sierpnia w Warszawie oraz Brześciu odbyły się rozmowy ówczesnego sekretarza Rady Bezpieczeństwa Białorusi Stanisława Zasia z szefem Biura Bezpieczeństwa
Narodowego Pawłem Solochem. Kontynuowany był intensywny
dialog międzyparlamentarny oraz resortów odpowiedzialnych za
transport, zdrowie publiczne i politykę społeczną, bezpieczeństwo
wewnętrzne, edukację, naukę i szkolnictwo wyższe oraz kulturę.
O gotowości ustępstw ze strony Białorusi świadczył fakt, że
marszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska 29 września 2019 roku
została wpuszczona na jej teren, mimo że z inicjatywy władz Rosji
objęta ona została zakazem wjazdu na obszar Państwa Związkowego Białorusi i Rosji.
W odróżnieniu od dwustronnych białorusko-polskich stosunków politycznych, stosunki wzajemne w sferze gospodarczej
można ocenić jako pozytywne. Analiza dynamiki wymiany handlowej dowodzi, że poza niewielkimi wyjątkami charakteryzuje się
ona stałym wzrostem. Polska jest ważnym dostawcą na Białoruś
owoców, warzyw, mięsa i nabiału, produktów przemysłu lekkiego,
chemicznego i maszynowego. Białoruś dostarcza do Polski pro66
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dukty przemysłu chemicznego, maszynowego, produkty naftowe,
nawozy [О Белорусско-Польском форуме]. W celu pogłębienia
i rozszerzenia wzajemnych kontaktów obie strony aktywnie uczestniczą w dwustronnych spotkaniach i forach. Jako przykład dobrej
praktyki w tym zakresie służy coroczne forum ekonomiczne „Dobrosąsiedztwo” [Итоги внешней торговли]. Jednocześnie podkreślić należy, że niezależnie od pozytywnej dynamiki stosunków
bilateralnych nie jest w pełni realizowany ich potencjał. Udział Polski w wymianie zagranicznej Białorusi wynosi obecnie 3,4% i zajmuje ona 6. miejsce wśród partnerów handlowych, co jest rezultatem niesatysfakcjonującym. Przykładowo, udział Chin stanowi
6,0%, zaś Ukrainy 7,0% [Итоги внешней торговли Республики
Беларусь за январь 2019]. Dla handlu lata 2015-2017 były dość
pozytywne, podczas gdy rok 2019 charakteryzuje się spadkiem.
Wskazać należy, że na Białorusi funkcjonuje 3300 firm
z udziałem kapitału pochodzącego z państw Unii Europejskiej.
Wśród nich jest tylko 339 z udziałem kapitału polskiego. Od stycznia do września 2018 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne na
Białorusi wyniosły 7,7 miliarda USD, z tego 342,1 miliona USD
dotyczyło inwestycji pochodzących z Polski. Świadczy to o dość
niskim zainteresowaniu Białorusią ze strony polskich przedsiębiorstw.
Ponadto nie można pozytywnie ocenić kilkakrotnie wypowiedzianych przez polskich polityków deklaracji o niechęci zakupu
energii elektrycznej wyprodukowanej w powstałej niedaleko granicy białorusko-litewskiej Białoruskiej Elektrowni Atomowej jako
geście solidarności z władzami Litwy. Miało to miejsce mimo niedoborów energii elektrycznej we wschodniej części Polski po rezygnacji z rozbudowy elektrowni w Ostrołęce.
Także za motywowaną politycznie, lecz bez uzasadnienia
ekonomicznego, można uznać zgodę władz Polski na dostawy alternatywnej wobec rosyjskiej ropy naftowej w postaci rewersu rurociągiem „Przyjaźń”. Deklaracja ta istotnie wzmocniła pozycję
Białorusi w obliczu jej negocjacji z władzami Rosji. Wynika z tego,
że Polska jest gotowa wspierać Białoruś w jej sporach z Moskwą,
jednak ma to na celu „ukąszenie” Rosji, a nie jest przejawem poważnej, długoterminowej współpracy, którą zainteresowana jest
Białoruś. Tworzy to dla białoruskiego kierownictwa poważne dyle67
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maty i problemy, które obecnie łatwiej rozwiązać w dwustronnych
kontaktach z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi niż bezpośrednio z władzami Polski.
Należy odnotować, że obecnie najbardziej efektywną formą
poszukiwania obszarów współpracy i rozwijania kontaktów dwustronnych jest sfera kultury i nauki. Polscy i białoruscy działacze
kultury i nauki dążą do aktywnego udziału we wspólnych międzynarodowych festiwalach, forach i konferencjach. Trwa regularna
współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym celu działa wspólna komisja. Można jednak
stwierdzić, że także w tej sferze istnieje pole do zwiększenia intensywności i nadania kontaktom bardziej systemowego i zinstytucjonalizowanego charakteru.
Z kolei współpraca regionalna i transgraniczna jest najbardziej pozytywnym obecnie przykładem współpracy dwustronnej.
Do tej pory zawarto 65 porozumień o współpracy pomiędzy różnymi miastami i regionami obu państw. Najbardziej rozbudowane są
relacje pomiędzy obwodem grodzieńskim i województwem podlaskim, obwodem brzeskim i województwem lubelskim, obwodem
mińskim i województwem kujawsko-pomorskim oraz pomorskim,
obwodem mohylewskim i województwem zachodniopomorskim,
Witebskiem i Zieloną Górą, Orszą i Mińskiem Mazowieckim. Dla
polepszenia jakości aktywności gospodarczej i inwestycyjnej utworzona została białoruska izba przemysłowa oraz euroregiony „Bug”
i „Niemen” [Есин 2010; Выступление Президента].
Miejsce Polski w realizacji interesów narodowych Białorusi
można scharakteryzować na podstawie Koncepcji bezpieczeństwa
narodowego Republiki Białoruś i ustawy z 14 listopada 2005 roku
O zatwierdzeniu podstawowych kierunków wewnętrznej i zagranicznej polityki Republiki Białoruś oraz sformułowanej przez prezydenta A. Łukaszenkę koncepcji „pasa dobrosąsiedztwa” [Концепция национальной безопасности].
Analiza Koncepcji bezpieczeństwa narodowego Republiki
Białoruś pozwala wyodrębnić 13 podstawowych narodowych interesów bezpośrednio powiązanych z polityką zagraniczną:
1. Wspieranie wielobiegunowego ładu światowego w celu zapewnienia możliwości udziału Białorusi w podejmowaniu
decyzji w kwestiach jej dotyczących;
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2. Pragmatyczne i równoprawne współdziałanie ze światowymi ośrodkami siły;
3. Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego we wszystkich
sferach;
4. Wykreowanie pozytywnego wizerunku na arenie międzynarodowej;
5. Ochrona interesów Białorusinów poza granicami kraju;
6. Pozbawiony dyskryminacji dostęp do rynków światowych;
7. Osiągnięcie niezależności energetycznej;
8. Dostęp do międzynarodowych inwestycji i kredytów;
9. Zapewnienie obecności Białorusi w międzynarodowym
obrocie własnością intelektualną;
10. Osiągnięcie pozytywnego salda migracji zagranicznych;
11. Prewencja użycia siły przeciwko Republice Białoruś;
12. Wzmocnienie międzynarodowych i regionalnych mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa militarnego;
13. Współpraca z Rosją oraz Układem Taszkienckim.
Przy tym należy odnotować kardynalną zmianę w ostatniej
z kwestii, gdzie już w Doktrynie wojennej Republiki Białoruś
z 2016 roku po raz pierwszy w historii ogłoszono dążenie do równoprawnej współpracy z UE i NATO.
W stosunkach z Polską Białoruś jest zainteresowana równoprawnym i efektywnym dialogiem, rozwojem wzajemnie korzystnych kontaktów we wszystkich sferach stosunków międzynarodowych. Wśród najbardziej istotnych obszarów wymienić można następujące: depolityzacja przez władze w Warszawie problemu polskiej mniejszości narodowej na Białorusi, wszechstronne wsparcie
białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce, rozwój działań na
szczeblu rządowym, które będą służyły zachowaniu przez białoruską mniejszość narodową własnej tożsamości, wzmocnienie aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw na Białorusi,
w tym udział w procesie prywatyzacji białoruskich przedsiębiorstw,
pogłębienie współpracy i wypracowanie wspólnych podejść do
dziedzictwa kulturowego i historycznego, zakorzenienie wśród polskiego establishmentu świadomości konieczności dialogu z Białorusią w celu utrzymania pokoju i rozwoju całego regionu.
Niezbędnymi fundamentami takiego dialogu jest: wzajemne
poszanowanie suwerenności państwowej i prawa do decydowania
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o sobie, owocna współpraca w sferze energetyki i transportu nośników energii, doskonalenie bazy normatywnej regulującej stosunki
dwustronne, uwzględniającej interesy obu stron, umożliwienie
przez stronę polską pełnowartościowego udziału Białorusi w Partnerstwie Wschodnim UE, współdziałanie lub przynajmniej nie
utrudnianie normalizacji stosunków Białorusi z UE, pomoc we
wstąpieniu Białorusi do Światowej Organizacji Handlu i Rady Europy.
Ponadto, jeśli spojrzeć globalnie, Białoruś i Polska znajdują
się na pograniczu dwóch największych na kontynencie przedsięwzięć integracyjnych: Unii Europejskiej i Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej i charakter ich dwustronnej współpracy może istotnie wpływać na stosunki pomiędzy dwoma wymienionymi blokami
geopolitycznymi.
Współczesny stan stosunków białorusko-polskich świadczy
o tym, że Polska często występuje w roli źródła zagrożenia dla interesów narodowych Białorusi. Odnosząc się do działalności telewizji Biełsat, czy też Radia Racja, trudno uznać, że wpisuje się ona
w postulat budowy pozytywnego wizerunku państwa poza jego granicami. Odnosząc się do wydawania Białorusinom Kart Polaka,
trudno uznać, iż skutkować to będzie pozytywnym saldem migracji.
To samo dotyczy dyslokacji wzdłuż wschodnich granic Polski kontyngentów wojskowych NATO, które nie zwiększają poziomu bezpieczeństwa regionalnego i odbierają Białorusinom ostatnie argumenty przeciwko rozmieszczeniu na ich terytorium rosyjskich baz
wojskowych.
W oczywisty sposób aktywizacja dialogu politycznego może przełamać powyższe tendencje, jednakże jest to możliwe wyłącznie w przypadku strategicznego dążenia władz obu państw do
współpracy w obszarach dla nich ważnych, w sposób uwzględniający stanowiska rządów w kwestiach bezpieczeństwa narodowego
i realizacji interesów narodowych. Przykładowo, trudno mówić
o jednoznacznej polityce Polski w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Białorusi na tle sprzecznych deklaracji –
dostaw ropy naftowej z innych źródeł niż rosyjskie przy jednoczesnej negatywnej reakcji na budowę Białoruskiej Elektrowni Atomowej. Oba przedsięwzięcia mają na celu wzmocnienie suwerenności
i niezależności Białorusi, niosą niezaprzeczalne korzyści dla Polski,
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jednak padają ofiarą politycznej koniunktury.
