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Wprowadzenie
W latach 80. ubiegłego wieku kanadyjscy Indianie powołali do życia jedną ze swych największych organizacji— Assembly for First Nations. Przyjmując miano Pierwszych Narodów, indiańscy działacze wskazali na tę samą istotną cechę swoich wspólnot, którą ich współbracia zza południowej granicy wyrazili, określając się Tubylczymi Amerykanami (Native Americans). Rdzenność, autochto- niczność, tubylczość — bycie pierwotnymi mieszkańcami na określonym terytorium — stały się u schyłku XX w. podstawowymi kategoriami, ku którym zwracały się coraz to nowe, do niedawna określane jako „dzikie” bądź „plemienne” , społeczności z różnych części świata. Zarówno bogate, silne gospodarczo kraje — Stany Zjednoczone czy Australia, jak i nękane polityczno-gospodarczymi kryzysami państwa Ameryki Łacińskiej i Azji stanęły wobec emancypacyjnych dążeń części swoich obywateli. Ruchy tubylcze na całym świecie przypomniały wielu państwom o ich kolonialnej przeszłości.Już pod wpływem pierwszego spotkania z mieszkańcami Wysp Bahama Krzysztof Kolumb przewidywał, iż łatwo będzie ich podbić i zamienić w niewolników. Reakcja genueńskiego żeglarza na pierwszy kontakt z Indianami wpisywała się w europejskie mity i uprzedzenia — a wkrótce też działania — wobec „dzikich” zamieszkujących nowe lądy. Wyobrażenia średniowiecznych Europejczyków na temat odległych krain i ich mieszkańców pełne były potworów i człekopodobnych stworzeń z głowami psów. Wiedza o nielicznych ludach egzotycznych pobudzała dyskusje o ich człowieczeństwie. Na długo przed przełomowym rokiem 1492 posiadania nieśmiertelnej duszy odmówiono afrykańskim Pigmejom, o których istnieniu wiedziano z pism starożytnych.Kiedy Portugalczycy zaczęli spotykać na zachodnim wybrzeżu Afryki „czarnych Maurów”, a wkrótce potem karawele Kolumba pokonały Atlantyk, odkrywając dla Europy Indian, dyskusje o statusie nowo poznawanych ludów rozgorzały z nową siłą. Po latach sporów, po słynnej dyspucie teologicznej pomiędzy biskupami Ouevedo i Las Casasem, ostatecznie papież Paweł III w bulli Sublim is 
Deus z 1537 r. stwierdza: Indianie są prawdziwymi ludźmi, zdolnymi do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Rozstrzygnięcie doktrynalnego problemu nie uchroniło ani Indian, ani innych ludów przed europejskim podbojem. Było jednym
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6 Wprowadzenie

z serii symbolicznych aktów, za sprawą których Europa przyznawała sobie prawo tworzenia uniwersalnego porządku świata. Poprzednik Pawła III, papież Aleksander VI Borgia, postanowieniem bulli Inter Cetera dokonuje podziału nowo odkrywanych ziem na portugalskie i hiszpańskie strefy wpływów. Wkrótce do wyścigu o nowe lądy dołączają inne państwa, z Anglią na czele. Europejscy żeglarze docierają do Australii i Nowej Zelandii, poznają wybrzeże południowo-wschodniej Azji i wyspy Pacyfiku. Rosjanie podbijają Syberię.John H. Bodley wyliczył, że tylko na obszarze obydwu Ameryk, Australii i Oceanii depopulacja społeczności rdzennych pod wpływem ekspansji europejskiej sięgnęła 80%, a jeśli wziąć pod uwagę wszystkie obszary globu, które podlegały kolonizacji, to pomiędzy rokiem 1780 a 1930 r. liczba ludności autochtonicznej zmniejszyła się o 30 do 50 min. Podbój i niewolnictwo, o których myślał Kolumb, widząc po raz pierwszy Indian, określiły w znacznym stopniu sposób postępowania przybyszów wobec ludności autochtonicznej. Wyniszczenie karaibskich wyspiarzy zmuszanych do pracy w kopalniach, niewolnictwo Murzynów, czy system przymusowej pracy stosowany w Amazonii przez wielkie koncerny w okresie boomu kauczukowego to tylko niektóre przykłady. Zajmowanie nowych ziem przez potęgi kolonialne nieodzownie wiązało się z wojnami i przemocą wobec dotychczasowych mieszkańców. Jakkolwiek starano by się to bagatelizować — czy to przyjmowaniem, jak w odniesieniu do Australii, klauzuli 
terra nullis, czy przez takie zaklęcia państwowych historiografii, jak „pokojowe włączenie Syberii w obręb państwa rosyjskiego” — rozwój terytorialny kolonii, a potem już niepodległych państw oznaczał podbój i wywłaszczenie rdzennej ludności.Reakcją na sytuację dominacji i panowania oraz kontakt z innym społeczeństwem były różnego rodzaju ruchy społeczne wywołane zderzeniem kultur. Taniec Duchów Indian prerii, nowe religie, jak pejotyzm i shakeryzm, melane- zyjskie kulty cargo, a także inne ruchy dające wyraz natywistycznym i millenarystycznym dążeniom stanowiły ostatnią — wynikającą z mechanizmów kultury tradycyjnej — próbę obrony bądź modyfikacji rodzimych systemów kulturowych.Wraz z końcem XIX w. wygasają powoli kolejne wojny tubylcze w Afryce, Nowej Zelandii i Ameryce Północnej. Większość państw, w obrębie których zamieszkują ludy tubylcze, dąży do szybkiej asymilacji tej części ludności. W Stanach Zjednoczonych w wyniku tzw. Aktu Dawesa większość Indian traci wspólnotową własność ziemii, co przyspiesza rozkład struktur plemiennych i przejście na osiadły tiyb życia. Akcję osiedlania koczowników i wzmożoną agitację na rzecz nowego społeczeństwa przeprowadza władza radziecka na Syberii. Ogromną rolę w procesie asymilacji ludności rdzennej w obrębie społeczeństw narodowych odgrywa oświata. Opresyjne systemy szkolnictwa stają się wspólnym doświadczeniem społeczności tubylczych z różnych części świata. System Pratta w Stanach Zjednoczonych, szkoły z internatami na Syberii czy przymusowe odbieranie rodzicom aboiygeńskich dzieci — wszystko to prowadzić miało do wykorzenienia i oderwania młodego pokolenia od tradycyjnego środowiska. A jednak to właśnie możliwość zdobycia wykształcenia, obok stopniowego
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Wprowadzenie 7

przyznawania ludności rdzennej pełni praw obywatelskich, leżała u podstaw rozwoju ruchu tubylczego w jego obecnym kształcie. Obecni liderzy ludów syberyjskich przechodzili przez wszystkie etapy sowieckiego szkolnictwa, także wielu działaczy organizacji aborygeńskich wywodzi się z tzw. skradzionego pokolenia.Ruch tubylczy, kiełkujący w różnych krajach począwszy od końca X I X -  początku X X  w., zaczął się dynamicznie rozwijać w drugiej połowie X X  w. Nadały mu rozmachu takie spektakularne akcje protestu, jak powstanie aborygeńskiego parlamentu w Australii, okupacja Wounded Knee, marsz na Waszyngton czy zajęcie Alcatraz w USA. Te i podobne im wydarzenia oraz wzmożona działalność różnego rodzaju organizacji indiańskich, aborygeńskich, maoryskich, eskimoskich i innych ludów rdzennych wyniosła w końcu ruch tubylczy na arenę międzynarodową. Jeszcze w latach 20. Irokezi, uznający się za odrębny naród, starali się o uzyskanie przedstawicielstwa w Lidze Narodów. Podobne inicjatywy długo nie przynosiły żadnych rezultatów. Dopiero w latach 50. na sytuację ludów rdzennych zwróciła uwagę Międzynarodowa Organizacja Pracy, ogłaszając konwencję dotyczącą tych społeczności (Konwencja nr 107). Wkrótce powstały organizacje międzynarodowe zajmujące się sprawami ludności autochtonicznej (International Work Group for Indigenous Affairs).Coraz prężniejsze i obejmujące swym zasięgiem szerokie kręgi organizacje tubylcze zaczęły wywierać presję na rządy poszczególnych państw. Wszystkie te inicjatywy oraz naciski ze strony organizacji zajmujących się prawami człowieka doprowadziły do utworzenia w 1982 r. Grupy Roboczej ds. Ludności Tubylczej przy ONZ. Kiedy 10 lat później organizacje indiańskie wykorzystały 500-lecie odkrycia Ameryki do zademonstrowania niezadowolenia z kondycji swoich społeczności, uruchomiło to całą lawinę inicjatyw. Rok 1993 obchodzono w Stanach Zjednoczonych jako Rok Amerykańskich Indian, w 1994 r. ONZ ogłosiła rozpoczęcie Dekady Ludności Tubylczej Świata, a 9 sierpnia ogłoszono Międzynarodowym Dniem Ludów Tubylczych Świata.Rozwój ruchu ludów rdzennych związany był początkowo przede wszystkim z działalnością organizacji indiańskich oraz europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka. Wraz ze zdobywaniem uznania na arenie międzynarodowej zaczęto zwracać uwagę także na sytuację ludności tubylczej w Afryce i Azji. W latach 80. do światowego ruchu tubylczego włączają się australijscy Aborygeni, począwszy zaś od 1991 r. zaczynają działać organizacje ludów rdzennych z obszarów byłego ZSRR. U progu XXI w. społeczności autochtoniczne z całego świata dysponują siecią organizacji, zabiegają o zachowanie swoich kultur i języków, walczą o prawo do samookreślenia i różnych form autonomii. Asymilowani dawniej przez kulturę Zachodu, dziś korzystają z panujących w niej prądów i wypracowanych przez nią narzędzi — poprawności politycznej, praw człowieka itp. — by upomnieć się o swoje prawa. Aktywność, z jaką dążą do realizacji swoich zamierzeń, i wzrastająca popularność lansowanych idei stwarzają konieczność uzgodnienia podstawowych terminów i definicji.
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8 Wprowadzenie

Intuicyjnie wiemy, kogo uznać za ludy rdzenne, choć zapominamy często, iż kwestia tubylcza dotyczy nie tylko odległych kontynentów, ale również Europy — w Finlandii, Norwegii i Szwecji zamieszkują wszak Saamowie (Lapończycy). Wydawałoby się, że najprościej sprawa przedstawia się na kontynencie amerykańskim — tubylcami są Indianie i Inuici (Eskimosi). Podobnie w przypadku Aborygenów z Australii, nowozelandzkich Maorysów i innych wyspiarzy Oceanii. I tu jednak pojawia się pytanie, kogo dziś, po trwającym w niektórych przypadkach całe wieki procesie kulturowego i rasowego przemieszania, uznać za Aborygena czy Indianina. Problem wydaje się szczególnie ważny i aktualny w odniesieniu do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie począwszy od późnych lat 60. grupy indiańskie ze wschodniego wybrzeża, które jak się wydawało dawno już rozpłynęły się w wielokulturowym społeczeństwie amerykańskim, zaczęły dochodzić swoich praw do ziemi. Procesy, jakie się wówczas rozgrywały, postawiły zasadnicze pytanie dotyczące historycznej ciągłości tych wspólnot i tożsamości ich członków, pytanie o to, czy ubiegający się o prawa do ziemi są Indianami czy też nie. Niejasności co do statusu tubylca rodzą się jak widać nawet w tych państwach, w których kategoria ta wydaje się być ściśle określona. Brak jednoznacznej definicji staje się szczególnie zauważalny w sytuacji rozwoju ruchu tubylczego, który formułuje szereg żądań i w wielu przypadkach osiąga konkretne udogodnienia prawne w obrębie poszczególnych państw. Pytanie o to, kto może z nich korzystać, wobec jakiej grupy ludności dane przepisy się stosuje, staje się więc istotnym problemem. Omówienie zasygnalizowanych tu problemów definicyjnych, jak też terminologicznych znajdzie czytelnik w tekstach S. Szynkiewicza i P. Trzcińskiego.jeszcze większe kłopoty z wyodrębnieniem kategorii ludów tubylczych napotykamy w przypadku Afryki i Azji. Zupełnie zawodzi tutaj proste odniesienie do sytuacji kolonialnej i przeciwstawienie: kolonizatorzy (przybysze) — skolonizowani (tubylcy). Mamy tu do czynienia z wieloma ludami czy narodami, które podlegały europejskiej kolonizacji, lecz od dawna już stanowią dominującą siłę zarówno demograficzną, jak i polityczno-kulturalną w swoich postkolonialnych państwach. Wystarczy wskazać na przykład Indii czy wielu krajów afrykańskich. Podobnie w odniesieniu do Syberii pojawia się kwestia relacji pomiędzy dużymi narodowościami, jak jakuci czy Buriaci, a małymi grupami rdzennymi, tzw. małymi ludami Północy. Ci ostatni odczuwają dyskryminację i marginalizowanie zarówno ze strony Rosjan, jak i wspomnianych dużych narodów syberyjskich.Niejednoznaczność kategorii tubylczości na kontynencie afrykańskim przedstawia tekst M. Ząbka. Autor pokazuje problem w odniesieniu do praw człowieka, co wskazuje nam na bardzo ważny kontekst, w jakim rozgrywa się walka o prawa ludów rdzennych (patrz również tekst P. Trzcińskiego). Z kolei artykuł D. Demskiego ukazuje rozstrzygnięcia terminologiczno-definicyjne dotyczące ludów rdzennych w Indiach, skupiając się na przykładzie grupy Warli.Korzenie ruchu tubylczego pochodzą z kontynentu północnoamerykańskiego, właśnie tutaj powstawały pierwsze organizacje skupiające Indian. Od pewnego czasu mamy również do czynienia z czymś, co można określić mianem idei
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Wprowadzenie 9

panindiańskich lub nawet szerzej pantubylczych. Ideolodzy tych ruchów, wykorzystując tradycyjne elementy rdzennych kultur i odwołując się do wartości ekologicznych, rozszerzają ich zakres. Taki właśnie charakter ma Święty Bieg opisany przez J. Lewicką, w którym obok przedstawicieli ludów tubylczych biorą także udział Europejczycy, Amerykanie, Japończycy i inni.Pomimo wielości i nieścisłości definicji, na które wskazują autorzy tekstów zawartych w pierwszej części książki, można wskazać pewne wspólne cechy określające kondycję wielu ludów rdzennych. Należy do nich sytuacja podboju i marginalizacji, wpływająca w znacznym stopniu na wszystkie sfery życia tych społeczności i implikująca całokształt przemian, jakim są poddane. W zależności od tego, jak przebiegała historia kontaktów z kulturą dominującą, ludy tubylcze były spychane na mniej atrakcyjne ziemie, wydzielano im specjalne terytoria, na których mogły przebywać, bądź poddawano je zupełnej eksterminacji. Na Syberii łowców i hodowców reniferów zmuszano do osiadłego trybu życia i przesiedlano z małych obozowisk do stałych osad. W Ameryce Północnej Indian osadzono w rezerwatach. Za marginalizacją przestrzenną szła kulturalna, polityczna, społeczna i inne. Niezależnie od tego ludy rdzenne znajdowały się pod ciągłym wpływem kultury dominującej i ich system społeczno-kulturowy podlegał stałym procesom transformacji i przystosowania. Znajdowało to swoje odbicie w sferze kultury materialnej, w gospodarce, obrzędowości, strukturze społecznej, języku. O podobnych aspektach współczesnej sytuacji dwóch grup tubylczych, z Ameryki Północnej i Południowej, traktują teksty P. Bartoszka i A. Pasek. Indianie Crow odnajdują się we współczesnej sytuacji, m.in. promując walory turystyczne swojego rezerwatu. Długotrwały proces kontaktu z kulturą amerykańską odzwierciedla doskonale ich kalendarz obrzędowy, który zawiera zarówno rytuały związane z kulturą Crow, uroczystości o charakterze panin- diańskim, jak i typowe święta amerykańskie. Wpływy asymilacyjne kultury dominującej są też łatwo zauważalne w przypadku Indian Kofan z Ekwadoru. Zagrożenie, jakim jest dla ich kultury działalność międzynarodowych koncernów naftowych, wiąże się z kolejną kwestią, istotną dla zrozumienia sytuacji wielu grup tubylczych.Rozwój gospodarczy państw, na terenie których zamieszkują ludy tubylcze, niejednokrotnie odbijał się fatalnie na sytuacji tych społeczności. Przykład Kofanów jest charakterystyczny dla wielu innych grup południowoamerykańskich Indian, na terytoriach których znajdują się pokłady cennych kruszców i złóż mineralnych. W ostatnich latach, dzięki presji wywieranej przez organizacje tubylcze, koncerny wydobywcze coraz częściej zmuszone są brać pod uwagę interesy rdzennej ludności. Wciąż jednak dochodzi do sytuacji konfliktowych, jak w przypadku terytorium zamieszkanego przez Indian Janomami, gdzie niekontrolowany napływ poszukiwaczy złota stanowi poważne zagrożenie dla bytu tej społeczności. Mówiąc o kwestiach gospodarczych, należy zwrócić uwagę nie tylko na presję wielkich przedsiębiorstw czy kwestię państwowych bądź międzynarodowych uregulowań prawnych w sferze ekonomicznej — np. układ o wolnym handlu pomiędzy Meksykiem i USA (NAFTA), przeciwko któremu