W tych warunkach aktywizacja dialogu politycznego może
pozostać tylko i wyłącznie retoryką nie mającą żadnego rzeczywistego uzasadnienia. Dla Białorusi Polska pozostanie państwem z niezrealizowanym potencjałem jeśli chodzi o narodowe interesy, będzie, zależnie od bieżącej sytuacji, partnerem lub przeciwnikiem,
bez perspektyw strategicznej współpracy. Jest to negatywny scenariusz dla stosunków dwustronnych, jednakże najbardziej prawdopodobny przy obecnej trajektorii stosunków międzynarodowych.
Jednocześnie, w przypadku zrozumienia w obu państwach
konieczności nie taktycznego, lecz strategicznego podejścia do rozwoju stosunków dwustronnych, Polska z zagrożenia może stać się
poważnym wzmocnieniem w realizacji narodowych interesów
Białorusi, a tym samym jednym z jej najważniejszych partnerów.
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The place of Belarus-Poland relations (the end of XXth – beginning of
the XXI st century) in the realization of the national interests of the
Republic of Belarus
The paper is devoted to the role and the place of Poland in the realization
of the national interests of Belarus. The author consecutively analyzes various spheres of the cooperation of both states and achieved results. The
paper presents both positive developments in bilateral relations and the
problems that occurred in the last decades. On the basis of a matrix of Belarus’ national interests, the author gives an evaluation of the results of
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Belarus-Poland contacts and recommends further steps towards cooperation.
Key words: Poland, Belarus, national interests, foreign policy, foreign
trade
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РАФАЛ ЧАХОР
Политика Польши по отношению к Беларуси
после вступления в ЕС. Итоги 2004-2019 гг.
Целью данной статьи является определение роли Беларуси во внешней политике Польши. Главный тезис статьи заключается в том, что
в рассматриваемый период не была выработана новая концепция политики по отношению к восточным соседям Польши, а отсутствие такой концепции отразилось на эффективности двусторонних отношений не только с Беларусью, но с Украиной и Россией. В статье доказывается, что ограничение и неиспользование имеющегося потенциала польско-белорусских отношений главным образом является следствием «концептуального вакуума» в восточной политике Польши.
Единичные сигналы со стороны польских властей о возможности возобновления сотрудничества пока не принесли качественных изменений в двустронних отношениях.
Ключевые слова: восточаная политика Польши, Беларусь, Центральная Европа, Евопейский союз.

Одним из приоритетных направлений внешней политики Польши является восточный вектор, осуществляемый в рамках так называемой «восточной политики». Под данным термином понимается политика по отношению к странам бывшего
СССР, в первую очередь с Россией, Беларусью и Украиной.
Изменения в «восточной политике» Польши произошли после
ее вступления в Евросоюз в 2004 г., что поставило страну перед необходимостью выработки новых целей и приоритетов.
В политических кругах Польши преобладало мнение о том, что
Польша будет выступать в качестве «эксперта» ЕС в области
отношений со странами бывшего СССР и «адвоката» Украины
в ее периодически заявляемом стремлении вступить в западноевропейские интеграционные структуры. С перспективы 15-ти
летия (2004-2019) можно оценить, что эти планы не осуществились. Причины данной ситуации разные. Во первых, власти
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Польши не определили, какие цели должны преследовать
в «восточной политике», какой подход выработать отдельно
к каждой из стран Восточной Европы. Во вторых, произошли
серьезные геополитические изменения в регионе. ЕС переживает внутренний кризис, падает его способность выступать
в качестве единого центра силы, что сказывается на возможности влияния на политическую ситуацию вне ее границ (Восточная Европа, Северная Африка, Ближний Восток). В свою
очередь Россия подтверждает способность контролировать
постсоветское пространство и воспрнинимать ее в качестве
собственной зоны влияния.
***
Политика Польши по отношению к ее восточным соседям с начала 90-х гг. была обусловлена концепцией польских
эмиграционных деятелей периода «холодной войны» Ежи Гедройца и Юлиуша Мерошевского, призывающих на страницах
издаваемого в Париже журнала «Культура» к примирению народов Польши и восточной Европы: Беларуси, Украины и Литвы. Эта концепция в меняющихся геополитических реалиях на
стыке ХХ–XXI веков становилась все более абстрактным лозунгом, не имеющим связи с внешнеполитической деятельностью властей Польши. Причины данной ситуации связаны с отсутствием прочных нормативных основ внешней политики. Ее
главные направления определяются «Стратегией национальной
безопасности Республики Польша» и, главным образом, в ежегодно объявляемых обращениях и посланиях Президента,
Премьер-министра и Министра иностранных дел. С каждым
годом в выступлениях стало все меньше внимания уделялось
восточным сосоедям. На основании этих выступлений трудно
определить систему приоритетов во взаимоотношениях Польши со странами Восточной Европы.
Вступление Польши в ЕС в 2004 г. не изменило приоритетного характера отношений с Россией в восточной политике Польши. Членство в данной организации рассматривалось
как импульс к продвижению амбициозного проекта завоевания
собственной зоны влияния в Восточной Европе, при использовании ресурсов ЕС. Таким образом, целью восточной политки
Польши было ослабление геополитического влияния России на
75

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2018/2019 nr 11
Беларусь и Украину. Взаимоотношения Польши с Беларусью
и Украиной имели второстепенный характер и были обусловлены развитием связей с Россией. Несмотря на декларации
о польско-украинском «стратегическом партнерстве», приоритет был отдан России.
На фоне взаимоотношений Польши с Россией и Украиной отношения с Беларусью отличались низкой динамикой.
Это можно рассматривать как доказательство слабости восточной политики Польши и в целом отсутствия качественной для
Беларуси модели партнерства, даже при использовании механизмов ЕС. Общее польско-белорусское историческое и культурное наследие, отсутствие этнических конфликтов являются
фундаментом для прочных и интенсивных двусторонних отношений. Несмотря на это, отношения с Беларусью не отметились существенными событиями, прорывами и остаются главным вызовом для восточной политики Польши [Czachor 2011:
310–311]. Ни одно правительство Польши не придавало особого значения Беларуси, о ней не упоминалось в ежегодных
посланиях главы правительства и министра иностранных дел.
В анализируемом периоде (2004–2019 гг.) в Польше
прошли 3 смены правящей коалиции: в 2005 г. – к власти пришли консервативно-национальные партии, сосредоточенные
вокруг «Права и справедливости» братьев Качиньских, с 2007
г. правительство составляла либеральная «Гражданская платформа», с осени 2015 г. правит «Право и справедливость». Несмотря на смены правящих партий, восточная политика Польши не принесла ощутимых результатов.
В целом, в восточной политике Польши в данный период можно проследить как последовательность, так и эволюцию, являющейся продолжением тенденции, наметившейся
еще в 90-е годы. С начала 90-х гг., польская «восточная политика» оставалась под влиянием упомянутой ранее концепции,
выработанной в 70-х гг. в среде интеллигенции, находящейся
в эмиграции [Mróz 2009: 27]. После вступления в ЕС Польша
приобрела новые возможности для проведения внешней политики, однако на практике попытки осуществления данной концепции превратились в противоположность того, что задумали
ее создатели: Польша стала себя позиционировать в качестве
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нормативной силы, страны указывающей восточным соседям
модель трансформации и использующей аргументы морального характера.
Критическая рефлексия польских политиков и экспертов по данному вопросу появилась только в 2010 г. [Sienkiewicz 2010]. Они спровоцировали дискуссию о «концептуальном ваккуме» и отсутствии политической стратегии по отношению к восточным соседям [Nowakowski 1994]. Некоторые
эксперты указывали, что ограничение политических, экономических и гуманитарных контактов, как и выдвижение определенных требований к Беларуси неэффективны и приносят вред
Польше, но не влияют на ситуацию в Беларуси. Варшава по отношению к Минску использовала почти весь доступный дипломатический инструментарий и не добилась осуществления
своих требований в области демократизации и урегулирования
конфликта в Союзе поляков в Беларуси. Однако данная рефлексия не привела к выработке новой стратегии.
Пришедшие к власти в 2005 г. правые партии укрепили
выработанную во второй половине 90-х гг. политику «критического диалога» с Беларусью. Данный подход был основан на
отрицательной оценке попыток «потепления» двусторонних
отношений, предпринятых правящей в 2001–2005 гг. коалицей
левых [Informacja rządu 2006].
В 2005–2007 гг. произошло обострение польско-российских отношений. Исторические претензии и требование от
России отказа от сохранения собственной зоны геополитических интересов привело к кризису целую польскую «восточную
политику». Консервативное правительство вернулось к «жесткой» политике по отношению к Беларуси, сводящейся к ограничению контактов и требованию проведения белорусским
правительством демократических реформ. Польскими политиками Беларусь рассматривалась не как субъект, а как объект
политики. Окружение президента Леха Качиньского, имеющее
большие политические амбиции, считало, что Восточная Европа становится полем польско-российского геополитического
соперничества. Правительство Польши связывало развитие
двусторонних контактов с внутриполитической ситуацией
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в Беларуси, не предлагая новых, альтернативных выходов из
имеющейся ситуации.
Вследствие досрочных выборов в 2007 гг. правительство сформировали либералы, которые в ходе предвыборной
кампании заявляли о необходимости улучшения отношений
с Россией и поиска новых возможностей выхода из тупика
в контактах с Беларусью. Новые власти Польши пытались
улучшить отношения с Россией и не отказывались способствовать «европейскому выбору» Украины и Беларуси [Cichocki
2009: 114–115]. В начале президентства Д. Медведева, в 20082010 гг., «перезагрузка» отношений с Россией была важнее,
чем поддержка украинских «оранжевых» властей в их неоднозначном проевропейском выборе. Значение Беларуси для
внешней политики Польши в усложняющихся международных
обстоятельствах замечали аналитики разных ведомств. Была
заявлена готовность возобновления полноценных отношений
с Беларусью при поддержке механизмов политики ЕС, главным образом «Восточного партнерства». [Wierzbowska-Miazga
2010: 167–171]. Возобновление польско-белорусских рабочих
контактов не принесло ожидаемых результатов. Польская сторона отказалась от участия в приватизации белорусских предприятий, осуществления совместных проектов в сфере энергетической безопасности, не способствовала развитию торговли.
После многих лет обвинений морального характера, польское
руководство не смогло наладить взаимоотношения с Беларусью. Вероятно, определенную роль сыграл внутриполитический конфликт между «Правом и справедливостью» и «Гражданской платформой». Возобновление отношений с Беларусью
могло бы быть использовано консервативной партией как обвинение главного соперника в пренебрежении польским интересам.
Либеральное правительство определенные надежды
связывало с программой «Восточное партнерство», рассматривая ее как возможную площадку осуществления польских интересов с помощию механизмов выработанных ЕС [Adamski,
Dyner, Sikorski 2001: 75, 83–86; Czwołek 2017: 151–175]. Однако несовпадение приоритетов в восточной политике странчленов ЕС и довольно непривлекательная для восточноевро78
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пейских стран перспектива «Восточного партнерства» оставила свой отпечаток на восточной политике Польши в целом
и особенно на отношениях с Беларусью, которые остались
ограничеными [Czachor 2015: 225]. Вследствие этого, декларации возобновления политического диалога с Минском не сопровождались эффективными действиями.
С возвращением «Права и справедливости» к власти
в конце 2015 г. связано обострение отношений как с Россией,
так и с Германией и ЕС в целом. Целью польской дипломатии
стало более самостоятельное, независимое от ЕС функционирование в международных отношениях и занятие позиции политического лидера региона Центральной Европы. Приоритетный характер приобрела региональная безопасность. Ее обеспечение связывается с членством НАТО [Smolar 2015: 18].
Подчеркивается значение стратегических отношений с США,
которых войска должны постоянно находиться в Польше
и странах Прибалтики. Новое правительство стало уделять
меньше внимания ЕС и имеющимся возможностям, в частности программе «Восточное партнерство». Постепенное охлаждение отношений с Германией, Францией и руководством
ЕС, критика нынешних властей Польши со стороны западных
партнеров за реформы судебной системы значительно ослабляет позицию Польши среди членов ЕС [Balcer, Buras, Gromadzki, Smolar 2017]. Можно считать, что власти Польши смирились с главной ролей России в Восточной Европе и не стремятся ни к развитии «Восточного партнерства», ни к другим
формам сотрудничества со странами региона. В отличии от
первого периода правления партии Право и справедливость
в 2005-2007 гг., с 2015 г. восточная политика в принципе исчезла из политической повестки дня Польши. В первую очередь утратили прежнее значение отношения Польши с Украиной. Рост напряжения в двусторонних отношениях на почве
исторической политики привел к тому, что оцениваются они
как наихудшие от 20 лет. В целом отмечается положительную
тенденцию в отношениях с Беларусью. Парадоксально, сейчас
остается она «последней надеждой» Польши на восточном векторе ее внешней политики. Снижение значения восточного
вектора заменяется интенсификацией сотрудничества со стра79
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нами Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия). Все
больше внимания уделяетя странам Южной Европы, в том
числе Хорватии и Румынии, что связано с попыткой создания
«Трехморья» – прочного блока стран, находящихся между
«старым» ЕС и Россией.
К сожалению, сложный для польской дипломатии период, связанный с кризисом на западном и восточном направлениях, до сих пор не стал стимулом для выработки новых подходов по отношению к ее восточным соседям, в частности
к Беларуси. В то же время Беларусь постепенно начинается
рассматриваться Польшей как важный для региональной политики партнер. Доказательством того являются визиты в Минск
в 2016– 2017 годах тогдашнего заместителя премьер-министра
Матеуша Моравецкого, министра иностранных дел Витольда
Ващиковского и спикера Сената Станислава Карчевского [Polsko-białoruskie rozmowy].
При отказе от политических требований по отношению
к властям Беларуси и приданию приоритетного характера
взаимовыгодному экономическому сотрудничеству налаживание полноценных двусторонних отношений может произойти
быстро и успешно. Уже на данном этапе разития отношений,
некоторые польские эксперты рассматривают Беларусь в качестве будущего союзника Польши [Polska zyska nowego sojusznika].
Такой подход может оказаться реальным и плодотворным, привести к ожидаемому новому разделу в белорусскопольских отношениях, однако необходимо отказаться от текущей, не сопровождаемой концептуальными разработками
политики Польши по отношению к Беларуси.
***
В целом, политику Польши по отношению к Беларуси
в рассматриваемый период нужно оценить критически. На такую оценку такой политики влияют следующие факты.
Во-первых, необходимым является выработать польским руководством новые цели в восточной политике, представить новую повестку дня, которая в первую очередь приведет к снижению уровня напряжения в регионе. Предпринимаемые польскими политиками попытки вмешательства во
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внутренние дела Украины и Беларуси не принесли и не принесут конструктивных результатов, провоцируя Россию к более
решительным действиям во имя сохранения собственных интересов в регионе.
Во-вторых, власти Польши недоценивают международной роли Беларуси. Это сказывается на неосуществлении имеющегося большого потенциала польско-белорусских отношений и взаимовыгодного политического сотрудничества.
Польша и Беларусь занимают похожее геополитическое место
межу двумя центрами, ЕС и Россией, и естественным образом
могут выполнять роль звеньев, соединяющих обоих акторов.
Во-третьих, власти Польши в недостаточной степени
учитывают факт, что Беларусь является стабильным и надежным партнером, играющим весомую роль в строительстве системы региональной безопасности и взаимного доверия в Центральной Европе. Способствует этому предсказуемая, уравновешенная политика безопасности Беларуси. Власти Польши не
выработали собственной позиции по отношению к белорусской политике многовекторности и концепции «пояса добрососедства». В условиях «турбулентности» мировой системы безопасности, растущей угрозы терроризма, международной преступности и проблем с неконтролируемой миграцией, данная
ситуация сказывается на внутренней безопасности обеих стран
и целого региона Центральной Европы.
В-четвертых, неоправданными оказались надежды на
эффективность Европейской политики соседства ЕС, не только
в силу ее существенной идеологизации, мало привлекательного
содержания, но и отсутствия ее единого понимания членами
ЕС.
В 2004-2015 гг. польская тактика «критического диалога» ограничивала возможности сотрудничества Польши
и Беларуси в жизненно важной для них сфере энергетической
безопасности. Схожие оценки, имеющейся ситуации (в часности – критика строительства газопровода «Nord Stream»,
необходимость строительства новых энергостанций в Польше
и Беларуси), не привели к сотрудничеству. С 2015 г. взаимоотношения в некой степени улучшились, что является следствием ограничения польской стороной критики в адрес властей
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Беларуси и ослабления позиции Польши в ЕС. Однако, за отсутствием критики до сих пор не пошла выработка новой концепции отношений между двумя странами. В часности, как
Польша, так и Беларусь стоят перед проблемой диверсификации поставок энергоресурсов. Сотрудничество в данной сфере привело бы не только в скорейшему достижению целей, но
к снижению затрат.
Ограничение диалога с Беларусью имеет также существенный социальный формат. Односторонняя картина Беларуси
и ее общества, формируемая польскими СМИ в течение последних лет привела к этому, что выросло целое поколение не
имеющее представления о ближайшем соседе. Вследствие
этого закрепился стереотипный образ белорусов. Ограниченным остается двусторонее сотрудничество в гуманитарной,
научной и молодежной сферах.
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The politics of Poland towards Belarus after joining the European
Union. The summary of 2004-2019
The following paper tackles the issue of the role of Belarus in the foreign
policy of Poland in the last 15 years. The main thesis of the paper is that in
the abovementioned period any new conception of policy towards Eastern
neighbours was implemented what resulted in ineffectiveness of relations
with Belarus and other states – Ukraine and Russia. The author argues that
unemployed possibilities in Polish-Belarusian cooperation results from
a conceptual vacuum in Polish foreign policy. Single signs of possible recovering of bilateral relations until now did not bring a real breakthrough.
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Realizm magiczny a surrealizm: zarys problematyki
Poniższy artykuł podejmuje zagadnienie wzajemnych relacji realizmu magicznego i surrealizmu. Oba zjawiska kulturowe zostały porównane po kątem formalnym i treściowym, wskazano ich podobieństwa i różnice. Autorka udowodniła, że niezależnie od wspólnych korzeni i zbieżność realizmu magicznego z surrealizmem są one odrębnymi, samodzielnymi i oryginalnymi systemami artystyczno-estetycznymi.
Słowa kluczowe: realizm magiczny, surrealizm, nieświadomość, cudowność.

Realizm magiczny i surrealizm pojawiły się w sztuce samoistnie, jako samodzielne zjawiska kulturowe. Mimo to ich rozwój
w ujęciu chronologicznym posiada punkty wspólne, bowiem oba
narodziły się w latach 20. XX wieku. Oprócz tego łączy je pochodzenie geograficzne, po raz pierwszy zaznaczając swoją obecność
na kontynencie europejskim. Już te fakty mogą służyć jako podstawa do twierdzenia o wspólnych cechach realizmu magicznego i surrealizmu. Po pojawieniu się realizmu magicznego w malarstwie
niektórzy krytycy i historycy sztuki nie mogli odróżnić go od ekspresjonizmu, podczas gdy inni traktowali go jako część surrealizmu
[Surrealism vs. Magic Realism]. Przy bliższej analizie zagadnienia
oczywistym staje się, że utożsamianie obu wymienionych zjawisk
byłoby błędne. Tym niemniej odróżnić je od siebie jest stosunkowo
trudno, ponieważ, po pierwsze, oba rozwijały się w tym samym paradygmacie kulturowo-artystycznym, po drugie, estetyka surrealizmu odcisnęła wyraźne piętno na cały proces kulturowy, wyprzedzając tym samym rozwój całego szeregu prądów i zjawisk artystycznych.
Analizie każdego zjawiska artystycznego musi towarzyszyć
świadomość, że nie zaistniało ono w oderwaniu od innych zjawisk.
Z reguły kierunki artystyczne stanowią skomplikowane połączenie
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rozmaitych aktualnych tendencji i tradycji wykształconych w poprzednich epokach. Mogą one wstępować ze swoimi poprzednikami
tak w konstruktywne jak i polemiczne relacje. W świetle powyższego niezbędnym wydaje się zwrócenie się ku źródłom realizmu magicznego i surrealizmu.
Oba zjawiska przeplatają się swoimi historycznymi korzeniami sięgającymi tradycji romantycznej. Niektóre z idei głoszonych przez romantyków w XIX stuleciu były niezwykle bliskie
realistom magicznym i surrealistom. Jest to przede wszystkim idea
światów równoległych, zwrócenie się ku sferze nieświadomości
(świat snów, marzeń, fantazji), aktualizacja struktur mitologicznych
i inne. Współcześni artyści również zapożyczają od swoich poprzedników podejścia stosowane w sztuce romantycznej, które
w swoisty sposób przełamują we własnej twórczości, w tym zasadę
wizerunkowej deformacji rzeczywistości, czarny humor, „oszałamiającą” metaforę, luzowanie wodzów fantazji oraz mistyfikację
[Шервашидзе 2005: 20]. Tym sposobem romantyzm przygotował
żyzną glebę dla realizmu magicznego i surrealizmu.