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10 Wprowadzenie

protestowały społeczności indiańskie — ale również na wiele innych decyzji administracyjnych, które wpływają na sytuację ekonomiczną grup tubylczych. Sam fakt wprowadzania granic państwowych może uderzać w systemy gospodarcze tubylców, co pokazują przykłady społeczności pasterskich z Himalajów, opisane w tekstach P. Hincy i R. Beszterdy. Artykuły te pokazują, jak istotny wpływ na życie ekonomiczne małych wspólnot himalajskich wywierają takie działania administracji państwowej, jak: budowa autostrady, decyzja o utworzeniu parku narodowego, czy wspomniane zamknięcie granicy, w tym przypadku pomiędzy Indiami a Tybetem.Bywa też tak, że sytuacja gospodarcza nie tylko wpływa na zmiany ekonomiczne w obrębie społeczności tubylczych, ale też wymusza migracje ludności. Działo się tak w przypadku wspomnianych wyżej Indian Janomami, których część w wyniku presji napływających poszukiwaczy złota musiała opuścić swoje dotychczasowe siedziby. Znany fotografik hiszpański Sebastiano Salgado poświęcił wiele lat na dokumentowanie tragicznej sytuacji uchodźców. Wśród jego zdjęć są też takie, które przedstawiają opuszczone wioski amazońskich Indian, czy slumsy południowoamerykańskich metropolii, zamieszkałe przez indiańską biedotę. Uchodźstwo ma źródło najczęściej w sytuacji politycznej, wynika z różnego rodzaju konfliktów narodowościowych. Poczynania władz chińskich w Tybecie stawiają rodzimych mieszkańców prowincji w sytuacji narodu podbitego, mającego ograniczone możliwości politycznego i kulturalnego rozwoju, co zmusza tysiące osób do emigracji. Sytuacja podboju i marginalizacji oraz fakt odwoływania się części liderów tybetańskich do idei bliskich podejmowanym przez ruch tubylczy sprawiły, iż niezależnie od wszelkich ścisłych przyporządkowań w drugiej części książki znalazły się teksty autorstwa A. Urbańskiej i A. Oleśkowicz-Popiel, dotyczące uchodźców tybetańskich w Indiach.Zasygnalizowane wyżej aspekty sytuacji społeczności rdzennych oraz wiele kwestii związanych z ich marginalną pozycją w obrębie społeczeństwa dominującego stały się zarówno dla organizacji tubylczych, jak i rządów poszczególnych państw ważnymi problemami do podjęcia. Wciąż jeszcze z dużą ostrożnością, ale w ostatnich latach coraz częściej, próbuje się zaradzić niektórym spośród nich przez nadanie znacznej autonomii ludom rdzennym bądź przyznanie oficjalnego statusu pewnym tubylczym instytucjom. Bardzo ciekawy przykład kontrowersji wokół prób wprowadzenia prawa zwyczajowego jako oficjalnego systemu prawnego w Papui-Nowej Gwinei jest omówiony w tekście W. Bębna.Rozwój organizacji ludów rdzennych w poszczególnych państwach, a w konsekwencji powstanie międzynarodowego ruchu tubylczego, był możliwy dzięki powstaniu grup zaangażowanej inteligencji, inspirującej i wspierającej działania różnego rodzaju lokalnych liderów i działaczy. Działalność i rolę przywódców indiańskich omawia A. Posern Zieliński na przykładzie krajów andyjskich. Artykuł ten pokazuje, jak różny bywa kontekst powstawania ruchu tubylczego, który w Ameryce Południowej (a nie jest to przykład odosobniony) ulega silnemu upolitycznieniu. Sytuację kształtowania się elit tubylczych w skali lokalnej wśród boliwijskich Chacobo omawia M. Ziółkowska-Kuflińska. Ogromne zna
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czenie inteligencji w kształtowaniu tożsamości narodowej czy etnicznej podkreślało wielu badaczy zajmujących się etnicznością i nacjonalizmem. Także w przypadku narodowości rdzennych historyczny rozwój grupy inteligencji wraz z jej kulturalno-politycznymi aspiracjami ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania współczesnych więzi wspólnotowych. Zwraca na to uwagę tekst R. Wyszyńskiego, dotyczący inteligencji buriackiej. Wraz z instytucjonalnym i organizacyjnym rozwojem ruchu tubylczego następowało kształtowanie ideologii tubylczości zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i na poziomie państw, czy poszczególnych społeczności. Idące za tym przebudzenie etniczne wiąże się z procesami przemian tożsamościowych i poszukiwania własnych dróg rozwoju. Różne strategie kulturowego przetrwania w społeczności Koriaków na Kamczatce omawia E. Nowicka. Ineligencja ludów rdzennych w swych ideologicznych działaniach na rzecz pobudzenia tożsamości etnicznej stara się przezwyciężyć różnego rodzaju stereotypy i mity narosłe wokół swoich społeczności. Kształtowanie nowego, atrakcyjnego wizerunku grupy bywa częstokroć legitymizowane naukowym autorytetem lansujących go osób. Na zjawisko to wskazują teksty j. Derlickiego i W. Lipińskiego.Pomimo sceptycyzmu wielu obserwatorów ruchu tubylczego, traktujących przedsięwzięcia w rodzaju Dekady Ludności Tubylczej jedynie jako puste gesty społeczności międzynarodowej, ludy rdzenne zyskują dzięki swej walce coraz więcej. W Australii precedens sprawy Mabo otworzył Aborygenom drogę do dochodzenia praw do ziemi, otrzymali oni również moralne zadośćuczynienie za tzw. skradzione pokolenie, którego krzywdy dokumentuje opasły raport Komisji Praw Człowieka. Niezwykle ważnym krokiem na drodze do pozyskiwania przez ludy rdzenne autonomii w obrębie państw stało się utworzenie w 1999 r. terytorium Nunavut. W języku kanadyjskich Inuitów oznacza to „nasza ziemia”, a zakres uzyskanej samodzielności sprawia, iż w tym przypadku nie można mówić o pustym geście. Umacnia się też obecność społeczności autochtonicznych we wspólnocie międzynarodowej — w 2000 r. przy ONZ ustanowiono Stałe Forum ds. Ludów Tubylczych. Wszystkie te sukcesy oraz niesłabnąca aktywność organizacji tubylczych sprawiają, iż ruch ludów rdzennych staje się ważnym składnikiem przemian kulturowych rozgrywających się we współczesnym święcie. To z kolei powoduje coraz szersze zainteresowanie badaczy.
*Siła i zakres oddziaływania idei wypracowanych przez ruch tubylczy ujawniają się doskonale w przypadku tych państw, które z pewnych względów były izolowane i dopiero w wyniku wewnętrznej transformacji otwierają się na światowe przemiany. Z sytuacją taką mieliśmy do czynienia, gdy u progu ostatniej dekady X X  w. doszło do rozpadu Związku Radzieckiego i powstania Federacji Rosyjskiej. W ciągu kolejnych lat, jakie upłynęły od przełomowego 1991 r., obserwowaliśmy, jak idee ruchu tubylczego przesiąkają na tamtejszy grunt i jak podejmowane są przez rdzenne ludy Syberii. Prowadząc w latach 1996-2000 badania etnograficzne w Republice Sacha (Jakucja), niejednokrotnie mieliśmy
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12 Wprowadzenie

okazję przyjrzeć się różnym przejawom tego zjawiska. 9 sierpnia 1997 r. w wiosce na krańcach Jakucji, w typowym postsowieckim domu kultury, trafiliśmy na dyskotekę przeplataną konkursami, która jednak nie była zwykłą potańcówką, lecz obchodami Międzynarodowego Dnia Ludności Tubylczej. Buszując po jakuc- kich bibliotekach, czytaliśmy jak w Republice Sacha obchodzono inaugurację Dekady Ludności Tubylczej, rozmawiając zaś z jukagirskimi czy ewenkijskimi liderami, wielokrotnie słyszeliśmy odniesienia do sytuacji innych, głównie indiańskich grup rdzennych. W końcu podczas ostatnich badań nie dostaliśmy się na doroczne podliczanie reniferów w jednej ze wspólnot, bo ostatnie miejsca w helikopterze zajęła delegacja skandynawskich Saamów. Gdy stykaliśmy się z podobnymi faktami, stawało się dla nas jasne, jak bardzo przebudzenie etniczne wśród ludów Syberii związane jest z osiągnięciami innych grup rdzennych na świecie i działalnością ruchu tubylczego.Po pierwszych wspólnych badaniach w Jakucji postanowiliśmy skonfrontować nasze doświadczenia z Syberii z wiedzą badaczy zajmujących się społecznościami rdzennymi z innych części świata. W maju 1999 r. zorganizowaliśmy konferencję pt. „Ludy tubylcze — wymiary partnerstwa”. Jej tytuł miał nawiązywać do hasła, pod jakim ONZ ogłosiła Dekadę Ludności Tubylczej Świata — „Ludność tubylcza — nowe partnerstwo” . W konferencji uczestniczyło szerokie grono studentów i pracowników naukowych (21 referentów) z następujących instytucji: Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie i Poznaniu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Instytut Krajów Rozwijających się UW, Instytut Socjologii AR w Olsztynie, Instytut Socjologii UW, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Muzeum Narodowe w Szczecinie. Znaczne zainteresowanie, jakim cieszyła się konferencja, zachęciło nas do kontynuowania podobnych spotkań. W listopadzie 2001 r. odbyła się sesja pt. „Inteligencja tubylcza a tożsamość” , na której referaty przedstawili badacze z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i Instytutu Socjologii UW. Obydwie konferencje mogły się odbyć dzięki wsparciu, jakiego udzieliło nam wiele instytucji. Pragniemy przy tej okazji podziękować przede wszystkim Instytutowi Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Kołu Naukowemu Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Radzie Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, Instytutowi Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Fundacji im. Stefana Batorego, Ministerstwu Kultury, Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, zawiera teksty powstałe na podstawie referatów wygłaszanych na obydwu konferencjach. Motywowani sugestiami władz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, który całe przedsięwzięcie wspiera nie tylko moralnie, ale i finansowo, zdecydowaliśmy się nie nadawać książce charakteru publikacji pod hasłem „materiały posesyjne” czy „zbiór referatów z konferencji” . Stąd taki, a nie inny układ tekstów, nie związany ściśle z harmonogramem konferencji. Także poszczególne artykuły nie zawsze odzwierciedlają dokładnie treść wygłaszanych referatów, a ich ostatecz
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ny kształt podporządkowany jest przede wszystkim tematycznej spójności publikacji. Z zasady tej wynika również podział książki na trzy części. Pierwsza z nich zawiera teksty, które poruszają zagadnienia ogólne, jak definicje, terminologia, rozwój ruchu tubylczego, zarówno w ujęciu globalnym, jak i w odniesieniu do poszczególnych kontynentów czy pojedynczych państw. Wprowadza ona czytelnika w problematykę, wyposażając jednocześnie w zestaw podstawowych pojęć i terminów. Artykuły zgrupowane w części drugiej dają obraz różnych grup ludności rdzennej i nękających je problemów. Ostatni rozdział przybliża zagadnienie działalności i znaczenia elit, liderów i inteligencji tubylczej oraz ich roli w kształtowaniu tożsamości etnicznej.W książce nie znalazły się wszystkie referaty wygłaszane podczas konferencji. Część z nich ukazała się już wcześniej w periodykach naukowych, inni autorzy zaś nie zdecydowali się złożyć materiałów do niniejszej publikacji. Bardzo żałujemy, iż nie znalazły się w tej książce teksty poświęcone wielu ciekawym zagadnieniom związanym z sytuacją ludów tubylczych z różnych części świata autorstwa m.in. M. Kairskiego. P. Klafkowskiego, R. J. Olearskiego, E. Prądzyńskiej, Ł. Smyrskiego, R. Vorbricha i M. Wołodźko.Książka ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwa Kultury. Szczególne podziękowania należą się dyrekcji Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, wspierającej nas we wszystkich inicjatywach i działaniach.
Jarosław  Derlicki, Wojciech Lipiński
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Wokół tubylczości. 
Problemy i definicje
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Sławoj SzynkiewiczOfiary wewnętrznej kolonizacji

Powikłania terminologiczneNie zamierzam brać terminu ‘tubylcy’ w cudzysłów, ponieważ jestem zdania, że nie ma on znaczenia pejoratywnego i nie przynosi ujmy, wbrew temu, co sądzą niektórzy interpretatorzy. Słowo jest neutralne i zawiera w sobie aspekt auto- chtoniczności, tyle że oddany po polsku. Jeśli w dobie nadmiernej dbałości o polityczną poprawność języka jego synonim (Aborygeni) przyjęty został w roli etnonimu, tym bardziej właściwy on będzie w funkcji terminu rodzajowego.Rdzenność może odnosić się zarówno do terytorium (co w tym wypadku interesuje nas wyłącznie), jak też do braku naleciałości obcych, czyli stanu bezakulturacyjnej tożsamości, niedefmiowalnej ‘pierwotności’ stylu życia. To ostatnie pozostaje poza zakresem naszej uwagi, gdyż odnosi się do kondycji kultury, a ta może być różna, wciąż pozostając tubylczą. Tubylczość nie wymaga zatem kulturowej rdzenności, a ponadto można sobie wyobrazić sytuację, w której dwa sąsiednie ludy będą kulturowo rdzenne, mimo że tylko jeden z nich jest tubylczy.Z kolei autochtoniczność oraz tubylczość zawierają w sobie przestrzen- no-czasowy aspekt pierwotności, lecz pierwotności umownej. Wielu bowiem autochtonów było niegdyś tubylcami gdzie indziej i z czasem zostali oni zepchnięci w mniej korzystne warunki przez migrujące ludy silniejsze. Można więc zakładać, że są oni produktem efektu kuli bilardowej, stale towarzyszącego praktyce zasiedlania przez grupy ludzkie. Do miana tubylczych mogą więc aspirować ludy o różnym stopniu zasiedziałości.Rzecz charakterystyczna, że w dokumentach międzynarodowych nie znajdziemy uzgodnionej definicji1, a większość z nich relatywizuje tubylczość do kolonizacji europejskiej, rezerwując prawo (choć nie obowiązek) stosowania 1
1 Por. ich szczegółową analizę w artykule R Trzcińskiego, który słusznie zwraca uwagę na to, że również inne kategorie społeczne (np. naród) nie zostały jasno zdefiniowane przez prawo międzynarodowe.
PIERWSZE NARODY, ISBN 83-7181-254-Х
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18 Sław oj Szynkiewicz

owego terminu wobec grup poprzedzających tę kolonizację. Tymczasem zorganizowane procesy kolonizacyjne właściwe były również innym organizmom państwowym, niezależnie od spontanicznych ruchów wspomnianych wcześniej. Kładąc nacisk na działalność Europejczyków, traci się z pola widzenia konsekwencje inwazji migracyjnej w imperiach chińskim czy indyjskim albo też w kręgach kulturowych (np. arabskim, tureckim, malajskim itp.). Na dodatek współczesne problemy tubylców są porównywalne niezależnie od tego, kto ich do tego stanu sprowadził.Ułomność pojęciowa ujawnia się także w definicjach umieszczających w składzie definiens odniesienie do pozostawania tubylców w stanie ‘plemienności’, którego precyzja pozostawia wiele do życzenia. Należy rozumieć, że idzie tu o wymóg niskiego poziomu organizacji politycznej, czyli prawdopodobnie braku władzy centralnej, ale nadal nie jest to wyróżnik pozwalający na jasne nim operowanie.Nie satysfakcjonuje również inny składnik definicji, mianowicie przewidujący posiadanie własnych instytucji regulujących w części lub całości życie danych grup, ponieważ takie oczekiwanie jest naturalne w odniesieniu do wszystkich grup etnicznych, czy społeczności wyróżniających się pewną swoistością korporacyjną. Zdarza się, że w podobnych definicjach znajdujemy wymóg, by ośrodki zewnętrzne, w tym instytucje państwowe, uznawały ową instytucjonalną odrębność kulturową grupy tubylczej, jest to zaprzeczeniem istoty problemu, polegającego na dyskryminacji, a więc odmowie uznania odrębności, i otwiera możliwości manipulacji politycznej.Wydaje się, że wymienione tu ograniczenia (plemienność, specyfika instytucji, formalna akceptacja w strukturach państwowych) są całkowicie zbędne, ponieważ pozostawanie w stanie tubylczości jest kwestią przede wszystkim subiektywną i nie może pochodzić z nadania zewnętrznego. W tym sensie jest on analogiczny do grup etnicznych, których status jest niezależny od opinii uczonych etnologów, prawników, czy też polityków.Nie oznacza to, że terminem ‘tubylcy’ można posługiwać się w sposób jednoznaczny. Potocznie jest on równorzędny ‘autochtonom’, technicznie natomiast odnosi się do szczególnej kategorii ludów. Została ona utworzona przez samych zainteresowanych dla nazwania ruchu społecznego, który w skali ponadnarodowej zmierza do ustalenia kodeksu postępowania wobec nich i usankcjonowania go prawem międzynarodowym. Tubylcami więc, czy też ludami tubylczymi, byliby ci, którzy określają swoją sytuację jako stan marginalizacji i pokrzywdzenia, za co składają odpowiedzialność na władze państw, na terytorium których zamieszkują, i dążą do uzyskania powszechnie obowiązującego statusu chronionego. Najogólniejsza próba zdefiniowania zjawiska określiłaby go jako ruch społeczny i polityczny mniejszościowych grup etnicznych, domagających się odrębnego traktowania z powodu swej pierwotności na danym terenie.Autochtoniczność jest zatem jedynie moralnym argumentem na rzecz ruchu tubylczego. Jego istotą jest z kolei dążenie do zniesienia dyskryminacji i uzyskania reprezentacji w państwie, którego są obywatelami. Ludy tubylcze odczuwają
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O ßaiy wewnętrznej kolonizacji 19

swój status jako krzywdzący i zawiniony przez władze państwowe, chociażby pośrednio, przez zaniechanie obowiązku ochrony słabszych. Dlatego postrzegają się one jako poddane stale trwającej wewnętrznej kolonizacji, skąd pochodzi tytuł artykułu. Proponowane tu rozumienie terminu ma charakter kontekstualny i nie może być przeniesione na grunt pojęć prawniczych.Rozwój inicjatywyPoczątki ruchu datują się na lata 70. X X  w. i mieszczą się w kontekście obrony praw różnych dyskryminowanych grup społecznych. Poprzedził go wybuch innych ruchów w obronie praw mniejszościowych, lewicowych partyzantek, dekolonizacji Afryki, terroryzmu w Europie, wyzwolenia Murzynów w USA, feminizmu i ruchu zielonych oraz pacyfistów, wreszcie buntów chłopskich w kilku regionach świata. Te ostatnie stanowiły bezpośrednią inspirację dla ruchu tubylczego w Ameiyce Łacińskiej, skąd rozszerzył się on na inne kontynenty. Nie pamiętamy na ogół, że jeszcze w 1966 r. władze Australii, dziś modelowego kraju wielokulturowego, nie uważały Aborygenów za obywateli i nie uwzględniały ich w spisach ludności. Z kolei ostatni lincz na Murzynach w Ameryce miał miejsce w 1968 r.Nic dziwnego, że w tej atmosferze, równoległej z zimną wojną, wszelka oddolna walka o prawa, zwłaszcza pod bokiem Stanów Zjednoczonych, była przez nie traktowana jako dywersja komunistyczna. To samo dotyczyło żądań tubylców, a priori negatywnie przyjętych przez władze zainteresowanych krajów, które uznały je za część buntów chłopskich i zwalczały z logistycznym wsparciem amerykańskim. Przyniosło to eksterminację całych grup tubylczych, w której uczestniczyły także prywatne armie lokalnych potentatów gospodarczych, zainteresowanych kontrolą nad nowymi terytoriami.Cennym wsparciem dla tubylców stało się zaangażowanie młodych adeptów etnologii, zwłaszcza z uniwersytetów amerykańskich, którzy prócz doradztwa na miejscu próbowali odmienić percepcję ruchu we własnym społeczeństwie i mobilizować pomoc prawników oraz polityków. Sama inicjatywa z zewnątrz nie miałaby dość siły sprawczej, by stworzyć ruch o znacznej sile oddziaływania, gdyby nie wsparcie wewnętrzne, to znaczy gdyby nie znaleźli się wystarczająco aktywni działacze pośród samych ludów tubylczych. Mówimy tu umownie o tubylczej inteligencji, która swoje istnienie zawdzięcza po części systemowi oświaty organizowanej przez rodzime państwa.Te same państwa organizowały też skrytobójcze mordy wśród działaczy ruchu, lecz ich szeregi stopniowo rosły. Byli to ludzie często bardzo kompetentni, choć nie zawsze formatu prezydenta Peru od 2001 r. Alejandro Toledo, doktora ekonomii uniwersytetu w Stanford i eksperta Banku Światowego, keczuańskie- go Indianina. Początkowo trudno było przezwyciężyć partykulaiyzmy grup lokalnych na rzecz jednolitego frontu, co zresztą nie udało się do dziś i co także jest typowe dla Indian w Ameryce Północnej. Niemniej jednak pierwszy sukces
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przyszedł dość szybko, ociężała bowiem na ogół Organizacja Narodów Zjednoczonych już w 1982 r. powołała Grupę Ludności Tubylczej ze statusem konsultacyjnym. Był to jednak dopiero początek żmudnej drogi po międzynarodowe uznanie.Na pierwszym jej etapie dominowała ofensywa ideologiczna, która miała uzasadnić potrzebę wyróżnienia tej kategorii ludów, przedstawić ich problemy i sformułować żale pod adresem rządów oraz instytucji i organizacji światowych. W drugim okresie nastąpiło określenie celów oraz intensyfikacja presji na decyzyjne ośrodki polityczne przy wykorzystaniu argumentów moralnych, ekologicznych i odwołujących się do praw człowieka. Rosło też wsparcie zewnętrznych organizacji, podjęto naukę posługiwania się systemem pojęciowym i narzędziami dyskursu politycznego, przyjętymi w praktyce międzynarodowej.Początkowo zasadnicza aktywność tubylcza odbywa się na forum mało znanych organizacji pozarządowych, jak np. Ruch na Rzecz Praw Indian, Parlament Ludów Niereprezentowanych z siedzibą w Hadze, czy wielu stowarzyszeń lokalnych, łączących się niekiedy w organizacje regionalne. Patronuje im również prywatne stowarzyszenie Cultural Survival, złożone z entuzjastów, naukowców — etnologów i językoznawców, częściowo też z działaczy religijnych.Istotnym, choć cząstkowym sukcesem stało się stanowisko Międzynarodowej Organizacji Pracy, która przyjęła dwie konwencje ułatwiające sytuację grup tubylczych w kontaktach z pracodawcami i rządami. Zakres ich oddziaływania jest jednak ograniczony do nielicznych państw, które podpisały te konwencje i które same już wcześniej zaczęły stosować bardziej tolerancyjną politykę. Niektóre grupy wystąpiły z inicjatywami zmierzającymi do podjęcia działalności gospodarczej w celu finansowania niezbędnych reform wewnętrznych. Bank Światowy odmawia jednak poparcia dla projektów tubylczych i oferuje jedynie pomoc dla rządowych programów mających na celu ochronę środowiska.Zasadnicze postulaty ruchu koncentrują się wszakże na oczekiwaniu zmian w stanowisku grup rządzących w konkretnych krajach. Pod presją zewnętrzną niektóre państwa, zwłaszcza w Ameryce Południowej, w których dominuje ludność indiańska, jak Boliwia czy Ekwador, wprowadziły zasadę samookreślenia lokalnego we wspólnotach wiejskich. Było to jednak wynikiem długotrwałych strajków i protestów. W takich wspólnotach rozwija się szkolnictwo dwujęzyczne, istnieje możliwość limitowanej kontroli zasobów gospodarczych, egzekwowane jest prawo zwyczajowe.Wstępem do poważniejszych koncesji była zgoda rządu Brazylii, by do 1993 r. wprowadzić i zarejestrować rezerwaty indiańskie dysponujące pewnym zakresem autonomii. Mimo że zostało to zapisane w konstytucji, do dzisiaj nie zostało zrealizowane. Władze twierdzą, że ustalenie terytoriów i ich delimitacja kosztowałyby 100 mld dolarów, na co nie ma pieniędzy. Pozorne działania właściwe są też organizacjom międzynarodowym. Do takich należy ogłoszenie przez ONZ Dekady Ludności Tubylczej obejmującej lata 1995-2004. Mimo że trwa ona od dłuższego czasu, wiedza o niej ogranicza się do samych zainteresowanych, a opinia publiczna nie jest informowana o jej celach ani osiągniętych rezultatach.