Surrealizm pojawił się na bazie dadaizmu, początkowo wykorzystując jego metody i podejścia. Jednakże, jak zauważa David
Hopkins, wyraziste, lecz stopniowe przejście od dadaizmu do surrealizmu miało miejsce wyłącznie we Francji. W sąsiednich Niemczech dadaizm nie przekształcił się w surrealizm, tam rozwijał się
on w nowym – mało podobnym do surrealizmu – kierunku, który
otrzymał nazwę Die neue Sachlichkeit, czyli nowa rzeczowość,
bądź też realizm magiczny. Badacz ten jako przykład przywołuje
twórczość niemieckiego artysty George Grosza, który w swoich
późnych pracach przejawiał zwiększone zainteresowanie realizmem. Jak podkreśla D. Hopkins: „jego interesuje nie wewnętrzne,
lecz zewnętrzne, z tendencją do satyry społecznej” [Hopkins 2004].
Jak widać z powyższego, realizm magiczny i surrealizm mają
wspólne cechy genetyczne.
Przy porównaniu pod względem formalnym realizmu magicznego i surrealizmu w pierwszej kolejności zwraca na siebie
pewna ważna cecha różnicująca. Surrealizm był ruchem zorganizowanym. Francuski poeta Andre Breton, który skupił wokół siebie
grupę pisarzy i artystów, stał się przywódcą surrealizmu i głośnego
Manifestu surrealizmu zawierającego główne postulaty programo86
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we [Surréalisme. Manifeste du surréalisme]. Dzięki temu surrealizm jednoznacznie ukształtował się jako kierunek. Losy realizmu
magicznego układały się odmiennie. Początkowo nie był on samookreśleniem stosowanym przez artystów. Ci swojej metody twórczej tak nie nazywali, określenie to przyszło z zewnątrz. Niemiecki
krytyk Franz Roh, zauważając nową tendencję w malarstwie europejskim lat 20. XX wieku, określił ją mianem realizmu magicznego. Kilka lat później tendencja nazywana realizmem magicznym
zaczęła się manifestować również w literaturze. Tym razem sami
pisarze zaczęli wykorzystywać to pojęcie do określania własnej
twórczości, co więcej, pojawiły się pierwsze próby jego zdefiniowania. Jednakże, jak odnotowywali badacze, mimo że realizm magiczny w Europie przejawił się jako tendencja estetyczna, to nie ukształtował się jako osobny kierunek. Artyści i pisarze nie łączyli się
w koła i szkoły, nie publikowali manifestów. Teoretyczne opracowanie koncepcji realizmu magicznego w literaturze europejskiej
dokonywało się siłami nie grupy pisarzy, lecz pochodziła z indywidualnych inicjatyw.
Ta formalna różnica pomiędzy surrealizmem a realizmem
magicznym miało także konsekwencje dla merytorycznego aspektu
zjawiska. W związku z tym, że surrealizm był zjednoczeniem, jego
członkowie musieli skrupulatnie postępować według zasad przekazanych im „z góry”. W przeciwnym wypadku czekało ich wykluczenie z grupy. Realiści magiczni mieli swobodę w wyborze tej czy
innej techniki i podejść artystycznych. Utrzymując się w ramach
tradycji realizmu magicznego, w celu osiągnięcia konkretnego celu,
mogli oni sięgać po podejścia wypracowane przez inne kierunki,
w tym przez surrealizm. Jak odnotowuje rosyjski uczony Aleksandr
Gugnin: „magiczni realiści skrajnie rzadko wymyślali jakieś nowe
podejścia literackie, jeszcze rzadziej deklarowali ich istnienie, wykorzystując i transformując już znane podejścia modernistyczne
[Гугнин 1998: 71]. Należy także pamiętać, że realizm magiczny
nie jest jasno określonym zjawiskiem, jest ono w swojej istocie niejednoznaczne.
Realiści magiczni nie negowali swoich związków z estetyką surrealizmu. Jeden z pierwszych teoretyków i reprezentantów
realizmu magicznego, włoski krytyk i pisarz Marcus Bontempelli
już w 1926 roku wskazywał na związek realizmu magicznego z sur87
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realizmem: niezbędne było odkrywanie „głębokiej rzeczywistości”,
magicznego i nierzeczywistego w życiu codziennym ludzi i rzeczy,
znalezienie nowego sensu tajemnicy i równowagi między niebem
a ziemią [Szewczyk 2001: 38].
Oprócz powyższego, istotny jest fakt, iź F. Roh na początku
lat 20. twórczość Maksa Ernsta, Paula Delvaux i Rene Magritte’a
określił mianem realizmu magicznego. W okresie późniejszym
twórczość każdego z wymienionych artystów w ten lub inny sposób
pozostawała pod wpływem surrealizmu. Relacje M. Ernsta i R. Magritte’a, uznanych przez krytykę za znaczących artystów-surrealistów, z założycielami i członkami tego kierunku były bardzo napięte. Przykładowo M. Ernst, oficjalnie należący do ruchu surrealistycznego, był z niego dwukrotnie wykluczany. R. Magritte również
miał trudne relacje z A. Bretonem, byli właściwie w nieustającym
sporze. Belgijski artysta w 1946 roku opublikował nawet manifest
Surrealizm w słonecznym świetle, w którym poddał krytyce paryskich surrealistów. W odróżnieniu od surrealistów, R. Magritte miał
negatywny stosunek do psychoanalizy i występował przeciwko
urzeczywistnianiu jej idei w twórczości. Jego pracy zauważalnie
odróżniają się od prac uznanych surrealistów, bowiem nie przestrzegał on zasad ogłoszonych przez A. Bretona. Obrazy R. Magritte
wywołują u odbiorcy zdziwienie, zmuszają do wytężenia uwagi,
nastrajają filozoficznie, zachęcają do intelektualnej gry.
Kształtowanie się realizmu magicznego w literaturze latynoamerykańskiej również dokonywało się w ścisłym związku z surrealizmem, gdzie był on bardzo popularny (tam też powstawały oddzielne grupy, np. w Chile i Meksyku). Jednakże surrealizm
w Ameryce Południowej nie zakorzenił się. Z jednej strony twórczość miejscowych surrealistów bardziej przypominało naśladowanie francuskich kolegów, z drugiej, było przesiąknięte narodowym
kolorytem, związanym z określonymi okolicznościami. Popularyzator surrealizmu Jose Larrea wskazywał na jako ograniczoność
i wąskość z punktu widzenia Latynoamerykanina, dla których ważna była specyficzna rzeczywistość własnego kontynentu. W związku z tym, że przed pisarzami południowoamerykańskimi stawiano
inne zadania, określenia i nadania sensu narodowej specyfice, musieli się kategorycznie odcinać od surrealizmu [Андреев 2004: 53].
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Mimo to niektórzy krytycy zaistnienie na literackiej scenie
Ameryki Południowej realizmu magicznego potraktowali jako pojawienie się nowej odmiany surrealizmu. Zaliczenie realistów magicznych w poczet surrealistów nastąpiło w wyniku tego, że prekursorzy realizmu magicznego Alejo Carpentier i Miguel Asturias aktywnie uczestnicznyli w ruchu surrealistów. Próbowali oni opanować zasady estetyczne surrealizmu w tym pismo automatyczne.
Bliższe zapoznanie się z surrealizmem nie dało oczekiwanego rezultatu, czy wręcz w pewnym stopniu zakończyło się rozczarowaniem. M. Asturias nie trzymał się kurczowo jego zasad, cele programowe surrealizmu podporządkowywał własnym celom, przetwarzał
je w podejścia wspomagające [Осповат]. Z kolei jak stwierdza polski badacz Tomasz Pindel, w jego twórczości orientacja na surrealizm manifestuje się przede wszystkim w odwoływaniu się do mitów, jego ekspresyjnym środkom i „prymitywnej mentalności”
[Pindel 2014: 246].
Według słów samego A. Carpentiera, surrealizm wywarł
istotny wpływ na jego twórczość. Niezależnie od tej deklaracji, kubański pisarz ostro krytykował jego estetykę. Techniki surrealistów
określał mianem „zabiegów kuglarzy”, zaś stałe poszukiwanie „cudownego” i jego sztuczne odtwarzanie, według słów samego pisarza, zamieniało „cudotwórcę w biurokratę” [Андреев 2004: 135].
Zgodnie z jego punktem widzenia, surrealiści przedstawiali świat
przy pomocy sztucznych mitów i magii, podczas gdy „w Ameryce
surrealizm jest obecny w życiu codziennym” [Карпентьер].
T. Pindel dostrzega jednak zbieżność w poglądach estetycznych
surrealistów i A. Carpentiera, dotyczą one poszukiwania magii
w powszedniości i cudownych miejsc [Pindel 2014: 248].
Powyższe dawało krytykom powód, by zaliczać realizm
magiczny do surrealizmu. Jednakże otwartość pisarzy latynoamerykańskich na techniki i podejścia surrealistyczne, przeszczepianie
ich ulubionych motywów do własnej twórczości nie upoważnia do
traktowania realizmu magicznego jako jednego z rodzajów surrealizmu. Jak słusznie wskazuje T. Pindel, południowoamerykański
realizm magiczny wiele zapożyczył od surrealizmu, aczkolwiek
utożsamianie obu zjawisk literackich byłoby bez wątpienia błędne
[Pindel 2014: 245].
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W związku z tym niezbędnym wydaje się zwrócenie uwagi
na treściowy wymiar obu zjawisk. Realiści magiczni oraz surrealiści stawiali sobie jeden wspólny cel – odnaleźć autentyczną rzeczywistość. Poszukiwanie to jednak odbywało się na odmienne sposoby. Magiczni realiści w swoich utworach odwzorowywali istniejącą faktycznie rzeczywistość. W ich pracach nierzadko obnażane
są problemy społeczne i polityczne, opisywane są szczegóły dnia
codziennego, fakty historyczne i bieżące, a tym samym literacka
rzeczywistość przyobleka łatwo rozpoznawane atrybuty rzeczywistości, a więc zachowana jest zasada prawdopodobieństwa. I tak,
przykładowo, w utworach pisarzy południowoamerykańskich z kręgu literatury realizmu magicznego: Dom duchów Isabel Allende,
Pedro Parama Juana Rulfo czy Sto lat samotności Gabriela Garcii
Marqueza obecne są elementy historyczne i geograficzne, problemy
polityczne i społeczno-gospodarcze.
Realiści magiczni, nie podejmując się zerwania więzów
z tradycyjnym realizmem, sięgali po nowy sposób obrazowania
i narracji. Ich sztuka jest swojego rodzaju odnowioną, „uwspółcześnioną” wersją realizmu, bądź też, jak twierdzi Jurij Borjew, „zmodernizowanym realizmem” [Борев 2001]. Realiści magiczni syntezują w swojej twórczości realistyczną, modernistyczną, a w konsekwencji także postmodernistyczną, estetykę. Mimo wszystko pozostają wierni zasadom mimetyzmu. Można zgodzić się ze stanowiskiem Jewgienja Żarinowa: „jeśli najpierw modernizm, a potem
postmodernizm odrzucali arystotelesowską zasadę naśladowania
rzeczywistości (alegoria groty i cieni – przyp. I.P.), to reprezentanci
realizmu magicznego na odwrót, w pełni uznawali istnienie obiektywnej rzeczywistości tylko, w odróżnieniu od klasycznego realizmu, starali się odzwierciedlić tę rzeczywistość przy pomocy cudowności, tajemniczości i mityczności” [Жаринов].