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W miarę umacniania się ruchu ludów tubylczych przybierał na sile spór o ich status w kategoriach prawa międzynarodowego, mianowicie o to, czy uznać je za grupowy przedmiot tego prawa (‘ludy’), czy też sprowadzić je do zbiorowości jednostek (‘ludność’), w której prawo operuje wobec poszczególnych osób. Spór ten odzwierciedla konflikt interesów dwu stron: samych ludów tubylczych oraz rządów konkretnych państw i instytucji międzynarodowych. Rozstrzygnięcie sporu zdefiniowałoby problem, czy walka toczy się o prawa indywidualne czy zbiorowe, a w konsekwencji, czy owe prawa podlegają wyłącznie jurysdykcji państwowej, czy także ponadpaństwowej.To, kto dysponuje osobowością prawną, jest istotne z punktu widzenia siły przebicia stron w każdym procesie instytucjonalnym oraz dla zakresu zobowiązań, jakie biorą na siebie organizacje wyższego rzędu. Rzutuje to na finansowy wymiar owych zobowiązań, organizacyjną uciążliwość ich realizowania, a przede wszystkim uciążliwość biurokratyczną wynikającą z pojawienia się nowego podmiotu prawa, nie przewidzianego w dotychczasowym systemie. Upór, z jakim instytucje międzynarodowe trwały (i wciąż jeszcze trwają) przy podmiotowej minimalizacji tubylców, wypływał po części z ich biurokratycznej nieruchliwo- ści, po części z nacisków zewnętrznych (rządy, środowiska biznesowe), ale również z usprawiedliwionej obawy, że mnożenie przedmiotów prawa międzynarodowego obciąży sprawność jego egzekucji. Wszelka pluralizacja strukturalna nie tylko komplikuje sieć więzi społecznych, ale też spowalnia funkcjonowanie systemu, jeśli wchodzą do niego nowe grupy formalnie uprzywilejowane, co ośrodkowi centralnemu narzuca obowiązek dbania o owe przywileje.Główna przyczyna utrzymywania się tej dogmatyki pojęciowej tkwi w tym, że ‘ludy’ kwalifikują się do zbiorowości, którym przysługuje prawo do samookre- ślenia. Gdyby je pośrednio przyznać, powstałyby obawy o stabilność i bezpieczeństwo wewnętrzne państw, na terytorium których owe ludy zamieszkują. Stąd wywodzi się nieostrość przyjętego terminu, która znamionuje brak zdecydowania co do charakteru samego zjawiska. Postawa taka oznacza, że możni tego świata nie są zdecydowani aprobować postulatów ruchu tubylczego. Ostatnio wszakże pojawiła się perspektywa uznania tych grup za ‘ludy’, co znamionowałoby zasadniczą zmianę w ich sytuacji prawnej.Cele mchu tubylczegoTubylcy dążą do egzekwowania praw gospodarzy na terenach, które zamieszkują. W ich systemie wartości mają do tego rozstrzygający tytuł moralny z racji swej zasiedziałości. Gwałcony jest on równie często i otwarcie jak inne prawa, choćby do suwerenności kulturowej, której brak jest nie mniej dokuczliwie odczuwany. Tubylcy chcą czegoś więcej niż ziemi, mianowicie suwerennego władania bogactwami naturalnymi swoich terytoriów oraz reprezentacji politycznej na szczeblu państwowym. Żądania te nie są z pozoru wygórowane, ale zwykle zderzają się one z roszczeniami elit państwowych, często także między
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narodowych, do tychże samych dóbr. Walka jest nierówna, często bywała brutalna i krwawa. Na dodatek wśród żądań materialnych znajduje się niekiedy postulat wynagrodzenia strat poniesionych w okresie kolonialnym.Ruchy tubylcze nie domagają się kurtyny izolującej od społeczeństwa zewnętrznego, by móc kontynuować swój tryb życia odziedziczony po dawnych pokoleniach, chociaż i takie tendencje również występują wśród wielu ścierających się opinii. Najogólniej rzecz biorąc, zależy im na znalezieniu sposobu włączenia się do życia ogólnospołecznego, a więc drogi do własnej modernizacji, o potrzebie której zapomnieli organizatorzy życia państwowego. Tubylcy chcą suwerenności kulturowej, czyli prawa do kontynuowania swojej tradycji, szacunku dla niej i wsparcia w jej demonstrowaniu wobec innych obywateli, tak by uświadomili oni sobie złożoność państwa, w którym żyją.Na tym jednak ich postulaty nie kończą się, żądają mianowicie reprezentacji politycznej na szczeblu państwowym i szczególnego typu suwerenności, przynajmniej jeśli idzie o Indian obu Ameryk. Tu kryje się kość niezgody, w najbardziej bowiem radykalnym wydaniu ową reprezentację rozumieją nie tylko w kategoriach praw dla mniejszości, lecz jako regułę odrębnego przedstawicielstwa narodowego, jesteśmy odrębnym narodem, mówią, ale nie jesteśmy separatystami, nie zamierzamy tworzyć nowego państwa dla siebie, chcemy jedynie struktury konfederacyjnej, zdolnej uszanować tę naszą odrębność. Jej członami mają być narody nie w sensie etnicznym (a przynajmniej nie tylko w takim), lecz zwłaszcza obywatelskim. Nie jest to koncepcja wyraźnie sprecyzowana, ale zdaje się nosić cechy nowatorskie. Idzie w niej o kilkuczłonową obywatelskość, odrębną dla tubylców i reszty narodu w państwie wielonarodowym, raczej nie wielokulturowym.Podobne sygnały politycy na całym świecie odczytują jako wstęp do rozpadu państwa i zajmują wobec nich jednoznacznie negatywne stanowisko. Wprawdzie poza Ameryką tak radykalnych postulatów nie spotyka się, to jednak syndrom rosyjskiej polityki w Czeczenii zakodowany jest w postawach wszystkich przywódców państwowych, którzy obawiają się różnych odcieni separatyzmu. Tam, gdzie przyjęto szerokie uprawnienia samorządowe w strukturach wewnętrznych, jak w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, czy Skandynawii, podobne obawy są mniej realne, co nie znaczy, że mniej istotne. Przy okazji pojawił się także dylemat dla prawa międzynarodowego: czy ludy tubylcze domagają się samookreślenia?Kolejnym problemem wywołującym obawy rządów i ludności spośród późniejszych osadników jest postulat suwerenności nad własnym terytorium, a jeśli zostało ono w przeszłości utracone, to jego odzyskania lub zastąpienia. Dla realizacji tego prawa tubylcy sięgają do legislacji obowiązującej w danym państwie albo też domagają się jej zmian. Na płaszczyźnie symbolicznej operują koncepcją prawa pierwszeństwa oraz nadania mitologicznego. Terytorium przodków jest wartością sakralizowaną i zamach na nie jest zamachem na wartości najwyższe, czego ilustracją były konflikty w trakcie kolonizacji Ameryki. Jest to bowiem argument łatwo mobilizujący powszechne poparcie dla walki
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zbrojnej i sięgnięcie do niego współcześnie źle rokuje stabilizacji wewnętrznej państw, jak tego dowodzą niedawne przykłady z Meksyku czy Amazonii.Władczy stosunek do terytorium oraz poczucie odwiecznego zamieszkiwania na nim określają świadomość większości społeczeństw świata, ponieważ mit, który łączy czas i przestrzeń w historyczną wartość tłumaczy sens ich istnienia. Takie podejście tworzy kategorię tubylczości, istotną dla wszystkich kultur, nawet uznających swe migracyjne pochodzenie. W tym ostatnim wypadku ziemia winna pochodzić z sakralnego nadania i ono uzasadniać ma prawa do owej ziemi (por. Jakutów czy Izrael, gdzie mitowi żydowskiemu Palestyńczycy przeciwstawiają konkurencyjne rozumienie autochtoniczności).Jednemu mitowi zresztą można przeciwstawić inny mit, jak w przypadku sporu o przynależność tzw. człowieka z Kennewick, czyli szkieletu sprzed 7-9 tys. lat odnalezionego w 1996 r. na zachodzie USA. Indianie Umatilla zażądali wydania go celem sprawienia godnego pochówku swemu ‘przodkowi’, jako że znajdował się on na ich terytorium. Podobne roszczenie zgłosił wyznający boga Odyna związek pogan indoeuropejskich Asatru Folk Assembly, którego członkowie uważają się za autochtonów w Ameryce. Tego rodzaju prestiżowe waśnie rozstrzyga prawo państwowe jako ostateczna instancja dla organizacji tubylczych, formalnie zależnych od decyzji politycznych.W dyskusji nad aspiracjami ruchu tubylczego pojawiła się kwestia niedostosowania go do systemu wartości społeczeństw narodowych, w skład których wchodzą. Idzie tu o ów aspekt ‘plemienności’, wymieniany niekiedy w definicjach. Zakłada on kolektywistyczny system więzi, odsuwający prawa jednostki na plan dalszy. Z kolei tym prawom oddaje się pierwszeństwo w liberalnej tradycji państw zachodnich i, zgodnie z nią, nie należy dopuścić do stanu, w którym hierarchia owa ulegnie odwróceniu. Argument ten wykorzystuje się przeciwko postulatowi zbiorowego upodmiotowienia ludów tubylczych, co jest raczej kazuistycznym wybiegiem, skoro system prawny państw zachodnich przewiduje przywileje dla mniejszości etnicznych.Organizacje tubylcze zainteresowane są prawami zbiorowymi dla swoich grup etnicznych, lub nieraz tylko dla siebie samych, i zdecydowanie o nie walczyły. Działo się tak nie dlatego nawet, że w pewnych krajach prawa indywidualne chronione są konstytucyjnie, lecz z powodu nieodpowiedniości tej ochrony wobec przyzwyczajeń i potrzeb samych tubylców. Ci bowiem żyją w systemach społecznych przyjmujących wspólnotowość za podstawę działania oraz ustalania praw i obowiązków wobec pozostałych członków społeczności. Indywidualizm jest koncepcją nadal obcą w tych środowiskach, z czego płynie nieumiejętność posługiwania się takimi prawami i w konsekwencji ich nieistotność wobec praktyki życiowej.Status zbiorowy daje ludności rdzennej możliwość odwoływania się do takich praw, jak: samostanowienie, samookreślenie, a nawet suwerenność polityczna i gospodarcza (administrowanie terytorium, kontrola nad jego zasobami), co więcej — daje im prawo reklamacji praw utraconych. Te ostatnie w dotychczasowej praktyce wymagają kłopotliwego, a często niemożliwego, transponowania
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ich na tytuły indywidualne, ponieważ tylko takie respektowane są przez prawo państwowe. Dowiodły tego np. niezakończone procesy o ziemię dla Aborygenów Australii.Uczciwa działalność gospodarcza winna operować, przez jakiś czas przynajmniej, grupowym tytułem własności, aby nie dopuszczać do sytuacji, kiedy wyłonieni z grupy poszczególni menedżerowie przekształcają się w prywatnych właścicieli zarządzanego przez siebie kapitału na szkodę całej grupy. Przypominałoby to modelowy tryb powstawania własności prywatnej w społeczeństwach rodowych według podręczników okresu ewolucjonistycznego. Ten model musi jednak ostatecznie urzeczywistnić się w kapitalistycznym otoczeniu, czego dowodzi przypadek jednego z brazylijskich ludów, na którego terenie znaleziono złoża złota. Szczęśliwie nie zostały one zawłaszczone przez żadną korporację, dochody poprawiły warunki życiowe członków grupy, ale jej przywódca objął pozycję zarządcy, rezyduje w stołecznym apartamentowcu i lata prywatnym helikopterem.Na ogół jednak ludy tubylcze wystawione są na konieczność samotnej walki z samowolą administracji państwowej i chciwością korporacji gospodarczych. W nierównych zmaganiach muszą niekiedy sięgać po metody trudne do zaaprobowania i nie mieszczące się w ogólnie przyjętych konwencjach. Z pewnością nie przynosi to poparcia sprawie podrzędnych grup tego świata, o którą zabiegają. Lekceważone ludy nie mają narzędzi pozwalających im legalnie opierać się degradacji gospodarczej, kulturalnej i politycznej, a w konsekwencji przenosinom do slumsów, chorobom i spadkowi liczebności. Zakrawa na utopię hipoteza, że zniesienie sprzeczności gospodarczych zniweluje konflikt i da dobrobyt zdegradowanym społecznościom. Interes tubylców nie sprowadza się do spraw materialnych, nie mniej ważne jest dla nich poczucie godności. To poczucie ma także charakter zbiorowy, realizuje się bowiem w stosunku do całej grupy.Również skuteczna kontynuacja tożsamości kulturowej wymaga posiadania statusu zbiorowego. Zasadniczo może ona przebiegać poza owym statusem, czyli w ramach działalności samorządowej, ale wszelka jej reprezentacja na forum organizacji państwowych (a więc nie czysto folklorystyczna) musi mieć za podstawę uznanie grupowe. Wymaga tego także obecność w parlamencie. Aspekty kulturowy i ekonomiczny łączą się w kwestii praw intelektualnych, które jak dotąd nie zostały opracowane w odniesieniu do zbiorowych wartości tradycyjnych i stanowią nowe wyzwanie dla prawników.Tubylczość jest nie tylko ideologią walki o lepszy status grupy, staje się też bodźcem do ożywienia własnej kultury. Na ożywienie składają się dwa procesy: odnowienia kultury tradycyjnej, poddanej uprzednio degradacji w wyniku działania agresywnych czynników zewnętrznych, oraz adaptacji nowych elementów, uznanych za atrakcyjne wskutek kontaktów ze światem otaczającym. Drugi z tych procesów sprawia, że pojawia się nowa kultura etniczna, dostosowana do własnych aspiracji i potrzeb psychicznych albo obliczona na atrakcyjność w otwierającym się rynku turystyki etnicznej. Zatem ideologia tubylczości przyspiesza zjawisko zmiany kulturowej i nadaje jej cechy pozytywnej dynamiki. Stąd
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wniosek, że często zgłaszany przez tubylców postulat zachowania kultury tradycyjnej ma raczej charakter symboliczny. Należy go rozumieć jako zmierzający do zachowania przy życiu konkretnej grupy etnicznej, jej kultura zaś może podlegać modernizującym przekształceniom.Jednym z warunków realizowania tego postulatu jest respektowanie języków lokalnych i prawa zwyczajowego, gdyż należą one do tożsamości kulturowej i nie powinny wywoływać oporów rządzących jako nie naruszające ich interesów. Praktyka jest jednak odmienna i nawet w Europie spotykamy się z gwałceniem prawa do odrębności etnicznej. Szczególnie drastycznych przykładów dostarcza polityka Franqi na Korsyce czy brak tolerancji w Turqi. Zakaz nauki języka macierzystego należy do najpowszechniejszych przejawów gwałcenia praw mniejszości w świecie. Bardziej zrozumiałe byłyby zwykłe zaniedbania w tym zakresie, gdyż wiele państw nie stać na dodatkowe nakłady na oświatę, natomiast wprowadzanie bariery prawnej jest zwykłą dyskryminaqą. Wskazuje to też na tę prawidłowość, że ograniczenia w funkcjonowaniu ludów tubylczych nie wywodzą się jedynie z ubóstwa państw powołanych do usprawniania życia swych obywateli.Na tle solidarności cudzoziemskich intelektualistów, misjonarzy i nawet polityków z ruchami tubylczymi dziwić może nieprzychylne stanowisko znacznej części lokalnych środowisk opiniotwórczych. Zwłaszcza niekorzystną rolę odgrywa tu propaganda rządów i wtórujących jej mediów. Szerzą one doktrynę pozornej alternatywy: asymilacja albo marginalizacja. Zgodnie z nią rzucenie się na oślep w wolnorynkową gospodarkę bez wyrobionych nawyków poruszania się w niej miałoby zapobiec pełnej utracie potencjału życiowego. Innymi słowy, odrzucenie lansowanej przez władze indywidualizacji zachowań i interesów prowadzić musi do pogłębienia się ubóstwa i dalszej degradacji. Taka indywidualizacja, czyli pozbawienie się opieki plemienia, wystawiałaby poszczególne jednostki na łatwy łup społeczeństwa rynkowego. Tubylec nie jest bowiem posiadaczem, gospodaruje w ramach kolektywnej własności z uwzględnieniem zbiorowej odpowiedzialności.Toteż proponowana mu alternatywa jest złudna i niebezpieczna, sugeruje bowiem, że receptą na prymitywizm życia jest zagubienie się w świecie konkurencji, utrata tożsamości i rozpłynięcie się w makrospołeczeństwie. Ludy tubylcze wciąż przeciwstawiają się przyjęciu tej łatwej ideologii neoliberalnej, która przecież dysponuje także mechanizmami umożliwiającymi przetrwanie grupowe. Egoizm świata industrialnego zderza się tu z egoizmem świata tubylczego. Ten ostatni chce równouprawnienia egoizmów, skoro nie może liczyć na altruizm.Sytuacja ludów tubylczych jest repliką konfliktu globalnego w relacji Północ Południe, tyle że umieszczoną w granicach poszczególnych państw i operującą silniejszymi kontrastami. Ruch tubylczy jest jednym z tych, których ostrze skierowane jest przede wszystkim przeciw własnym rządom i dopiero w dalszej kolejności formułuje żądania wobec społeczności światowej. Mimo swej peryfe- ryjności ludy owe także zagubiły się w procesie globalizacji, która dotarła do części z nich przez rabunkowe najczęściej inwestycje wielkiego kapitału.
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Konstruowanie współczesnej tubylczości — tubylczość jako ideologia i obiekt prawa
Paweł Trzciński

Podczas pobytu badawczego wśród Koriaków na Kamczatce do naszych rąk trafiła odbita na kserografie broszura „Informacia vyzivania dlia aborigenow Arktiki, Sibirii, Dalnego Wostoka” wydana w Nowym Jorku i Inuvik. Zamierzeniem autorów, Gleba i Romana Raigorodeckich, było „poinformowanie narodów tajgi i tundry” o podobieństwach wielu problemów dotykających ludy rdzenne wszystkich kontynentów i o wypracowanych w świecie sposobach przemiany „polityki eksploatacji aborygenów i ich ziem w politykę ich ocalenia” . W książce wyłożone zostały podstawy ideologii „rdzenności” , pozytywne przykłady rozwiązań ekonomicznych i politycznych (m.in. tworzenie państw tubylczych), a także opis działań organizacji międzynarodowych na rzecz „ludów rdzennych” . Wspólnota „ludów rdzennych” — najbardziej pokrzywdzonych ludów świata, została wyjaśniona następująco:Aborygeni wszystkich kontynentów tak różnią się pod względem kultur, wierzeń, struktury ekonomicznej i społecznej, jak różnią się ich rodzinne ziemie. Niektóre z tych ludów to myśliwi i zbieracze, inne wiodą osiadły, miejski sposób życia, uczestniczą w kulturowym życiu tego czy innego kraju. Ale wszystkie posiadają tradycyjne kultury, których główną cechą jest związek człowieka z ziemią, głębokie rozumienie przyrody, nierzadko przekraczające współczesną wiedzę naukową.Wspólnota „ludów rdzennych” opiera się, według autorów, na szacunku dla „Prawa Macierzy” — Matki Ziemi, która to cecha stanowi „jądro tubylczej kultury” . Ludy rdzenne są „najbardziej prześladowanymi narodami świata” . Stanowią jednocześnie wielką światową szansę dla globu zagrożonego katastrofą ekologiczną. To bowiem u ludów rdzennych jest źródło wiedzy o życiu w harmonii z przyrodą. Źródłem wiedzy jest rozrzucona po całym świecie„mąd- rość plemion” .Koriacy z ideą globalnej „rdzenności” spotykali się już na międzynarodowych konferencjach i festiwalach twórczości oralnej w Anchorage. Indiańskie zespoły taneczne występowały na Kamczatce, od nich zapożyczyli niektóre układy choreograficzne współcześni odtwórcy tańców koriackich. Drobne zapożyczenia między „kulturami rdzennymi” odbywają się również w dziedzinie kultury materialnej. Jedna z rozmówczyń do zdjęcia w koriackim stroju odświętnym zało-
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żyła podarunek od „tubylczego” przyjaciela z USA — naszyjnik używany tradycyjnie przez Indian prerii. Przejawy tego samego procesu — tworzenia świadomości pantubylczej nie dotyczą jedynie Kamczatki i innych części Syberii. Podczas międzynarodowej konferencji w Gwatemali (1993 r.) odbywały się wspólne rytuały ku czci duchów wszechświata, w których uczestniczyli przedstawiciele Majów, Samów, szamani z Nowej Zelandii i Filipin (Chmara 1994: 235). Czy można zatem mówić o zaczątkach tworzenia nowej światowej wspólnoty — wspólnoty ludów rdzennych?W ostatnich dekadach topos „tubylca” — oddalonego obiektu antropologicznych monografii — uzyskał wiele nowych znaczeń. „Tubylcy” stali się aktywnymi politykami, wstępując na arenę międzynarodową. Parlamenty m.in. Danii i Kanady zadecydowały o powierzeniu im znacznej autonomii politycznej. Świat nauk przyrodniczych uznał doświadczenie kulturowe autochtonów za warte integracji z dorobkiem nauki zachodniej. Wielkie koncerny przed przystąpieniem do inwestycji na terytoriach zamieszkiwanych przez „tubylców” dokonują formalnych „konsultacji” co do trasy przebiegu np. rurociągów. Przedstawiciele państw i instytucji międzynarodowych zgadzają się co do tego, że „ludność rdzenną” należy chronić. Trudności sprawia jedynie ustalenie, kogo do tej kategorii zaliczyć.Różne mogą być motywacje szczególnego traktowania „tubylczości” .W zależności od tego, jakie cechy „tubylczości” uznane zostaną za najistotniejsze, inne będą zasady, na których pozwolimy tubylcom cieszyć się odrębnym statusem. Można ludność rdzenną potraktować jak ginący gatunek w imię zachowania różnorodności form, tworzyć „czerwoną księgę ludów” na wzór księgi opracowanej dla wymierających zwierząt albo oddzielać od dominującej części społeczeństwa w rezerwatach.Wydzielenie opierać się może także na uznaniu ich marginalizowania i słabszej pozycji wobec grupy dominującej. Traktowanie tubylców jako kolejnej stygmatyzowanej grupy pociąga za sobą projekty uzdrowienia i wyrównania szans, podobne do stosowanych wobec innych grup, bez wnikania w istotę „tubylczości”.Można też uznać ich za niesłusznie pokrzywdzonych (a to znacznie więcej niż odwoływanie się do zasady współczucia wobec słabszego) w procesie powstawania nowożytnych państw i oferować rekompensatę za zagarniętą ziemię tubylczą, aby usunąć moralny dysonans. Zwłaszcza jeśli państwa opierające swą ideologię na ochronie prawa do własności chcą uniknąć oskarżeń o hipokryzję i złagodzić gwałt na własności tubylczej leżący u zarania tych państw.Dbałość o stworzenie szczególnych warunków dla rozwoju kultury tubylczej może być także podyktowana przeświadczeniem, że różnorodność kulturowa jest pewnym bogactwem. Tubylec jest wtedy partnerem w wymianie wartości i wspomaganie jego kultury leży w interesie reprezentantów kultury dominującej. Podejście ostatnie zbliżone jest pozornie do podejścia pierwszego, ale o ile wspomniane na końcu nazwałbym partnerskim, to pierwsze przywodzi na myśl kolekcjonerstwo.
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„Tubylczość” stała się współcześnie ideologią na tyle atrakcyjną, że wpływa na zwiększenie liczebności grup do niej się odwołujących. Liczebności tej nie da się wytłumaczyć jedynie przyrostem naturalnym. Oznacza to, że wiele osób, np. ze względu na „mieszane” pochodzenie, aspirujących dotychczas do członkostwa w kulturach dominujących, decyduje się na wybór tożsamości „aborygen- nej”. (Żukowski 1995: 88). Opracowania dotyczące globalnej „tubylczości” podają różną liczebność wszystkich tubylców świata w zależności od kryteriów, jakimi kierują się autorzy definiujący „rdzenność” . Najczęściej przyjmuje się, że w obu Amerykach mieszka około 31,5 min osób uważających się za Indian. Na Grenlandii żyje 58 tys. Inuitów i tylu też Sami w Europie. W byłym Związku Radzieckim liczba tubylców sięga 28 min i 5 min więcej w Arabii i na Bliskim Wschodzie. W Azji Południowej szacuje się ich liczbę na 60 min, w Azji Południowo-Wschodniej i Indonezji na 20 min, na Filipinach na 6,5 min. Ajnu w Japonii wraz z tubylcami wysp Pacyfiku liczą około 750 tys. Australijscy Aborygeni (250 tys.) i Maorysi (ponad 300 tys.) są również jednoznacznie określani jako tubylcy. Bardziej skomplikowana sytuacja panuje w Afryce, gdzie trudniej jest odróżnić tubylców od innych mniejszości etnicznych. Zazwyczaj do ludów rdzennych zalicza się San i Buszmenów z pustyni Kalahari, Efe i Pigmejów oraz koczowników Sahary i Afryki Wschodniej. Łącznie na tym kontynencie badacze doszukują się 14 min tubylców należących do wymienionych ludów. Po dokonaniu ogólnego rachunku okazuje się, że liczba ludzi zaliczanych do kategorii „tubylcy” stanowi całkiem znaczną „grupę” — sięga około 5% całej populacji globu. A jak podkreślają naukowcy zaangażowani w ruch — tubylcy tworzą 90-95% kulturowego zróżnicowania Ziemi.Tubylcy okresu globalnej walki o prawa różnią się od autochtonów opisywanych jeszcze w latach 20. jako „nietknięci” przez cywilizację. Trudno współcześnie wskazać grupy istniejące poza globalną siecią przekształceń kulturowych. Uległy zatarciu wyraźne niegdyś granice. Tubylcy mieszkają w Nowym Jorku, Moskwie i Sydney. Używają samochodów oraz kuchenek mikrofalowych, cieszą się pełnią praw wyborczych oraz dobrodziejstwami współczesnych systemów edukacyjnych. Ich przywódcy świadomi są dyskursu praw człowieka, odwołują się do pojęć prawnych wytworzonych w obcej kulturze. Dochodząc praw, wykorzystują w akcjach propagandowych najnowsze sposoby komunikacji, np. Internet. Nazywane „tubylczym” powstanie Marcosa w Chiapas Richard Wilson określił „pierwszą insurekcją cyberprzestrzenną” , nawiązując do powstańczych apeli i raportów umieszczanych w światowej sieci internetowej.Grupy posługujące się pojęciem „tubylczości” jako narzędziem w politycznej walce nie żądają po prostu materialnej rekompensaty za straty poniesione w wyniku procesu kolonizacji. Wymagają przede wszystkim szacunku i równoprawnego traktowania ich „tradycji” i „kultury” . Stoją na stanowisku, że we współczesnym, zmieniającym się wciąż świecie zachowanie kultury jest jedyną szansą i podstawą przetrwania tubylców, a w przypadku degeneracji tejże kultury — stawiają żądania stworzenia odpowiednich warunków do „odrodzenia” tubylczej tradycji. Dla ideologów tych grup owe pojęcia wydają się jasne, posłu
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gują się nimi jak twardymi przedmiotami o wyraźnie określonej i szerokiej zawartości. „Kultura tubylcza” zawiera w sobie tradycyjne zawody, umiejętności produkcyjne, kulturę materialną, język i dziedzictwo intelektualne W konstruowaniu nazywanym „odtwarzaniem kultury” pomagają im antropolodzy i systemy wypracowane w modernistycznym świecie: nauka, edukacja i masowe media.„Rdzenność” jest tematem bardzo kontrowersyjnym i w tym, z konieczności pobieżnym, przeglądzie trudno przywołać całą złożoność dyskusji, jaka toczy się wokół każdego z wymienianych kontekstów. Celem tego artykułu jest przedstawienie zróżnicowanych kontekstów i paradoksów, z jakimi współcześnie związane jest przywoływanie kategorii „ludów rdzennych”.DefinicjeUczestnicy niniejszej konferencji podzielili los wielu antropologów i prawników, którzy po wielu próbach zdefiniowania „tubylczości” przyznali, że nie można stworzyć zadowalającej definicji (Maybury-Lewis 1995: 9, Gray 1995: 37, Col- chester 1995: 60). Nie istnieje żadne uzgodnione powszechnie kryterium selekcji ludności „rdzennej” od „osadniczej” , czy „przyszłej”. Początkowo miano „tubylec” było określeniem nadawanym z zewnątrz, przez kolonizatorów. Następnie stało się określeniem wymagającym autorefleksji w tym znaczeniu, że ludzie musieli spojrzeć na siebie z perspektywy, rozpoznać stojące przed nimi problemy i przyjąć nową, określoną z zewnątrz tożsamość, która umożliwiała im dalsze przetrwanie.Podobne problemy z ogólną definicją „plemienia” , znajdującą zastosowanie w odniesieniu do wszystkich grup tak charakteryzowanych przez badaczy, napotykali antropolodzy od początku X X  w. Wyobrażenie „plemienia” powstałe podczas badań nad Indianami północnoamerykańskimi z trudem wymagało poprawek sytuacji grup afrykańskich, zupełnie natomiast nie przystawało do realiów Azji. Niektórzy, nawet doświadczeni, antropolodzy używał i tego terminu do charakteryzowania hinduskich kast (Beteille 1990). Źródło definicyjnego problemu jest wspólne: kategorie „tubylca” i „plemienia” powstały w zetknięciu Europejczyków z konkretnym miejscem, a były wykorzystywane niczym kalka do opisu wyobrażeń o znacznie szerszym zasięgu. Z czasem utraciły swą konkretność i służyły jako figura „dobra do myślenia”. Tak wykorzystywali ideę abstrakcyjnego tubylca Vico, Rosseau czy Condorcet.Słowo „tubylec” (gr. autochton, łac. indigenae) w znaczeniu dosłownym oznacza osobę „miejscową” , związaną z konkretnym miejscem, w nim urodzoną (natus), przebywającą tam ab origine. Oznacza ono ni mniej ni więcej, że każdy jest „tubylcem” w pewnym miejscu i traci ten status w innym. Znaczenie słownikowe zależy od kontekstu geograficznego. Najwcześniejsze użycie tego terminu w takim właśnie sensie datowane jest na 1646 r. Podstawowym aspektem tej definicji jest odniesienie do terytorium. Odnosiłoby się zatem do ludzi traktujących szczególny związek z ziemią jako podstawowy element ich tożsamości, co
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przejawiać się może na wiele sposobów. W okresie kolonizacji termin „tubylczy” był także używany wobec tych ludów, których terytorium zostało zajęte przez obcych. „Tubylcem” stała się osoba w relacji do kogoś obcego — „nietubylczego” .Kolonialne definicje „tubylców” różniły się między sobą. W obu Amerykach, Australii i Nowej Zelandii władza pozostała w rękach potomków kolonizatorów, podczas gdy w Afryce i Azji pozycję Europejczyków przejęli dotychczasowi „tubylcy”, eksterminując pozostałych.W określonych kontekstach, np. amerykańskim czy australijskim, wydzielenie „tubylców” sprawia znacznie mniej trudności niż w kontekście np. azjatyckim, gdzie prosty podział na „białych” kolonizatorów i „rdzennych” kolonizowanych został zapośredniczony różnymi stopniami zdominowania „tubylców” przez „tubylców” . Ale i tożsamość „aborygeńska” wymaga określenia wobec wymiany kulturowej i genetycznej z kolonizatorami i imigrantami. Podanie precyzyjnych kryteriów kwalifikujących „aborygenów” w samej Australii budzi kontrowersje (por. Żukowski 1995: 92)Konieczność stworzenia globalnej definicji „ludów rdzennych” jako ogólnego pojęcia odnoszącego się do dotychczas intuicyjnie lub kontekstowo określanej „ludności rdzennej” Ziemi nabrała znaczenia, gdy przystąpiono do prac nad międzynarodowymi dokumentami. Mimo wielu prób nie powstała abstrakcyjna definicja obejmująca wszystkie „ludy rdzenne” .W podstawowych dokumentach dotyczących tubylców kilku międzynarodowych organizacji ratione personae aktów pozostały nieokreślone. Tak zdarzyło się w przypadku proponowanej Amerykańskiej Deklaracji Praw Ludów Rdzennych zgłoszonej przez Inter-American Human Rights Commission w 1997 r. Projekt Deklaracji z 1993 r. opracowywany przez Grupę Roboczą do Spraw Ludności Tubylczej również celowo pomija próbę definicji. Pojęcie „ludów rdzennych” w opinii przewodniczącej Grupy Eriki-Ireny Daes „nie poddaje się precyzyjnej, zamkniętej definicji, która może mieć to samo zastosowanie we wszystkich regionach świata” .Najczęściej przytaczaną definicję sformułował pierwszy UN Special Rapporteur j. Martinez Cobo przy okazji raportu dotyczącego dyskryminacji „ludów rdzennych” . Definicja nie znalazła jednak zastosowania w żadnym z dokumentów prawnych. W pracach Grupy ds. Ludności Tubylczej nie została nawet przyjęta jako definicja robocza. Brzmi następująco:Rdzennymi wspólnotami, ludami i narodami są te, które posiadają historyczną kontynuację ze społeczeństwami sprzed inwazji i kolonizacji rozwijającymi się na ich terytoriach, uważają się za odmienne od innych części społeczeństwa obecnie zamieszkującego te terytoria lub ich części. Tworzą współcześnie niedominującą część społeczeństwa i są zdecydowane zachowywać, rozwijać i przekazywać przyszłym generacjom ziemię przodków, tożsamość etniczną jako podstawę ich dalszej egzystencji jako ludów zgodnie z ich własnymi wzorami kulturowymi, instytucjami społecznymi i systemem prawnym1. *
Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations, 379, U.N. Doc.
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Definicja J. M. Cobo zawiera obiektywne (np. „terytorium”) i subiektywne elementy („poczucie odrębności”, „zdecydowanie”) i zakłada:— zaistnienie aktu kolonialnej inwazji, w wyniku którego grupa została pokrzywdzona;— konieczność odróżnienia się od innych części społeczeństwa;— niedominującą rolę we współczesnym społeczeństwie;— chęć przekazania ziemi i tradycji własnej grupy przyszłym pokoleniom. Krytyka tej definicji dotyczyć będzie przede wszystkim jej zawężonego obszaru zastosowania:1) wskazanie na łączność ze społeczeństwem zamieszkującym owe terytoria przed inwazją kolonialną rozumianą jako inwazja europejska ogranicza zasięg tej definicji do obszaru Ameryki oraz Australii i Oceanii. Nie dostrzega możliwości dyskryminacji przez ludność nieeuropejskiego pochodzenia. Ludy tubylcze, podbite i dyskryminowane przez dawnych sąsiadów w Afryce czy Azji, są z niej wykluczone. Np. w Jakucji toczy się spór o „rdzenność” między Jakutami i innymi grupami, które uważają Jakutów za agresorów, którzy najechali w średniowieczu teren Jakucji. Podobnie rzecz się ma z Chinami i ekspansją ludu Han. Podczas prac nad Projektem deklaracji ONZ niektóre państwa azjatyckie (jak Chiny, Bangladesz, Indie) opowiadały się za odniesieniem definicji jedynie do kolonializmu wywodzącego się z innych części świata;2) sporny jest zapis dotyczący zachowywania i przekazywania ziemi przodków. Istnieją bowiem grupy, które dobrowolnie lub wbrew własnej woli zostały ze swych tradycyjnych terytoriów usunięte. Takie określenie pozbawia statusu tubylczości np. grupy posiadające wyodrębnioną tożsamość etniczną, a wskutek procesów modernizacji zamieszkujące miasta lub ich peryferie;3) założenie marginalizowanej pozycji w państwie wyklucza automatycznie z grona tubylczych te grupy, które dzięki zaangażowaniu w walkę o swe prawa stracą status podległości, tak jak stało się to w przypadku rdzennych mieszkańców wysp Fiji.Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) określa obiekt (ludy plemienne i tubylcze) w przełomowej dla kwestii praw „ludów rdzennych” Konwencji nr 169 w dwóch definicjach:Ludy plemienne w niepodległych państwach, których społeczne, kulturowe i ekonomiczne warunki odróżniają je od innych części wspólnoty państwowej i których status jest częściowo lub w całości regulowany przez ich własne zwyczaje lub tradycje albo przez specjalne prawa lub regulacje* 2
E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add. 4. Definicja tego samego autora z 1983 r. miała podobne brzmienie, ale zamiast „ludy” użyto sformułowania „ludność” E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.8, par. 369/.2 ILO Convention No. 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples In Independent Countries, June 2, 1959, 328 U. N. T. S. 247, art. 1 (l)(a).