Surrealizm na wszelkie sposoby próbował zerwać więzi
z tradycją, realistyczna estetyka była mu obca. Autorytet surrealizmu A. Breton skrajnie negatywnie wypowiadał się o sztuce realistycznej: „dla mnie jest on (realizm – przyp. I.P.) odrażający, dlatego że powstał z ubóstwa, nienawiści i prostego samozadowolenia”
[Куликова 1970: 42]. Jednak należałoby przyjąć, że A. Breton całkowicie negował mimetyczną funkcję sztuki. Wskazać trzeba że,
odrzucając tradycyjne rozumienie mimetyzmu, proponował on
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nową koncepcję – „koncepcję immanentności rzeczywistości i surrealności”. Sięgając do traktatu Surrealizm i malarstwo, w którym
mowa o malowanym przez artystę modelu wewnętrznym, rosyjska
badacza Jelena Galcowa zauważa, że A. Breton sądził, iż koncepcja
naśladowania, imitacji, jeśli rozumieć ją jako naśladowanie przyrody, jest znacznie ograniczona [Гальцова 2012]. Zgodnie z myślą
A. Bretona, artysta winien odnosić się nie do przedmiotów świata
zewnętrznego, lecz do „czysto wewnętrznego modelu”, którego rozumienie opiera on na wyobrażeniach o nieświadomości jako źródle natchnienia twórczego [Ibidem]. W tym wypadku w twórczości
surrealistów odnotować można całkowite przejście od mimetyzmu
przedmiotu do mimetyzmu podmiotu.
Surrealiści, całkowicie odrzucając obiektywny świat,
„prawdziwe życie”, które postrzegano jako przeciwieństwo sfery
wyobrażeń, a także rezygnując z odwzorowywania zjawisk otaczającej rzeczywistości, próbowali stworzyć inny świat, „świat nowej
rzeczywistości”. Irina Kulikowa podkreśla, że stworzony przez surrealistów nowy świat artystyczny był całkowicie oderwany od rzeczywistych zjawisk i problemów. Według ich zamysłu miał on
„służyć ludzkości jako schronienie od wszelkich kłopotów otaczającego świata” [Куликова 1970: 41]. Rezygnując z przedstawiania
w swoich utworach rzeczywistości, surrealiści zwracali się do sfery
nieświadomości, starali się realizować psychoanalityczne idee Zygmunta Freuda. Jak wskazuje I. Kulikowa, „siły i środki dla twórczości artystycznej, tworzenia ‘świata nowej rzeczywistości’ artysta-surrealista powinien czerpać nie z rzeczywistości, lecz z samego
siebie, a dokładniej – swojej podświadomości” [Ibidem]. Surrealiści
wzywali do wyzwolenia się spod kontroli umysłu i do oddania się
w zupełności swojej nieświadomości. W tym szczególnym stanie,
który osiągano poprzez sen, upojenie, obłąkanie itd. tworzyli oni
swoje surrealistyczne dzieła. Jako sposób przeniesienia swojej nieświadomości na papier proponowali oni pismo automatyczne. Tą
drogą surrealiści otwierali prawdziwe, „ponadrzeczywiste” życie.
Przy pomocy automatycznego pisma szukający niezwykłości surrealiści wnikali w sferę indywidualnej nieświadomości. Właśnie to
„ponadrzeczywiste” życie miało być ujawnioną rzeczywistością.
Zasada pisma automatycznego była dla magicznych realistów nie do przyjęcia. Niezależnie od pozornej bezsensowności
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i alogiczności, budowany przez nich świat artystyczny był dokładnie przemyślany, nie ma w nim przypadkowości, a jeśli nawet są, to
są to świadome działanie twórcy. Poprzez specyficzną logikę, każdy element w magiczno-realistycznym tekście jest ze sobą powiązany, tworząc łącznie jedną całość. Niezwykła kombinacja różnych
przedmiotów i ich części z jednej strony tworzy sytuację absurdu,
lecz z drugiej strony porządkuje treść i nadaje jej sens filozoficzny.
Swój cel realiści magiczni widzą w tym, by zebrać i połączyć uległy rozpadowi świat [Гугнин 1998: 103]. Zawarte w ich utworach
wątki, przy obecności niezwykłych motywów, zachowują związku
przyczynowo-skutkowe oraz logiczne motywacje [Кислицын
2005: 174].
Treść utworów realistów magicznych jest łatwa w odbiorze
przez ich czytelników, niezbędne jest tylko znalezienie właściwego
klucza interpretacyjnego. Pisarze starają się przekazać odbiorcom
określoną prawdę, otworzyć przed nimi tajemnicę istnienia. W utworach surrealistycznych z kolei przedmioty, obrazy świata przedstawionego nie tworzą jednej całości, nie są ze sobą logicznie powiązane. Teksty te są budowane na zasadzie alogiczności, paradoksu, przypadkowości. W twórczości surrealistów sensu odnaleźć po
prostu się nie da. Jest ona go pozbawiona, dlatego że surrealiści stawiali przed sobą zadanie „wygnania sensu i logiki, uczynienia utworów niezrozumiałymi i niewytłumaczalnymi” [Куликова 1970:
44].
Realistów magicznych od surrealistów odróżnia także sposób poszukiwania niezwykłości, cudowności. Celem realistów magicznych było odkrycie niezauważalnej dla niewprawionego obserwatora nadzwyczajności codziennego życia i pospolitych zjawisk
oraz ich realistyczne przedstawienie w utworze. W ich przekonaniu
niezwykłe można odnaleźć w otaczającym człowieka świecie,
w każdej rzeczy, należy tylko wniknąć w głąb rzeczywistości. Nie
widzieli oni potrzeby poszukiwania niezwykłości poza granicami
swojej świadomości. Jak pisał M. Bontempelli, świat magicznego
realizmu nie jest światem bajkowym, to zwykły świat prozaicznej
codzienności, który dosłownie kipi tajemnicami, zagadkami i awanturniczymi przygodami [Гугнин 1998: 26-27].
Nie oznacza to, że realiści magiczni ignorowali sferę nieświadomości człowieka. Co więcej, nadali jej istotne znaczenie. Ich
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uwaga była skierowana na sferę nieświadomości pojedynczej osoby
oraz całych zbiorowości. W ich utworach obok odzwierciedlanego
świata materialnego znajduje się świat psychiki. Motyw snu i inne
motywy związane ze zmianą stanu świadomości (upojenie, choroba
itd.) są wiodącymi w poetyce realistów magicznych. Wykorzystując
te motywy, pisarze zniekształcają prawdopodobny charakter swoich
realistycznych utworów. Prowadzi do tego, że rzeczywistość nabiera cech ponadrzeczywistych, napełnia się magiczną treścią [Кислицын 2005]. U czytelników pojawiają się wątpliwości, jak rozumieć
opisywane wydarzenia: niezwykłe wydarzenia dokonują się w rzeczywistości, czy to sen bohatera czy dzieło nieświadomości?
W dziełach realistów magicznych zaciera się granica pomiędzy
jawą a snem – nie są one sobie przeciwstawione, lecz wzajemnie
się uzupełniają i dopełniają. Jak słusznie wskazuje Konstantin Kislicyn, jeśli sen w utworach surrealistycznych odbija aberrację świadomości, wyostrza refleksję, to w magiczno-realistycznych jest ukrytą rzeczywistością [Кислицын 2005]. Często bohater utworów
realizmu magicznego znajduje się w stanie zmienionej świadomości, odbywa inicjację i otwiera się przed nim tajemny świat.
W odróżnieniu od surrealistów, realiści magiczni niezwykłość najczęściej wiążą nie z psychiką poszczególnych osób, a więc
nie zależy ona od indywidualnego doświadczenia, jest przejawem
zbiorowej nieświadomości, która materializuje się w utworach przy
pomocy mitów, tworzy pewien wspólny pogląd na świat aktualny
w całym społeczeństwie. Przykładowo, w dziełach latynoamerykańskich realistów magicznych niezwykłość została ukazana poprzez pryzmat narodowo-mitologicznej świadomości. Dobrze obrazuje to fragment utworu A. Carpentiera Królestwo z tego świata,
w którym ukazano stracenie afrykańskiego wodza Macandala. Jego
śmierć jest traktowana nie jako wydarzenie kończące życie, lecz
jego ponowne narodzenie w nowym ciele. Wynika to z przekonań
o istnieniu reinkarnacji panujących w danej społeczności.
Jednak wydaje się, że cecha ta – odzwierciedlenie wyobrażeń kolektywnych o świecie – nie ma decydującego znaczenia dla
utworów reprezentujących realizm magiczny. Ona przede wszystkim zasadniczo odróżnia realizm magiczny południowoamerykański od europejskiego, gdzie następowało sztuczne ożywianie struktur mitologicznych. Dla europejskiego typu realizmu magicznego,
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który pozostawał w bliskim kontakcie z surrealizmem, jednak bardziej właściwe jest zwrócenie się ku jednostce a nie ku zbiorowej
nieświadomości. Przykładowo, w utworze niemieckiego pisarza
Hermana Kassacka Miasto za rzeką podróż głównego bohatera
Roberta Lindorfa, będąca podróżą w zaświaty, nie jest zbudowane
w oparciu o wyobrażenia zbiorowe. Podróż bohatera jest jego wyłącznym doświadczeniem, nie jest determinowana ani narodowokulturową, ani religijną specyfiką opisywanego regionu.
Konkludując, można stwierdzić, że realizm magiczny i surrealizm, niezależnie od historycznie wspólnych korzeni, są dwoma
odrębnymi zjawiskami kulturowymi. Niewątpliwie posiadają określone punkty wspólne, głównie ciągoty ku niezwykłości, niepoznanemu. Jednak poszukiwania tej niezwykłości realiści magiczni
i surrealiści dokonują na odmienne sposoby. Jeśli surrealiści całkowicie odrzucali istnienie obiektywnie poznawalnej rzeczywistości
i tworzyli subiektywne światy, w których poszukiwano niezwykłości, to realiści magiczni nie negowali obiektywnej rzeczywistości,
próbowali ją poniekąd podkoloryzować, odnaleźć w niej niezwykłe
elementy. Trzeba również uwzględniać, że u realistów magicznych
nieświadomość odgrywa rolę drugorzędną, podczas gdy u surrealistów gra ona pierwszoplanową rolę.
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АННА КУРЬЯНОВИЧ
АНАСТАСИЯ СЫСОЛИНА
Сравнительно-лингвокультурологический анализ
в практике обучения русскому языку как иностранному
(на материале русских и чешских фразеологизмов
тематической группы «Человек»)
В статье речь идет о сравнительно-лингвокультурологическом анализе как способе формирования лингвокультурологической компетенции в процессе обучения русскому языку как иностранному. Подобный подход позволяет обучающемуся-инофону глубже проникнуть
в структуру и специфику функционирования изучаемого языка в условиях широкого культурного контекста. В качестве иллюстративного материала рассматриваются русские и чешские фразеологизмы
тематической группы «Человек».
Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингвокультурологическая компетенция, сравнительно-лингвокультурологический анализ

Коммуникативно-культурологическая концепция обучения русскому языку как иностранному (РКИ), соответствующая требованиям реализуемого сегодня компетентностного
подхода (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.), предполагает изучение языка и культуры в тесной
взаимообусловленности. В связи с этим одной из приоритетных задач обучения языку становится формирование лингвокультурологической компетенции ‒ способности осмыслять
культурную семантику языковых знаков [Маслова 2010].
Лингвокультурологический анализ единиц разных уровней
языка как один из способов формирования лингвокультурологической компетенции занимает особое место среди методов
исследования в лингвокультурологии и рассматривается сегодня как ключевой способ обучения РКИ в русле лингвокультурологического подхода (Н.Ф. Алефиренко, А. Вежбицкая,
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Е.М. Верещагин, В.В. Воробьев, В.Г. Костомаров, А.Я. Мартынюк, В.А. Маслова, О.И. Халупо, Л.А. Шкатова и др.). При
лингвокультурологическом анализе языковая единица рассматривается как «феномен культуры и восприятия культурной
информации в языковом знаке и тексте в целом» [Ворошкевич,
Казанникова 2018: 7]. См. пример реализации подобного подхода: [Ван 2016; Ван 2018].
Лингвокультурологический анализ с опорой на фразеологические единицы (ФЕ) позволяет «определить объем семантики фразеологизмов, исходные архетипы; выявить этноспецифичность фразеологических образов; показать как культурно
обусловленные концептуальные модели, лежащие в основе образов, формируют аксиологическое содержание фразеологизмов; определить параметры употребления» [Ковшова
2014: 119]. В методике преподавания РКИ изучение ФЕ имеет
особое значение: соединение изучения языка и культуры способствует более глубокому уровню владения русским языком.
Фразеологическая система каждого национального языка не
только отражает самосознание этноса, но и содержит богатый
языковедческий материал, позволяющий на его основе изучать
язык в разных аспектах. ФЕ делают язык образным, раскрывают его своеобразие и богатство. Кроме этого, они содержат
в себе культурные смыслы: отражают историю народа, его
мировоззрение, ценности, национальный склад ума, быт, особенности мировоззрения, «передают многовековую мудрость
народа в сжатой, но эмоционально окрашенной форме» [Кунин
1996: 6].
В практике преподавания РКИ большое значение приобретает «сравнительно-сопоставительный анализ смыслового
и образного содержания русских фразеологизмов» [Адонина].
В ходе осуществления сравнительно-лингвокультурологического анализа фразеологизмы приобретают статус лингводидактических, лингвометодических, лингвострановедческих, лингвокогнитивных, лингвокультурологических единиц. Так как
в процессе преподавания РКИ задействуются два языка (русский и родной язык обучающихся), то одним из ведущих принципов преподавания становится учет специфики родного языка
обучающихся и особенностей их культуры. Сравнительно98
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лингвокультурологический анализ фразеологизмов родного
и иностранного языков позволяет «определить объем семантики фразеологизмов, исходные архетипы; выявить этноспецифичность фразеологических образов; показать как культурно
обусловленные концептуальные модели, лежащие в основе образов, формируют аксиологическое содержание фразеологизмов; определить параметры употребления» [Ковшова 2014:
119]. При сравнении ФЕ двух языков предполагается «выявление универсального, культурно-обусловленного и национально-специфического во фразеологизмах как знаках языка, культуры и коммуникации» [Ковшова 2014: 115]. Такой подход,
с точки зрения Л.В. Адониной, «способствует более точному
пониманию семантики фразеологических единиц как косвеннопроизводных средств формирования концептосферы русского
языка, их правильному употреблению и закреплению в памяти
обучающихся на основе возникающих ассоциаций, с одной
стороны, и исключающих интерферирующие влияния – с другой» [Адонина].
Сравнительно-лингвокультурологический анализ фразеологизмов базируется на их типологической характеристике
с учетом критерия семантико-стилистического соответствия
в сопоставляемых языках. Разными учеными в этом плане
предлагаются различные типологизации ФЕ. Остановимся на
некоторых концепциях.
Л.В. Адонина выделяет следующие группы ФЕ:
(1) с тождественными семантическими (в том числе, образными) и стилистическими характеристиками, (2) с частичным
совпадением (близостью) образов при наличии общности значения и стилистической окрашенности, (3) с одинаковым значением и стилистической окраской, но с различными образами,
(4) не имеющие смыслового или стилистического соответствия
в другом языке (т.н. «самобытные» ФЕ) (подробнее: [Адонина]).
В обучении иностранцев русскому языку с привлечением фразеологизмов начинать рекомендуется с работы над
первой группой ФЕ. Сначала объясняется значение фразеологизмов (с использованием семантизации), затем с помощью
анализа текстов происходит закрепление значения. Семантиза99
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ция фразеологизмов осуществляется с помощью толкования
значения на обоих языках (родном и русском), перевода и догадки по смыслу с опорой на контекст.
Самобытные фразеологические единицы, которые достаточно просто усваиваются носителями языка, сложны для
понимания иностранными обучающимися, так как для них
труднее представить исчерпывающий комментарий для более
полного создания образа. Поэтому необходимо обязательно
использовать контекст, это способствует формированию правильного употребления фразеологизмов при составлении предложений. При этом нужно помнить, что межъязыковые ФЕ образуются при помощи фразеологического калькирования, заимствования без перевода, фразеологического семантического
заимствования и параллелизма. Не поддаются калькированию
самобытные национальные фразеологизмы.
Существенным признаком, сближающим ФЕ различных языков, по мнению Л.В. Адониной, является фразеообраз
– основной компонент фразеологического значения [Адонина].
В основе фразеологизмов с одинаковым значением могут находиться различные образы, зависящие культуры, быта, национального самосознания народа, являющегося носителем языка.
При определении меры эквивалентности или безэквивалентности фразеологизмов сопоставляемых языков необходимо
учитывать особенности их грамматической системы и лексикосемантический состав каждого языка. ФЕ, которые совпадают
как по значению, так и по стилистической направленности, являются полными эквивалентами, а фразеологизмы, которые
имеют частичные расхождения в семантике и не совпадают
стилистически, являются ограниченными эквивалентами [Солодухо 1982: 25].
В.М. Мокиенко при изучении вопроса о взаимодействии в языке общечеловеческого и национально-уникального
разделяет фразеологизмы на конвенциональные и натуральные
[Мокиенко 2005]. Натуральные являются общими для многих
языков, они возникают независимо друг от друга, имеют общую основу в явлениях природы, наблюдениях людей над природой, природными проявлениями, в общих физических и психических проявлениях человека, в общих условиях развития.
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Конвенциональные фразеологизмы являются сугубо национальными, они отражают специфические условия развития
данного народа, его обычаи, занятия, условия жизни, различия
в религии, а также в духовной и материальной культуре [Мокиенко 2005: 25]. В.М. Мокиенко предлагает следующую типологизацию межъязыковых эквивалентов: (1) полные эквиваленты, (2) частичные эквиваленты (имеющие одинаковый или
очень близкий образ, но при тождестве семантики отличающиеся по одному из показателей), (3) относительные эквиваленты, (4) фразеологические аналоги, (5) безэквивалентные
фразеологизмы [Мокиенко 2005: 27‒28].
Представители разных культур часто не могут свободно употреблять в речи фразеологизмы изучаемого языка, так
как не в полной мере владеют фразеологией другого языка.
У них нет достаточных знаний об эмоционально-стилистической и функциональной составляющих фразеологических единиц другого языка.
Э.Л. Таукова указывает: «Если лексика в своей совокупности отражает всю сумму явлений, фактов, процессов действительности, то фразеология в первую очередь охватывает
сферу переживаний, чувств, психологических состояний индивидуумов, темы чувств, печали, радости, любви, дружбы, конфликта, борьбы, качественную характеристику» [Таукова 2004:
12‒13]. Умение выразить чувства и настроение представляется
важным в практике повседневного общения, в том числе
и между носителями разных культур, владеющих разными языками. В данной работе внимание будет сосредоточено на изучении фразеологических единиц русского и чешского языков
тематической группы «Человек» в аспекте сравнительно-лингвокультурологического анализа. Семантика порядка 80 % фразеологизмов связана с человеком: его деятельностью, отношением с окружающим миром [Ратушная 2001: 5]. Преобладающее количество единиц во фразеологическом контенте национальных языков практически полностью концентрируется
вокруг человека, его разнообразных характеристик: внешности, особенностей характера, физического и эмоционального состояния, отношений с другими людьми. Фразеологизмы, характеризующие человека, в русском и чешском языках имеют
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различное происхождение, различаются в семантике, в выражении эмоционального отношения, но при этом общая характеристика имеет общие черты.
Цель анализа: выявление ценностных установок каждого этноса, отраженных во ФЕ данной тематической группы.
Задачи: выявить эквивалентность / неэквивалентность фразеологизмов, определить семантику (в том числе, положительные
и отрицательные компоненты значения), выделить общие и характерные национальные черты, отраженные во фразеологических единицах.
Русский и чешский языки не являются родственными
и различаются по структуре, несмотря на то, что имеют славянские корни. Но чешский язык относится к «западной» группе
ветви славянских языков. У двух рассматриваемых языков
разная письменность – в чешском языке, в отличие от русского, используется латиница с некоторым числом специальных
символов. Несмотря на то, что в обоих языках присутствуют
общеславянские элементы, различия являются достаточно
существенными, что выражается и во фразеологии.
О. Кнутова, сравнивая русские и чешские фразеологизмы о человеке, предполагает наиболее целесообразным деление всех фразеологических единиц на подгруппы по эмоциональному признаку [Кнутова]. Большинство фразеологизмов
указанной группы имеют негативную семантику, меньше фразеологизмов с положительной семантикой, самую небольшую
группу составляют фразеологизмы с нейтральной окраской.
Так, о глупом человеке, который совершенно ничего не понимает, не смыслит, у которого путаница в голове, на Руси
издавна говорили: голова, что чан, а ума на капустный кочан;
(разбирается в чем-то) как Аксинья (свинья) в апельсинах;
(у него) каша в голове. Ср. с чеш.: poslali výra pro kus sýra, on
přinesl tvaroh; hlava bez rozumu ‒ pivní kotel; (rozumět něčemu)
jako koza petrželi; má v hlavě guláš. Общим компонентом в обоих языках выступает смысл: с глупым человеком не сговоришься, не сделаешь дела. В данных фразеологизмах фигурирует компонент «каша», уже известный в других устойчивых
выражениях в значении «какое-либо дело». Русский фразеологизм с дураками каши не сваришь: крупа не кипит либо огонь
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не горит соответствует чешскому není s hloupým člověkem žádná rozumná řeč.