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orazLudy w niepodległych państwach uznawane za tubylcze na podstawie ich pochodzenia z populacji zamieszkujących kraj lub region geograficzny, do którego kraj należał w momencie podboju lub kolonizacji lub też ustanowienia współczesnych granic państwowych, i które bez względu na status prawny zachowują część lub całość własnych społecznych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych instytucji3.Różnice między kategorią ludów plemiennych i tubylczych w tej definicji są nieznaczne. W przypadku ludów rdzennych podkreślony jest jedynie element podboju, którego termin „plemienne” nie zawiera. Rozszerzenie o okres tworzenia granic państwowych czyni obie definicje prawie równoznaczne. Obie opierają się na istnieniu obiektywnych różnic między określanymi ludami a pozostałymi częściami społeczeństwa. Nie odnoszą się do kategorii samookreślenia.Definicja „ludów plemiennych” została wykorzystana w propozycji Amerykańskiej Deklaracji Praw Ludów Tubylczych. Jej pierwszy artykuł brzmi:Ta Deklaracja stosuje się do ludów tubylczych, a także ludów, których społeczne, kulturowe i ekonomiczne warunki odróżniają od innych części państwowej wspólnoty i których status jest regulowany częściowo lub w całości przez ich własne zwyczaje i tradycje albo przez specjalne prawa lub regulacje.Takie sformułowanie jest z kolei zbyt szerokie. Objąć mogłoby np. Romów na Słowacji lub odnosić się do mniejszości w wielu krajach.Problem definicyjny ma konkretny wymiar polityczny — w interesie państw, które niechętnie przyznają się do istnienia na ich terenie ludności tubylczej, jest ustalenie definicji zawężonej. Dla reprezentantów ludności tubylczej wspomniane niejasności i kontrowersje wydają się być na rękę, do wszystkich sformułowań próbują niezmiennie dodać zapis o konieczności samookreślenia. Trudności w stworzeniu satysfakcjonującej definicji formalnej nie oznaczają, że dotychczasowe ustalenia nie pozwolą na zastosowanie wyżej cytowanych dokumentów. Wiele jest bowiem pojęć w języku prawa, jak „narody” , „ludy”, „mniejszości” , których definicje budzą poważne wątpliwości, ale nie przeszkadzają we wprowadzaniu ich w życie.Erica-Irene Daes, korzystając z wieloletniego doświadczenia zebranego na stanowisku przewodniczącej Grupy Roboczej do Spraw Ludności Rdzennej ONZ, zamiast definicji formalnej proponuje wyróżnienie kilku wskaźników tubylczości pozwalających na „zrozumienie” , czym jest „tubylczość”. Wśród nich znalazły się:— pierwszeństwo w czasie, jeśli chodzi o zajmowanie i wykorzystanie określonego terytorium;— dobrowolne odtwarzanie kulturowej odrębności, które może zawierać wymiar językowy, organizacji społecznej, religii i wartości duchowych, sposobów produkcji, praw i instytucji;— samookreślenie, jak również uznanie przez inne grupy oraz władze państwa jako odrębnej społeczności;
3 Tamże, art. 1 (1) (b).

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



34 Paweł Trzciński

— doświadczenie podporządkowania, marginalizacji, straty, wykluczenia lubdyskryminacji, bez względu na fakt, czy takie doświadczenie trwa współcześnie.Siegfred Wiessner, precyzując stwierdzenia dotyczące takich wskaźników, zauważa, że pierwszeństwo w czasie, traktowane jako fakt obiektywny, może zostać podważone przez empiryczne fakty, dowody archeologiczne, a co za tym idzie — ulegać celowym fałszerstwom lub historycznym pomyłkom. Przytacza 
casus debaty nad słynnym szkieletem z Kennewick o „cechach kaukaskich” , którego datowanie na 7000 lat p.n.e. mogłoby podważyć indiańskie prawo do „pierwszeństwa” w Ameryce.Dlatego proponuje użycie stwierdzenia uniezależniającego definicję od naukowych spekulacji i podkreślającego długotrwałość etnicznej samoidentyfika- cji: „ludy, które tradycyjnie były uznawane za mieszkańców danego terytorium”.Do elementów samookreślenia, uznania przez innych oraz doświadczenia dyskryminacji S. Wiessner dodaje więź z ziemiami przodków bez względu na fakt, czy ludy te zamieszkują obecnie wspomniane terytoria.Kwestia definicji powraca w żądaniach państw, m.in. Bangladeszu, Indii, Chin i Malezjii. Powracanie do tej kwestii jest sposobem torpedowania prac Komisji. Stworzenie definicji prawnej jest nieuniknione w sytuacji, gdy ze statusem ludu rdzennego wiązać się będą większe przywileje niż oferowane przez prawo mniejszościom etnicznym. Definicja pozwalałaby również weryfikować oświadczenia takich państw, jak Chiny, Bangladesz czy Mianmar, które twierdzą, że nie mają „grup rdzennych” . W przypadku braku definicji wiele państw może ignorować np. Deklarację Praw Ludów Rdzennych, która po uchwaleniu będzie jedynym instrumentem ogólnego zastosowania w tej kwestii.Benedict Kingsbury, zakładając również niemożność stworzenia satysfakcjonującej definicji, przedstawia w celach praktycznych konieczne i dodatkowe warunki uznania grupy za rdzenną. Wśród koniecznych znalazły się samookreśle- nie, historyczne doświadczenie eksploatacji, wypędzenia, trwały związek z regionem, pragnienie utrzymania odrębnej tożsamości. Do wskaźników dodatkowych zaliczył: brak dominacji w społeczeństwie narodowym, bliskie związki kulturowe z regionem, historyczną ciągłość z wcześniejszymi mieszkańcami tego terytorium, odrębność społeczno-ekonomiczną od reszty społeczeństwa. Znalazły się tam także wyróżniające się obiektywne cechy: język, rasa, kultura materialna i duchowa itd., jak również uznanie za „rdzennych” przez dominującą ludność lub podobne traktowanie w systemie prawnym i administracyjnym.Andrew Gray, odpowiadając na pragmatyczny i semantyczny krytycyzm pojęcia „rdzenności” , proponuje przyjrzeć się definicji „tubylczego” przeciwnika — „państwa” (Gray 1995). Jego zdaniem, pojęcie państwa jest równie trudne do spójnego zdefiniowania, jak pojęcie „rdzenności” . Niespójność kategorii „tubylczość” odpowiada niespójności idei „państwa”, choć temu ostatniemu trudno odmówić realności. Podobnie jak państwo, „tubylczość” stanowi polityczną rzeczywistość. Krytycy tego pojęcia powinni brać pod uwagę jeszcze jedną okoliczność. Jak pisze Gray:
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Termin „tubylczy” nie jest tylko przedmiotem analizy. To przedmiot życia i śmierci milionów ludzi, do których termin się odnosi, w Azji i w innych częściach globu. (...) Dyskusja nad terminem „rdzenny” jest czymś więcej niż tylko debatą akademicką. Niesie ze sobą praktyczne konsekwencje. Ludy rdzenne mówią często: „Wiemy, kim jesteśmy i nie potrzebujemy niczyich konsultacji w tej kwestii” (tamże: 41-42).„Tubylczość” i politykaPodstawowy kontekst, w jakim rozpatrywana jest problematyka tubylczości, to kontekst polityczny. Przez ostatnie dwadzieścia lat termin „rdzenny” („indige- nous”) był używany na określenie ruchu społecznego łączącego narody, grupy i mniejszości etniczne, dążące do osiągnięcia wspólnych celów politycznych, opierających się na wspólnej ideologii „rdzenności”. Do podstawowych zadań ruchu należą: zapewnienie szacunku dla praw zbiorowych do ziemi i kultury oraz praw do samookreślenia. Określenie „rdzenna” nadawane jest grupie podporządkowanej, przywiązanej do nieprzemysłowego sposobu produkcji, współcześnie obarczone zostało konotacjami politycznymi. Walka o szczególne prawa dla tej kategorii ludzi wynika z założenia, że „tubylcy” reprezentują inny sposób życia, który ze względu na swą nieatrakcyjność ekonomiczną jest szczególnie narażony na pułapki systemu kapitalistycznego.Wyjątkowość pozycji i konieczność odwoływania się do międzynarodowej ochrony wynika także z tego, że „ludy rdzenne” całego świata istnieją w stałym konflikcie z instytucją państwa narodowego (Ericsson 1997: 23). Grupy rdzenne rzadko są konkurencyjne wobec państw narodowych. Zazwyczaj nieliczne i słabo zorganizowane, bronią się raczej przed wchłonięciem przez dominującą w państwie kulturę narodową, niż dążą do politycznej secesji. Zmarginalizowane i dotychczas — wobec niemożności osiągnięcia wpływów — pasywne politycznie, pozostawały biernym obiektem ekonomicznej i ideologicznej manipulacji.Najczęstszym podłożem konfliktów między państwem a ludnością rdzenną są prawa do ziem zawłaszczonych przez państwo podczas ekspansji. Reakcją na wzrastanie strefy wpływu państwa narodowego było powstanie sieci współpracy między ludami Ameryki Północnej, Grenlandii, Australii, Nowej Zelandii, północnej Skandynawii i Amazonii.Ruch w swym współczesnym kształcie uzyskał rozmach w latach 60. Czerpał inspiracje z dwóch podstawowych źródeł — z zachowanego w Deklaracji Praw Człowieka NZ prawa do samookreślenia i z impetu dekolonizacji, który ogarnął Afrykę i Azję (Gray 1995: 42). Ruch na rzecz „ludów rdzennych” jest niekiedy interpretowany jako kontynuacja dekolonizacji, ale odbywającej się wewnątrz państwa. Na podniesienie samoświadomości i „rdzennej” tożsamości wpłynęła również atmosfera walki z rasizmem oraz starania ludności murzyńskiej USA o pełnię praw obywatelskich. Problemy ekonomiczne lat 60. zwróciły uwagę państw Trzeciego Świata na surowce naturalne ziem zajmowanych przez ludność tubylczą. Eksterminacja i udokumentowane masakry w Ameryce Południowej poruszyły kręgi antropologów i działaczy społecznych całego świata, a lokalnie
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doprowadziły do przymierza miejskiej inteligencji i wieśniaków wypędzanych ze swych terenów. W latach 60. ruch obejmował głównie obie Ameryki, krystalizowała się tożsamość panindiańska, a pierwsze organizage międzynarodowe powstały dopiero w 1974 r. (Międzynarodowa Rada Traktatów Indiańskich, IITC) i 1975 (Światowa Rada Ludów Rdzennych, WCIP). Za nimi powstały Ciało Koordynacyjne Ludów Indiańskich (CORPI), Indiańska Rada Południowej Ameryki (CISA) i Ciało Koordynacyjne Ludów Rdzennych Basenu Amazonki (COICA).W latach 80. pierwsze międzynarodowe organizacje tubylcze (IITC oraz WCIP) przekształciły się w organizacje pozarządowe i stały się ważnym elementem w walce o uznanie praw ludności rdzennej przez ONZ. Pod ich naciskiem ONZ utworzyło Grupę Roboczą ds. Ludności Rdzennej, powierzając jej zadanie stworzenia deklaracji, a następnie konwencji, dotyczącej praw ludności tubylczej. W 2002 r. proces uchwalania wspomnianej deklaracji nie został jeszcze zakończony.Przedstawiciele ludności rdzennej uczestniczący w pracach Grupy Roboczej w 1985 r. pochodzili głównie z Ameryki Północnej i Australii, towarzyszyła im nieliczna delegacja z Azji i kilka osób z Ameryki Środkowej i Południowej. Z czasem rosła liczba tych ostatnich, a w 1987 r. dołączyli także na większą skalę reprezentanci Azji.W 1988 r. ruch tubylczy ogarnął Związek Radziecki, po wystąpieniu Michaiła Gorbaczowa zachęcającego do kultywowania tubylczej współpracy w regionie arktycznym. Przedstawiciele ludności rdzennej oskarżyli państwo radzieckie o wewnętrzną kolonizację. Po kilkuletnim etapie „syberyjskim” , seminariach, raportach i projektach badawczych dotyczących tego terytorium uwaga ruchu międzynarodowego skierowała się ku Afryce i problemom tamtejszej ludności tubylczej.Podczas Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu w 1993 r. na plakatach wywieszonych w konferencyjnym holu i koszulach demonstrujących przedstawicieli ludności rdzennej znalazł się wyraz „peoples” lub tylko wiele w tym kontekście znacząca litera „s” . Zmiana statusu prawnego „ludności” (people) w „ludy” („peoples”) tubylcze jest zasadniczym celem większości działaczy reprezentujących te grupy.Podczas konferencji ujawniły się jednak różnice zdań i interesów w grupie reprezentantów ruchów tubylczych. Jedyna noblistka spośród tubylców świata, Rigoberta Menchu, wypowiadała się w imieniu społeczności tubylczej, a zwłaszcza ludności rdzennej Ameryki Łacińskiej, dopominając się zaprzestania indywidualnej dyskryminacji tubylców świata. Położony przez nią nacisk na gwarancje praw indywidualnych sprzeczny był ze strategią walki o prawa zbiorowe, zwłaszcza że najbardziej aktywne politycznie grupy, jak Indianie amerykańscy czy kanadyjscy, mają prawa indywidualne skutecznie chronione przez konstytucje. Zdaniem innych liderów, będących w większości, globalny ruch tubylczy powinien przestać koncentrować się na idei praw indywidualnych, ale cały wysiłek ukierunkować na walkę o uprawomocnienie podmiotowości grupowej.Kluczowe dla sporu o „tubylczość” jest uznanie charakteru grupowego ludności rdzennej. W prawie międzynarodowym jest to walka o uznanie „ludności