Для анализа из русского и чешского языков были выделены следующие группы ФЕ: эквивалентные и безэквивалентные фразеологизмы; фразеологизмы с отрицательной, положительной и нейтральной семантикой. Выбранные группы представлены в таблице.
Первая группа – фразеологизмы с отрицательной коннотацией:
Русские фразеологизмы
Чешские фразеологизмы
ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
О глупом человеке
Голова, что чан, а ума на
Hlava bez rozumu – pivní kotel;
капустный кочан; (у него)
(rozumět něčemu) jako koza
каша в голове; (разбирается
petrželi; Má v hlavě guláš.
в чем-то) как Аксинья
(свинья) в апельсинах.
Таким образом, в обеих культурах бытует мнение, что с глупым человеком нельзя договориться, он ни в чем не разбирается, с ним нельзя делать дела
С дураками каши не сваришь: Není s hloupým člověkem žádná
крупа не кипит либо огонь не rozumná řeč.
горит.
О нелепом, пустом человеке, посмешище
Шут гороховый, пугало
Strašák do zelí (пугало на поле,
огородное.
засеянном горохом).
О человеке незадачливом, неумелом
Горе луковое.
Je na obě ruce levý
(соответствие русскому
варианту).
О некультурном, невежественном человеке
Лаптем щи хлебать.
Být sto let za opicem.
О неумелом, несведущем человеке
Профессор (мастер) кислых
Nešikovný muž je jako nesolený
щей.
hrách.
О слабых, неумелых, неопытных людях
Мало каши ел; молоко на
Ještě málo chleba snědl; má
губах не обсохло; аппетит не ještě mléko na bradě; on je
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по росту.

malé pivo; mohl by mi ještě
chodit pro pivo.
О бесхарактерных, мягких людях
Hи рыба ни мясо; смелому
Ani ryba ani rak; Ani slaný ani
горох хлебать, а робкому
mastný; ani sladký ani hořký;
пустых щей не видать; как
než se obrátí, druhý by za dva
вареная курица.
groše chleba snědl; za stolem
sedě jídlo zmeškal.
О человеке капризном, избалованном
Принцесса на горошине.
Princezna na hrášku; cukrová
panenka Je jako z másla.
Об обманщиках, лживых людях
Вешать лапшу на уши; у вас
Věšet někomu bulíky na nos; na
на улице квас, а в дом
jazyku med, na srdci jed;
придёшь и воды не найдёшь;
podává mi krajíc chleba a
на языке мёд, а на сердце лёд; kýjem hrozí Jednou rukou chléb
ложкой кормит, стеблом
podává, v druhé drží kámen.
(черенком) глаз колет.
БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
О человеке, который ведет себя как безумный,
ненормальный
Белены объелся.
Jako smyslů zbavený.
О сироте, ребенке, чужом в собственной семье или о
человеке, который не поддерживает связь с семьей, ушел
из дома
Отрезанный ломоть (к хлебу Postavit se na vlastní nohy.
не пристанет).
Чешский вариант
соответствует по смыслу, но
в нем нет негативной
окраски.
О человеке ненужном, лишнем
Сбоку припека.
Je jako páté kolo u vozu.
О слишком осторожном
Обжегшись на молоке, на
Kdo se spálil, ohni se vyhýbá.
воду дует.
О богатом
Денег – куры не клюют.
Jeho pes nebude jísti samého
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chleba.
О скупом
Считает каждую копеечку.
Počítá i hrách do hrnku.
О надоедливом, мешающем
Кость в горле.
Sůl v očích.
О сердитом
Как мышь на крупу
Divá se jako sůva z nudlí.
(смотреть, дуться).
Вторая группа фразеологизмов – с положительной коннотацией:
Русские фразеологизмы
Чешские фразеологизмы
Об умных, умелых, опытных людях
Котелок (голова) варит; пиво Umět víc než chléb jísti (než
варит не кто богат, а кто
hrách vařit) Jídal vtipnou kaši;
дароват; казак из пригоршни Člověk všemi mastmi mazaný;
напьётся, из ладони
toho rohlíkem neopiješ; ten
пообедает; тертый калач;
nejedl chleba jenom z jedné
собаку съел; на мякине не
peci.
проведёшь.
О красивых, здоровых людях
Кровь с молоком; как
Krev a mléko; je jako rybička;
огурчик; как конфетка.
jako z cukru.
Об успешных, богатых
Сливки общества.
Společenská smetánka.
БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
Об очень хорошем человеке
русские сравнивают с
чехи сравнивают с хлебом
золотом: Золотой человек.
или маслом: Je dobrý jako
chléb; ten by se mohl mazat na
chleba.
Третью группу составляют фразеологизмы с нейтральной коннотацией:
Русские фразеологизмы
Чешские фразеологизмы
О сходстве или различии между людьми
Из одного (разного) теста.
Být ze stejného (z jiného) těsta.
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О людях, похожих друг на друга по своим качествам
Хрен с перцем сошёлся.
Podobá se jako vejce vejci или
Jeden za osmnáct, druhý bez
dvou za dvacet.
О людях очень хорошо знающих друг друга
Пуд соли съесть (с кем-либо). Znát od malička, znát někoho
jako své boty, sedat s někým za
jedním stolem.
О человеке, который сам себе хозяин
Щей горшок, да сам большой; Nahlédat do svého hrnečku;
хочу с кашей ем, хочу масло
býti pánem nad svým krajícem.
пахтаю.
О дальнем родственнике
Десятая (седьмая) вода на
Hodně vzdálený příbuzný,
киселе.
příbuzný z desátého kolena;
příbuzný po Adamu; naše kráva
se napila z vaší louže.
О надевшем много одежды
Одет как капуста.
Je nabalený jako cibulka.
В группе фразеологизмов, характеризующих человека,
присутствуют единицы различного происхождения, которые
различаются и по семантике, и в выражении эмоций, но при
этом в характеристике человека в русском и чешском языках
есть много общих черт. При рассмотрении тематической группы «Человек» в русском и чешском языках было выявлено, что
фразеологизмы изучаемой семантической группы описывают
разные черты характера, внешность, особенности поведения
людей. Большинство из них имеют негативную семантику,
меньше фразеологизмов с положительной семантикой, самую
небольшую группу составляют фразеологизмы с нейтральной
окраской. При сравнении фразеологизмов с отрицательной
коннотацией был сделан вывод, что и русский, и чешский народ подвергает порицанию такие человеческие качества, как
глупость, невежество, наглость, грубость, лживость, лень, скупость и другие. Сопоставив фразеологизмы с положительной
коннотацией, мы пришли к выводу, что оба народа выделяют
в качестве положительных такие качества человека, как нали106
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чие опыта и житейской мудрости, красоту, здоровье, успешность.
При проведении лингвокультурологического анализа
с опорой на ФЕ появляется возможность выявить универсальное, культурно-обусловленное или национально-специфическое во фразеологии на уровне языка, культуры и коммуникации. Обучение иностранному языку в этом случае ориентировано не только на формирование у носителей-инофонов способности практического использования изучаемого языка
в различных ситуациях, но и на приобщение их к иной лингвокультуре, образу сознания другого народа.
Таким образом, лингвокультурология – это наука, находящаяся на стыке лингвистики и культурологии, она исследует
проявления культуры народа, отраженные и закрепленные
в языке. Объектом изучения лингвокультурологии является
лингвокультура. Лингвокультурологический анализ текста занимает особое место среди методов исследования в лингвокультурологии, он выступает способом изучения картины мира
определенной культуры, картины мира этноса. Все лингвокультурные единицы воплощаются в различных срезах культуры. В указанном исследовании для анализа были выбраны
фразеологизмы, рассмотренные в сопоставительном ключе.
Семантика большинства фразеологизмов связана с человеком: его деятельностью, отношением с окружающим миром Фразеологизмы изучаемой семантической группы «Человек» описывают разные черты характера, внешность, особенности поведения людей, их физического и эмоционального состояния, отношений человека с другими людьми. Несмотря на
то, что в русском и чешском языках фразеологические единицы, характеризующие человека, характеризуются различием
в происхождении, семантике, выражении эмоций, в общей характеристике человека есть много общих черт. Они выражаются в общечеловеческих нравственных и социальных нормах:
у всех народов порицаются лень, глупость жадность и т.п.,
и, напротив, положительное отношение вызывают такие качества как здоровье, трудолюбие, доброта и т. п.
Во фразеологизмах отражается своеобразие культуры
и быта этноса, история народа. В некоторых единицах сохраня107
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ются архаические элементы. Фразеологизмы каждого национального языка позволяют воссоздать картину мира определенной языковой общности.
Библиография
Адонина Л.В. Методика обучения иностранцев фразеологической системе русского языка, www.vipstd.ru/index.php/1532hum-2017-06-11
Ван С. (2016). Жаргонизмы в речи китайской молодежи: опыт
лингвокультурологического описания, „Вестник Томского государственного педагогического университета”, вып. 3 (168).
Ван С. (2018). К вопросу об интерпретации и употреблении
русской жаргонной лексики китайскими инофонами, „Вестник Томского государственного педагогического университета”, вып. 2 (191).
Ворошкевич, Д.В., Казанникова Д.П. (2018). Пособие по лингвокультурологическому анализу текста, Москва: Издательство МГУ.
Кнутова О. Отражение культуры еды в русских и чешских
фразеологизмах,
https://is.muni.cz/th/yoals/diplomova_prace_Knutova.pdf.
Ковшова М.Л. (2014). Сопоставительный анализ фразеологизмов: лингвокультурологический подход, „Филология и культура”, № 4 (38).
Кунин А. В. (1996). Курс фразеологии современного английского языка, Москва: Высшая школа.
Маслова В.А. (2010). Лингвокультурология: учебное пособие
для студентов высших учебных заведений, Москва: Академия.
Мокиенко В.М. (2005). Загадки русской фразеологии, СанктПетербург: Авалон, Азбука-классика.
Ратушная Е.Р. (2001). Антропонимирующая парадигма русской
фразеологии: (Семантика, формирование, функционирование): дис. д-ра филол. наук, Курган: Курганский государственный университет
Солодухо Э.М. (1982). Проблемы интернационализации фразеологии, Казань: Изд-во КГУ.

108

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2018/2019 nr 11
Таукова, Э.Л. (2004). Сопоставительный анализ фразеологических единиц русского и английского языков в функционально-параметрическом отображении: на материале анималистической фразеологии: дис. ... канд. филол. наук, Москва: Московский педагогический государственный университет.
Comparative linguistic and cultural analysis in the practice of
teaching Russian as a foreign language (based on the material of
Russian and Czech phraseological units of the thematic group "Man")
The article deals with comparative cultural and linguistic analysis as a way
of forming competences in the process of teaching Russian as a foreign
language. This approach allows the foreign language learner to penetrate
deeper into the structure and specifics of the functioning of the language
being studied in a wide cultural context. Russian and Czech phraseological
units of the thematic group "Man" are considered as illustrative material.