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tubylczej” „ludami tubylczymi”. „Ludność” nie ma właściwie żadnego znaczenia prawnego w kontekście międzynarodowym — jest zgrupowaniem jednostek, które podlegają prawu swego państwa. Wyjątek stanowi ludność składająca się z etnicznych lub religijnych grup liczących kilkaset osób zamieszkujących od długiego czasu jakieś terytorium, z którego jest wbrew swej woli wydalana. Przyzwolenie na określenie tubylców „ludem” pociąga za sobą poważne konsekwencje, z których najważniejsza dotyczy prawa do samookreślenia. Jest to prawo do określania siebie w stosunku do innych grup, wybierania formy organizacji politycznej i sposobu istnienia w innych organizmach politycznych. Samostanowienie pozwala na wybór optymalnej dla grupy opcji: niepodległości jako państwo, związku z innymi w federacji albo asymilacji w państwie.Walka o znaczące „s” , odróżniające „indigenous people” od „indigenous peoples”, trwała od chwili uchwalenia 107 konwencji ILO traktującej tubylców jako „ludność”. W kolejnej przełomowej konwencji nr 169 pojawia się słowo „ludy”, ale z zastrzeżeniem, że w art. 1, par. 3:Użycie terminu „ludy” w tej konwencji nie będzie implikowało żadnych praw związanych z tym terminem w prawie międzynarodowym.Cytowane zastrzeżenie wskazuje na obawę państw przed wzmocnieniem pozycji „ludów rdzennych” i zastosowaniem prawa do samostanowienia zawartego w konwencjach praw człowieka ONZ:Wszystkie ludy mają prawo do samookreślenia. Na podstawie tego prawa swobodnie określają swój status polityczny i swobodnie ekonomiczny, społeczny i kulturowy rozwój.W celu ograniczenia konsekwencji stosowania określenia „ludy tubylcze” niektóre państwa uznają je za „mniejszości etniczne” i stosują art. 27 Międzynarodowej Konwencji Praw Cywilnych i Politycznych:W krajach, w których istnieją mniejszości etniczne, religijne lub językowe osoby należące do takich mniejszości nie mogą być pozbawione prawa wraz z członkami do istnienia we własnej kulturze, wyznawania i praktykowania własnej religii i używania własnego języka.Wykładnia tego artykułu nie traktuje mniejszości jako całości, prawa gwarantowane są jednostkom. Sprzeczność jest oczywista, gdyż korzystanie z tych praw jest możliwe jedynie wraz z jednostkami należącymi do tej samej grupy. Źródło owej sprzeczności kryje się w niechęci państw do oferowania mniejszościom międzynarodowej osobowości prawnej i możliwości negocjacji statusu w terminach prawa międzynarodowego. Stosowanie tego artykułu wobec wszystkich ludów rdzennych nie odpowiada sytuacji tych grup, które stanowią większość mieszkańców swego kraju, a ich „mniejszościowa” pozycja wynika z ograniczonego wpływu na decyzje rządu dotyczące ich losu.Ted Moses, przywódca ludów indiańskich ze Stanów Zjednoczonych, tak scharakteryzował podstawowe żądania tubylcze:
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Niechaj będą wobec nas stosowane te same prawa powszechne i standardy, jak wobec innych ludów (...) prawo do samostanowienia, do minimum środków utrzymania i dysponowania własnymi zasobami (...) Nazywają nas ludnością, wspólnotami, mniejszościami, grupami etnicznymi, ale nie przyznaje się nam statusu ludów (narodów).Jego wypowiedź dopełnił Huilcaman Paillama, przedstawiciel Rady Wszystkich Ziem Mapuczów z Chile:Przez swobodne samookreślenie rozumiemy prawo przysługujące naszym ludom do posiadania, kontrolowania, administrowania i decydowania o pewnym terytorium4.Żądania tubylców szeregowane są w listy wahające się od kilku do kilkunastu ogólnych punktów:1) tradycyjne terytoria powinny być uszanowane lub odtworzone jako środek do psychicznego, kulturowego i duchowego przetrwania;2) tubylcy powinni mieć prawo do praktykowania swojej tradycji i obyczajów;3) tubylcy powinni mieć zapewniony dostęp do służby zdrowia, edukacji;4) kolonizatorzy winni okazywać szacunek podbitym;5) tubylcy powinni mieć prawo do samookreślenia i samostanowienia. Podstawowe dziedziny zainteresowania działaczy praw ludów tubylczychkoncentrują się wokół: prawa do grupowej własności ziemi i jej zasobów naturalnych, kolonizacji wewnętrznej, samorządu, decydowania o kierunku rozwoju grupy i zajmowanego terytorium, ochrony środowiska, dyskryminacji, kulturowego przetrwania, własności praw intelektualnych, warunków społecznych i ekonomicznych. Najwięcej nadziei dotyczących spełnienia części tych postulatów przywódcy ruchu tubylczego wiążą z Projektem Deklaracji Praw Ludów Tubylczych (zmiana „ludności” na „ludy” w nazwie została wywalczona po kilku latach starań), który po uchwaleniu przez ONZ stanie się chyba najbardziej wielofunkcyjnym narzędziem w walce o prawa tubylcze.Problem często wysuwany w dyskusji o prawach ludów tubylczych odnosi się do antyegalitarnego charakteru tych żądań. Pozwalają one bowiem wybranym na podstawie statusu „rdzenności” na korzystanie z praw, których pozostała część społeczeństwa jest pozbawiona. Odtworzenie, zgodnego z tradycją przodków, prekapitalistycznego stylu życia, gdyby na taką restaurację mieli ochotę potomkowie kolonizatorów, jest zgodne z prawem. Państwo nie ułatwi im jednak przydziału ziemi i nie zapewni ulg dotyczących np. polowania.John Gledhill, pisząc o „przywilejach dla Indian” w Chiapas, sądzi, że bez redystrybucji dochodu narodowego przekształcającego sytuację społeczną przyznanie praw kolektywnych może prowadzić do dalszego podziału wśród grup zmarginalizowanych postrzegających Indian jak „superjednostki” posiadające wyjątkową tożsamość, do której inni członkowie społeczeństwa nie mają prawa (Gledhill 1997: 100).
4 Oba cytaty podaję za: Chmara 1994.
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Konstatowanie współczesnej tubylczości —  tubylczośćjako ideologia... 39Antropolog i tubylcyGenealogia obrazu „tubylca” jest w tradycji zachodniej bogata. Wydaje się, że decydujący dla współczesnego odbioru tubylczości był autorytet, jakim cieszyła się antropologia od czasów ukonstytuowania się pierwszych katedr uniwersyteckich. Na początku X X  w. antropologia przypisała sobie rolę podbudowanej solidną metodologią wyroczni w opisywaniu „tubylców” . Przypadek sporu sędziego kolonialnego Alexa Rentoula z Bronisławem Malinowskim, dotyczący koncepcji ojcostwa na Trobriandach, ilustruje siłę autorytetu „profesjonalnej” antropologii. Nowa nauka odbiera prawo do tworzenia „obiektywnego” obrazu tubylców dotychczasowym autorytetom: podróżnikom, misjonarzom i urzędnikom państwowym jak napiętnowany brzemieniem „nieprofesjonalizmu” sędzia5.Antropolog nie potrzebował pragmatycznej definicji „tubylca” . Jasne było bowiem, że tubylec to osoba, do której antropolog przyjechał i którą antropolog opisuje. Można jednak pokusić się o odtworzenie znaczeń, jakie kryją się za ideą „tubylczości” w dyskursie antropologicznym, zakładając, że jak w przypadku „orientalizmu” analizowanego przez E. Saida, będzie to opisywanie wyobrażenia o inności, powstałego w określonym kontekście kulturowym, a nie samej „odmienności” .Arjun Appadurai, zajmując się genealogią pojęć charakterystycznych dla antropologii, przygląda się również krytycznie „tubylcowi” (Appadurai 1990). Tubylec wyłaniający się z opisów etnograficznych nie jest po prostu osobą, która urodziła się w określonym miejscu, reprezentantem dowolnej lokalności. Przy takim rozumieniu również antropolog byłby tubylcem swojego miejsca. „Autentyczność” bliska i być może przez bezpośrednie powiązanie z antropologiem nosząca znacznie mniej uwłaczających konotacji nazywana jest „ludowością” . „Tubylec” jako wyobrażenie istnieje poza zasięgiem metropolii Zachodu, zachowując swą własną naturę i nieskażoną wpływami historię. Nie tylko przebywa we własnym miejscu, ale jest przez to miejsce „uwięziony”. Wiąże się to zapewne z przekonaniem o fizycznej immobilności. Poruszają się ci, którzy tubylców odkrywają. Przemieszczenie się osoby „stamtąd” , „uwięzionej przez miejsce” , ujmowane jest w języku ucieczki, schronienia w inne, równie zamknięte, miejsce. Tubylców unieruchamia i ogranicza uzależnienie od środowiska, które zamieszkują. Nawet koczownicy są więźniami terytorium w tym sensie, że trzymają się wytyczonego układu miejsc. Można jeszcze zastanowić się, czy wrażenia zamknięcia nie wywołują wielokrotnie podkreślane szczególne zdolności i wiedza antropologa, który przedostaje się, przenika do wnętrza tubylczej monady przez jedno z nielicznych okien.Bardziej istotne od wymiaru fizycznego jest przypisanie zniewolenia o wymiarze intelektualnym i moralnym. Tubylcy są schwytani w „ich sposób myślenia” rekonstruowany przez antropologów jako spójna, logiczna sieć, z której nie
5 Clifford 1995.
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sposób uniknąć. Ten drugi rodzaj zamknięcia jest ściśle powiązany z pierwszym. Wynika z konkretności miejsca, do którego zostali przypisani — osobliwości przyrodniczych lub geograficznych, ponad które tubylcy nie są się w stanie wznieść. Nieprawdziwe byłoby twierdzenie, że antropolodzy nie zdawali sobie sprawy z mozaiki wpływów, jakie oddziaływały na pozornie izolowane grupy. Dyfuzjoniści, mimo powierzchowności i uproszczonych twierdzeń, uwalniali „tubylców” z owej pułapki, wskazując na wędrówki treści kulturowych po szerszym obszarze niż najbliższa okolica. Podobnie wychowankowie Boasa podkreślali zmienność cech kulturowych i ich skłonność do rozpraszania się i przenoszenia.Rosyjski etnolog S. W. Sokołowski, stosując koncepcję wzmiankowanego autora na gruncie rosyjskim, zajął się demistyfikacją wyobrażenia o szczególnej, wręcz mistycznej, więzi ludów z zajmowanym terytorium (Sokołowski 2000: 7). Stwierdzenia tego rodzaju pojawiły się również w języku prawa. Sokołowski zauważa, że rosyjscy naukowcy i politycy nie nawiązywali do tej cechy kultur tubylczych, nim wzmianka o niej nie pojawiła się w konwencji 169 ILO, która głosi w rozdziale drugim (s. 13):Stosując postanowienia niniejszego rozdziału państwa biorą pod uwagę szczególną ważność dla kultury i wartości duchowych odpowiednich ludów ich więzi z ziemiami i terytoriami — albo też z obydwoma, w zależności od okoliczności — które one zajmują albo wykorzystują w jakikolwiek sposób, a w szczególności istotność zbiorowego wymiaru tej więzi.Korzeni takiego wyobrażenia o „tubylcu” przywiązanym do swego miejsca, prócz wspomnianej sytuacji „przybywania do tubylczego miejsca” , upatruje w ideologii Oświecenia towarzyszącej przetwarzaniu chłopskich społeczeństw Europy w zurbanizowane technokracje. Sokołowski podaje w wątpliwość oryginalność „ideologii tubylczości” :Czyż nie wyraża owa mitologia nostalgii oderwanych od ziemi chłopów, wyrzuconych do miast? Nie jest prostą projekcją tęsknoty za światami dzieciństwa i przeszłości (własnej i zbiorowej) różnych „przemieszczonych osób” , przecież większość z nas zmieniało miejsce życia? Czym różni się więź z miejscem urodzenia dla nowoczesnych „mieszczuchów” od takiej więzi jakoby „niezmodernizowanych” tubylców?Wydaje się, że antropologia wniosła do zbiorowego obrazu tubylców, prócz „immobilności” , jeszcze jeden istotny element, istotny zwłaszcza dla współczesnych kreacji „kultury tubylczej” . Antropologia dowodziła, że odległe kultury są ponadto systemami o ukrytej logice, do której można dotrzeć na drodze analizy faktów społecznych. Stąd już blisko do przekonania, że jeżeli rdzeń kultury tubylczej pozwala się uchwycić, a co więcej opisać i wyjaśnić, to możliwe jest w związku z tym jego odtworzenie lub klonowanie. Ideolog, nakłaniając do „odtworzenia” kultury, podąża drogą, jaką przemierzali dotychczas antropolodzy w swych konceptualizacjach.Pewnym paradoksem antropologii jest to, że przedstawia tubylców „jak ludzi takich jak my” , jednocześnie udowadniając ich ftindamentalną odmienność. Jak gdyby w odpowiedzi na ten paradoks współczesna antropologia znacznie roz
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szerzyła obszar swojego zainteresowania, obierając za przedmiot badań także własną kulturę, a nawet antropologów. Dla Clifforda Geertza „wszyscy jesteśmy tubylcami zainteresowanymi wzajemnie tym, jak organizujemy swój świat znaczeń, jak w intencjonalny sposób operujemy najprzeróżniejszymi formami symboli kulturowych i jakie wyznajemy wartości” (Burszta 1994: 98).Antropolodzy, tubylcy i prawa człowiekaObiektem prawnym stali się tubylcy w późnym XV w. Wtedy wypracowano doktrynę o sprawiedliwej wojnie, odkryciu, prawach tubylczych. Teorie prawne używane na usprawiedliwienie podboju wywodziły się z doświadczeń wypraw krzyżowych i doktryny o „sprawiedliwej wojnie” przeciwko islamowi. Papiestwo, przypisując sobie rolę opiekuna wszystkich istot ludzkich, uzurpowało sobie jednocześnie prawo do podziału ziem między państwa katolickie. Już w tym okresie dochodziło do kontrowersji w ocenie konkwisty. Francisco de Victoria i Bartholome de Las Casas utrzymywali, że tubylcze prawa osobiste i prawa własności były równorzędne prawom konkwistadorów. W opozycji wobec tej wykładni stał Sepulveda i wicegubematorzy Nowej Hiszpanii uniemożliwiający wprowadzenie w życie jakichkolwiek przepisów ograniczających ich swobodę działania na rzecz praw tubylców. Podbój sankcjonowany był przez niechrześcijański rodowód mieszkańców Nowej Ziemi.Inną doktiyną, stosowaną m.in. podczas powstawania Australii i Republiki Południowej Afryki, była doktryna tzw. terra nullius, „ziemi niczyjej”. Wedle tego rozumowania puste, niezamieszkane i niewykorzystywane terytoria przechodziły na własność osadnika. Za „niezamieszkane” uważano takie, na których nie istniały formy organizacji społecznej odpowiadające europejskim pojęciom „narodu” i „państwa” .Od wieków traktowanie mieszkańców państwa w obszarze jego granic podlegało prawom wewnętrznym danego państwa. Nawet plemiona indiańskie, które podpisywały z rządem USA traktaty na mocy prawa międzynarodowego, zostały zepchnięte do statusu „zależnych ludów wewnętrznych” (dependent 
domesticnations). Po I wojnie światowej nastąpiło odstępstwo od reguły. Powstała Liga Narodów, która wymusiła na państwach pewne ustępstwa na rzecz praw mniejszości narodowych. Reprezentant ludności rdzennej, wódz Irokezów Des- kahe, zwracając się do Ligi Narodów w 1923 r. z „Indiańskim apelem o sprawiedliwość”, zapoczątkował proces dochodzenia praw ludności rdzennej na arenie międzynarodowej (Rostkowski 1984). Doświadczenia z Genewy uświadomiły jednak Irokezom, że Liga Narodów nie jest także Ligą Narodów indiańskich. Społeczność międzynarodowa traktowała ich jako mniejszości etniczne albo grupy tubylcze. Mimo początkowego sukcesu Irokezów — wprowadzenia na forum ONZ własnej rezolucji w 1930 r. nie udało się im doprowadzić do głosowania, a nawet dyskusji nad zaproponowanym tekstem.