Key words: Russian as a foreign language, cultural and linguistic
competence, comparative cultural linguistic analysis
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А.М. Боголейко, Г.А. Василевич, Конституционно-правовая ответственность в Республике Беларусь и зарубежных
странах, Издательство «Вышэйшая школа», Минск 2016,
ss. 287 – recenzja
Prezentowana książka, zatytułowana Odpowiedzialność
konstytucyjno-prawna w Republice Białoruś i państwach obcych,
ma dwojaki charakter. Jest to monografia istotnego z perspektywy
ustrojowej zagadnienia, lecz jednocześnie może pełnić rolę swoistego podręcznika dla studentów rozszerzających wiedzę z zakresu
prawa konstytucyjnego. Zagadnienia konstytucjonalizmu poradzieckiego, w szczególności sądownictwa konstytucyjnego, nie są
wśród polskich badaczy przedmiotem większej uwagi [Zagadnienia
ustrojowe 2010; Czachor 2018; Залесны, Остапович, Шиманек
2019]. Odnotować także należy, że o ile problematyka odpowiedzialności konstytucyjnej na gruncie rosyjskiej nauki prawa konstytucyjnego doczekała się opracowań [Виноградов 2000; Колосова
2000], to w nauce białoruskiej podobnej pracy do tej pory nie było.
Zagadnienie to posiada walor praktyczny, bowiem na Białorusi
w 1996 roku wszczęto procedurę odwołania z urzędu prezydenta
Aleksandra Łukaszenki (podobnie jak w 1993 roku w przypadku
Borysa Jelcyna, nie została ona doprowadzona do końca). W świetle powyższego wydaje się zasadnym przybliżenie, tego co i jak
przedstawiono w recenzowanej pracy. Jej autorami są konstytucjonaliści Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego: Alina Bogolejko
i Grigorij Wasiliewicz (były Prokurator Generalny i przewodniczący Sądu Konstytucyjnego).
Recenzowana publikacja składa się z przedmowy, 7 rozdziałów (w pracy nazywanych „tematami”) oraz załączników. Bibliografię umieszczono na końcu każdego rozdziału, co ułatwia korzystanie z nich jako odrębnych jednostek, np. w trakcie prowadzenia zajęć z prawa ustrojowego Białorusi.

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2018/2019 nr 11
Pierwszy rozdział monografii nosi tytuł Odpowiedzialność
konstytucyjno-prawna jako rodzaj odpowiedzialności prawnej. Jest
to teoretyczne wprowadzenie do zagadnienia, w którym wyjaśniono m.in. cele i funkcje odpowiedzialności konstytucyjnej, jej podstawy prawne oraz relacje wzajemne z innym formami odpowiedzialności prawnej. Autorzy wskazują, że, po pierwsze, odpowiedzialność konstytucyjna ma na celu ochronę wszystkich stosunków
społecznych, które składają się na domenę prawa ustrojowego,
przestrzeganie przez organy władzy publicznej norm konstytucji
i ustaw. Po drugie, jest ona elementem porządku realizacji władzy
publicznej, przede wszystkim poprzez kontrolę jej zgodności z konstytucją, a więc utrzymanie mechanizmu check and balances. Po
trzecie, jest ona uzasadniona postulatem odpowiedzialnego wykonywania władzy (s. 21–22).
Drugi rozdział zatytułowano Podstawy odpowiedzialności
konstytucyjno-prawnej. Podjęto w nim kwestię przesłanek odpowiedzialności konstytucyjnej, pojęcie oraz rodzaje deliktu konstytucyjnego. Za odrębne rodzaje deliktów badacze określili m.in. delikty
w sferze podstaw ustroju państwa, praw i wolności człowieka i obywatela, funkcjonowania organów władzy czy samorządu terytorialnego.
Kolejny, bardzo krótki, rozdział recenzowanej pracy,
Podmioty odpowiedzialności konstytucyjno-prawnej, poświęcono
dyskusji zagadnienia podmiotowości w zakresie odpowiedzialności
konstytucyjnej i scharakteryzowano katalog tychże podmiotów na
gruncie prawa białoruskiego: prezydenta, Izbę Reprezentantów
i Radę Republiki jako izby Zgromadzenia Narodowego, Radę Ministrów oraz inne organy i wyższych urzędników państwowych, w
tym deputowanych parlamentu, sędziów, organy samorządu terytorialnego, ponadto organizacje społeczne, związki zawodowe i obywateli.
W następnym rozdziale, Środki odpowiedzialności konstytucyjno-prawnej, autorzy skupili się na charakterystyce pojęcia
i środków odpowiedzialności konstytucyjnej, przedstawili klasyfikację tychże środków (przywracające naruszony porządek prawny,
prewencyjne, tj. zapobiegające naruszeniom prawa, sankcjonujące,
tj. nakładające sankcje za naruszenie prawa a także reakcji na możliwe negatywne skutki zaniechania czynności przez organy władzy)
111

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2018/2019 nr 11
oraz ich miejsce w systemie odpowiedzialności prawnej. W odniesieniu do współczesnej Białorusi wyróżniono następujące środki:
a) pozbawienie urzędu, zwolnienie z zajmowanego stanowiska, rozwiązanie organu, uchylenie decyzji administracyjnej, likwidacja
podmiotu, pozbawienie licencji; b) ograniczenie możliwości realizacji podmiotowych praw konstytucyjnych, w tym wolności zgromadzeń, dostępu do stanowisk publicznych; c) przymus wypełnienia obowiązków konstytucyjnych, w tym nadzór nad działalnością.
Piąty rozdział książki nosi tytuł Zagadnienia procesowe
w realizacji odpowiedzialności konstytucyjno-prawnej. Scharakteryzowano w nim szczegółowo procedurę pociągnięcia podmiotu do
odpowiedzialności konstytucyjnej na Białorusi.
Szósty rozdział dotyczy Odpowiedzialności konstytucyjnoprawnej w prawie wyborczym .Odnosi się on do dość specyficznego
zagadnienia odpowiedzialności konstytucyjnej za naruszenie białoruskiego Kodeksu Wyborczego i ustawy o referendum ogólnopaństwowym.
Pracę zamyka rozdział o charakterze porównawczym Odpowiedzialność konstytucyjno-prawna w wybranych państwach,
w którym oddzielnie, w bardzo syntetyczny sposób przedstawiono
istniejące w danej materii regulacje w Rosji, Kazachstanie, republikach bałtyckich, Polsce, Francji, Niemczech, Włoszech, Stanach
Zjednoczonych, Meksyku i Brazylii. Choć brakuje podsumowania
i uogólniających wniosków, rozdział ten dobrze obrazuje różnorodność przyjętych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności konstytucyjnej we współczesnym świecie.
Ogółem pracę należy ocenić jako kompetentne i wyczerpujące źródło wiedzy o jednym z zagadnień konstytucjonalizmu białoruskiego. Jest to studium o charakterze normatywnym, pozbawione
jest elementów właściwych badaniom politologicznym. Za uzasadnione i cenne – szczególnie dla korzystających z niego studentów –
należy uznać wątki o charakterze teoretyczno-prawnym. Autorzy
pracy szeroko odwołują się i komentują funkcjonujące w białoruskim i rosyjskim obrocie naukowym ustalenia, co czyni omawianą
pracę jeszcze ciekawszym źródłem wiedzy.
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Jelena Slobodian – doktor nauk filologicznych, Baszkirski
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Елена Слободян – кандидат филологических наук, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы.
Наталья Снигирёва – кандидат филологических наук, ГНУ
«Центр исследований белорусской культуры языка и литературы НАН Беларуси».
Алексей Щербинин – профессор исторических наук, Томский
государственный университет
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Владимир Шайдуров – кандидат исторических наук, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
ЯЗЫКОВЫЕ РЕДАКТОРЫ
Наталья Ковалёва – кандидат филологических наук, Русскопольский институт
Евгения Старостина – кандидат филологических наук, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
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Иннеса Бабенко (Россия, Томский государственный педагогический университет)
Анастасия Безуглая (Польша, Вроцлавский Университет)
Аркадиуш Чволек (Польша, Университет Николая Коперника)
Елена Ковалевская (Россия, Томский государственный педагогический университет)
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O INSTYTUCIE POLSKO-ROSYJSKIM
Fundacja Instytut Polsko-Rosyjski została ustanowiona 25
stycznia 2011 roku we Wrocławiu.
Rejestracja Instytutu przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej miała miejsce 11 lutego 2011 roku. Fundacja działa na
podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (z późniejszymi zmianami).
Majątek Instytutu stanowią środki finansowe przekazane
w momencie powstania fundacji oraz inne środki i mienie nabyte
przez Instytut w trakcie jego działania.
Instytut Polsko-Rosyjski nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie środki finansowe przeznaczane są na działalność
statutową.
Misją Instytutu Polsko-Rosyjskiego jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i naukowej w zakresie:
1. popularyzacji wiedzy, edukacji kulturowej, zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży;
2. upowszechnienia wiedzy o Rosji w Polsce oraz wiedzy
o Polsce w Rosji;
3. sprzyjania rozwojowi kultury, sztuki oraz nauki;
4.sprzyjania prowadzeniu badań naukowych.
Realizacja zadań następuje poprzez organizowanie,
finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, naukowo-badawczej i wydawniczej.
Więcej o bieżącej działalności Instytutu na stronie internetowej:
www.ip-r.org
Informujemy o możliwości dokonywania darowizn na rzecz
Instytutu Polsko-Rosyjskiego. Dane do przelewu na stronie
www.ip-r.org/kontakt Wszystkie uzyskane środki finansowe
przeznaczane są na działalność statutową, m.in. na wydawanie
Rocznika Instytutu Polsko-Rosyjskiego.
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О РУССКО-ПОЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ
Фонд «Русско-польский институт» был учреждён 25
января 2011 года во Вроцлаве (Польша).
Суд зарегистрировал Русско-польский институт 11 февраля 2011 года. Фонд действует на основании польского закона
„О фондах” от 6 апреля 1984 года (с позднейшими изменениями).
Имущество Института составляют денежные средства,
переданные в момент основания фонда, и другие средства
и имущество, приобретенные Институтом за время деятельности.
«Русско-польский институт» занимается некоммерческой
деятельностью. Все имеющиеся средства предназначены для
общественной деятельности.
Целью «Русско-польского института» является образовательная, культурная и научная деятельность в области:
1. Популяризации знаний, культурного образования,
особенно среди детей и молодёжи;
2. Распространения знаний о России в Польше и о Польше в России;
3. Развития культуры, искусства и науки;
4. Проведения научных исследований.
Реализация задач осуществляется путём организации,
финансирования и проведения образовательной, научно-исследовательской и издательской деятельности.
Больше информации о текущей деятельности «Русскопольского института» на сайте: www.ip-r.org
Информируем о возможности перечисления добровольных денежных пожертвований на нужды «Русско-польского института». Все полученные финансовые средства предназначаются для деятельности «Русско-польского института»
согласно Уставу РПИ, в частности для издательства «Ежегодника Русско-польского института».
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