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Okrucieństwa II wojny światowej odłożyły do lamusa twierdzenia o prawach obywateli, jako podlegających wyłącznie prawodawstwu wewnątrzpaństwowemu. Artykuł I Karty ONZ z 1945 r. za cel działania stawia sobie osiągnięcie: „międzynarodowej współpracy w promowaniu i wzmacnianiu szacunku dla praw człowieka i fundamentalnych wolności dla wszystkich bez względu na rasę, płeć, język lub religię” . Rada złożyła odpowiedzialność za rozwój praw człowieka na barki członków Komisji Praw Człowieka przy ECOSOC (Economic and Social Council) z podkomisjami Zapobiegania Dyskryminacji i Ochrony Mniejszości.Plemiona indiańskie wykazywały duże zainteresowanie tworzeniem międzynarodowej organizacji. Reprezentanci plemion, wśród których nie zabrakło Irokezów, obecni byli na uroczystym otwarciu siedziby ONZ w Nowym Jorku.Od momentu założenia ONZ i ciała afiliowane przy nim Międzynarodowa Organizacja Pracy ILO (International Labour Organization) i UNESCO sformułowały 22 główne i wiele drobniejszych konwencji dotyczących praw człowieka. Kilka z nich zawierają postanowienia dotyczące ludów tubylczych, szczególnie Światowa Deklaracja Praw Człowieka 1949, art. 1 i 2, JKHL, 1956, Międzynarodowa Konwencja Eliminacji Wszystkich Form Dyskryminacji Rasowej, 1965, Międzynarodowy Konwent Praw Cywilnych i Politycznych, 1966, art. 1 i 27, Protokół do Konwentu Praw Cywilnych i Politycznych, Deklaracja UNESCO w sprawie Zasad Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej, 1966). Kluczowym dokumentem dla dalszego rozwoju stosunków „państwo — tubylcy” jest nadal nieuchwalona przez ONZ Deklaracja Praw Ludów Tubylczych, której ramą ideologiczną są prawa człowieka.Chociaż stwierdzenie Weissbrodta, że „prawa człowieka są pierwszą uniwersalną ideologią światową” należy potraktować jako hiperbolę, to niewątpliwie stanowią one jeden z podstawowych języków prawnych, jakimi posługują się współczesne społeczeństwa. Odwołują się do niego również przedstawiciele ludów tubylczych.Antropolodzy zajmujący się systemami prawnymi jeszcze do lat 80. ignorowali albo odrzucali dyskurs praw człowieka jako konstrukcję prawną wywodzącą się z tradycji europejskiej, wyniesioną do poziomu globalnego (Wilson 1997). Dowodzili, że większość ludzkich społeczeństw nie ma koncepcji praw człowieka, pojawiają się one i obowiązują tylko w nowoczesnych społeczeństwach państwowych (Howard 1992). Koncentrowanie się na lokalności oznaczało dla antropologów ustawianie się w krytycznej opozycji do wartości ponadnarodowych, takich jak uniwersalne prawa człowieka. Podobnie jak wychowankowie Boasa, ignorowali wpływy mechanizmów globalnych zjawisk, jak np. kolonializm.W 1947 r. Melville Herskovits, wychodząc z pozycji skrajnego relatywizmu, określił kulturę jako jedyne źródło moralnego prawa albo władzy. W takim ujęciu partykularna kultura występowała jako najwyższa zasada etyczna. Antropolodzy poczuwali się do występowania jako obrońcy praw człowieka przeciw globalnym organizacjom, jak ONZ albo innym, narzucającym zachodnie standardy moralne.
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Trudno zaprzeczyć, że prawa człowieka w wersji sprzed półwiecza są produktem europejskiego Oświecenia. Są prywatne, indywidualne i autonomiczne; ich istotę stanowi to, że chronią jednostkę przed nadużyciami państwa, społeczeństwa, grupy. W tym ujęciu Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. jawi się jej krytykom jako odmiana kulturowego imperializmu i jest w istocie narzucaniem zachodnich standardów prawnych reszcie świata.Globalizacja praw człowieka, przyswojenie tego dyskursu przez ludy tubylcze jako platformy do ponadnarodowych negocjacji skłania antropologów do spojrzenia na koncepcję praw uniwersalnych innym okiem. Oznacza to konieczność wykroczenia poza tradycyjną opozycję między kulturowym uniwersalizmem i relatywizmem. Trzecia droga, stanowisko pragmatyczne, poszukuje na drodze konsensusu międzykulturowego skutecznych narzędzi ochrony praw człowieka. To stanowisko określane jest jako pluralistyczne.Sally Engle Merty uważa, że zastrzeżenia relatywistów mogą odnosić się do kultur rozpatrywanych jedynie w sensie historycznym. Wynikają z teoretycznego przywiązania do idei kultury jako zintegrowanego systemu o ściśle wydzielonych granicach, podporządkowanego swoistym wartościom. Współcześnie nie istnieją już izolowane grupy, dla których zachodni sposób rozumienia prawa byłby zupełnie obcy. Co więcej, nawet rekonstrukcje tubylczego prawa z lat 20. i 30., opisujące jakoby oryginalną kulturę prawną, dotyczą społeczności włączonych uprzednio w system kolonialny. Pojmowanie kultur jako zbiorów systemów znaczeń pochodzących z wielości źródeł, przetwarzanych nieustannie i dostosowanych do lokalnych potrzeb, umożliwia spojrzenie na prawa człowieka jak na materiał zadany do przetworzenia.Prawo, do którego odwołują się tubylcy w latach 90., jest kilkupoziomową mieszaniną języków prawnych: rezolucji Narodów Zjednoczonych, kategorii lokalnych i zwyczajów. Normy globalne interpretowane są w nowy sposób, otrzymują lokalne znaczenia tak, aby tym razem służyć celom ludności tubylczej. Tak więc prawa człowieka, choć wywodzące się z określonej tradycji, stanowią otwarty tekst, gotowy do reinterpretacji.Na lokalne interpretacje pozwala wspomniany kilkakrotnie projekt Deklaracji Praw Ludności Tubylczej. W pracach grupy przygotowującej projekt uczestniczą aktywnie przedstawiciele ludności tubylczej, kształtując język i sformułowania Deklaracji. Stopniowej ewolucji uległa terminologia stosowana podczas prac — od pozbawionej praw grupowych „ludności rdzennej” do ubiegających się o suwerenność „ludów rdzennych” .Ruch na rzecz suwerenności narodu Hawajczyków — Kanaka Maoli, opierając się m.in. na projekcie Deklaracji, powołał w 1993 r. symboliczny trybunał. Trybunał ten, wykraczając poza ramy wewnętrznego prawa państwowego, przedstawił rządowi USA, który bezprawnie przyłączył Hawaje do swego terytorium, dziewięć zarzutów. Projekt Deklaracji miał być podstawą negocjacji między Kanaka Maoli a rządem amerykańskim. W sformułowaniach prawnych odwoływano się do kilku poziomów prawa — od lokalnego po najważniejsze deklaracje międzynarodowe.
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Różnorodność kulturowa grup rdzennych nastręcza poważne trudności w formułowaniu praw tubylczych np. Indian amerykańskich czy kanadyjskich. Definicje legislacji opartych na prawach człowieka odnoszą się z jednej strony do zapewnienia odpowiednich warunków społecznych i ekonomicznych, z drugiej — do katalogu tzw. podstawowych indiańskich wartości, czyli odmiany „tubylczych praw człowieka” .Tzw. indiańskie wartości są próbą uogólnienia podobieństw między indiańskimi grupami do poziomu podstawowych różnic z europejskim rozumieniem terminów prawnych.1. Indiańska koncepcja człowieczeństwa jest zarówno indywidualistyczna, jak i grupowa. Jednostka zaspokaja potrzeby gwarantowane prawami człowieka jedynie przez uczestnictwo w grupie, w kulturze grupy. Tak więc tylko zbiorowe prawa indiańskie zapewniają Indianom możliwość realizacji swobód jednostkowych. Prawa indywidualne i zbiorowe są z punktu widzenia tubylczego niepodzielne. Przetrwanie jednostki jest bezpośrednio związane z przetrwaniem kultury grupy.2. Konsekwentne stosowanie tzw. równouprawnienia płci prowadzi do zaburzenia wielu indiańskich systemów kulturowych. Np. kobiety Navajo dla podtrzymania matrylineatu podczas nadawania ziemi przez Biuro do Spraw Indian musiały przyjmować imiona wojowników. Z kolei oburzenie wśród wojowników tego narodu wywołała wizja kobiety wydającej rozkazy mężczyźnie — projekt obsadzania kobietami miejscowych urzędów. Prawa kobiet powinny być tworzone w sposób niezależny od uniwersalnych norm praw człowieka i czerpać wzory z tradycyjnej etyki.3. W indiańskich koncepcjach pojęcie osoby i obowiązków wobec niej rozciągnięte jest też na świat natury. Prawa człowieka w tym ujęciu to również ochrona środowiska i kontrolowanie jego eksploatacji przez grupę rdzenną.4. Reinterpretacji wymagają traktaty z rządem amerykańskim; wedle indiańskiego rozumienia — Indianie nie znali pojęcia sprzedaży ziemi — ziemia nie może być własnością człowieka. Dla Indian zrozumiała była wówczas zasada wspólnego korzystania z ziemi z zachowaniem świętych miejsc i prawa do korzystania z łowisk.Trudności w przełożeniu twierdzeń o odmienności światopoglądowej na konkretne rozwiązania prawne i polityczne ukazuje przykład australijski. Wysiłek prawników reprezentujących potomków kolonizatorów i ich oponentów koncentruje się na definiowaniu „tradycyjnej” relacji do ziemi oraz jej odmienności od stosunku narzuconego przez osadników. Dochodzi do paradoksalnych sytuacji, w których na argument aborygenów, że ziemia jest dla nich matką i stąd należą się im specjalne do niej prawa, prawnicy dużych firm wyszukują w pracach antropologów zapisów o niskiej pozycji społecznej kobiety i matki, próbując przekładać ten fakt na konkretne rozwiązania prawne6. Dochodzi przed sądem do moralnie wątpliwej „walki na antropologów” : obie strony powołują ekspertów
6 Informację tę uzyskałem w 1998 r. od Wojciecha Dąbrowskiego, australijskiego antropologa.
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badaczy do obrony swoich racji. W Kanadzie ekspert antropolog musi udowodnić brak kontaktu z grupą, o której będzie wydawał opinię. Co więcej, zdarza się, że jego komputer jest przeczesywany w poszukiwaniu alternatywnych, roboczych kopii raportu. Istnienie takich kopii, np. odbiegających od ostatecznej wersji, świadczy na niekorzyść wiarygodności antropologa . Przeniesienie argumentów na wokandy sądowe może prowadzić do dalszej reifikacji kultury tubylczej. Kultura rdzenna zreifikowana staje się „zasobem strategicznym” grupy, z którego grupa korzysta podczas negocjacji z dominującą większością.Tubylcy i ekologia (TEK)Kolejny kontekst przywoływany w dyskusji o tubylcach to tzw. Tradycyjna Wiedza Ekologiczna — TEK (Traditional Ecological Knowledge). Wypracowana przez tysiąclecia, ma być wkładem tubylców w system nowoczesnej wiedzy albo więcej — alternatywnym sposobem przetrwania dla technokratycznej cywilizacji.Powstały dziesiątki, jeśli nie setki, raportów i bardziej obszernych publikacji (Cruikshank 2000: 48) na ten temat, sponsorowanych przez międzynarodowe organizacje, jak UNESCO, WWF, Bank Światowy, Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju oraz inne. Związek „tubylca z naturą” , reifikowany w postaci TEK, stał się ważnym elementem zarówno ideologii rdzenności, jak i ideologii ekologicznych. W 1992 r. na konferencji ONZ dotyczącej ochrony środowiska w Rio de janeiro „tradycyjna wiedza i praktyka” zostały uznane za „podstawę 
sustainable development”. Sustainable development albo sustainable use o f  
resources jest kolejną ideą łączoną z „ekologiczną” gospodarką ludów rdzennych, a odnosi się do rozwoju nie naruszającego bilansu ekosystemów.Ludy rdzenne stosujące tradycyjne metody przetrwania zachowują ekologiczną równowagę z otoczeniem, żywot grup nie stosujących się do tej zasady byłby krótki. Równowaga nie oznacza, że ludy rdzenne nie wykorzystują środowiska, ale w większości przypadków zarządzanie przyrodą nosi cechy stabilności.Poglądy podobne do przytaczanych na początku niniejszego tekstu, idealizujące tubylczą „ekoekonomię przetrwania” , są — wedle autorów krytykujących to pojęcie — kolejnym „północnoatlantyckim” wyobrażeniem na temat tubylczego światopoglądu. Julie Cruishank nie odmawia wartości wiedzy zgromadzonej przez tubylców (tamże: 50). Uważa natomiast, że ideologizacja TEK może grozić bezkrytycznym wchłonięciem tej wiedzy przez płaszczyznę ideologiczną, zamykając w istocie możliwości jej wykorzystania i alternatywy, jakie proponuje. Nadawanie lokalnej wiedzy, jaką w istocie jest TEK, statusu epistemologicznej niezależności prowadzi do zafałszowania, reiflkuje znaczenia, przypisując je do abstrakcyjnych idei. Jednocześnie taka procedura zamyka drogę do właściwego odczytania znaczenia lokalnej wiedzy i zmniejsza szanse na naukę tej wiedzy. 7
7 Na podstawie rozmowy z Julie Cruishank z 2002 r.
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Wiedza kulturowa jest przekazywana i odkrywana lokalnie i nie zawiera się w uprzedmiotowionych ideach politycznych. Skoro termin „rdzenny” nie jest ideologicznie neutralny, użycie go wiąże się nieuchronnie z wprowadzeniem idei, które zmienią znaczenie lokalnego światopoglądu i tego, co konkretni „tubylcy” chcieli przekazać. „Tubylcy” posiadają bezsprzecznie głęboką wiedzę na temat np. procesów przyrodniczych zachodzących na ich terytoriach. Zazwyczaj jednak doświadczenie kulturowe zawarte jest w organizacji instytucji kulturowych, kulturowych paradygmatach, a te znaczenia mogą zostać utracone w tłumaczeniu, gdyż są trudne do przekazania w innych kontekstach kulturowych. Instrukcje w programach badawczych ukierunkowanych na pozyskiwanie „tradycyjnej wiedzy” stwarzają natomiast wrażenie, że TEK jest w istocie swej nieskomplikowana, jej uzyskanie to jedynie kwestia właściwej organizacji technokratycznego przedsięwzięcia, a menedżerowie są najlepiej przygotowani do ustanawiania odpowiednich parametrów i kategorii. W tej wersji TEK jest w istocie tworzona przez „nierdzennego” analityka, który ustanawia terminy i wybiera, co wchodzi w skład i co tworzy strukturę tradycyjnej wiedzy.TEK pojawiająca się w licznych tytułach („Zachowanie, przekazywanie i wykorzystanie TEK w epoce industrialnej” , „Integracja rdzennej wiedzy” , czy „Zbieranie wiedzy tradycyjnej”) świadczy o narastającej konwencjonalizacji tego określenia. Współcześnie w dobrym tonie jest umieszczać TEK jako dodatkowe źródło konsultacji projektów dotyczących zagospodarowania środowiska. Dla lokalnej wiedzy oznacza to przedefiniowanie symbolicznego doświadczenia kulturowego na język liczb i wymiernych parametrów. Jest to kolejne ograniczenie i przekształcenie kultur rdzennych wedle zachodnich kategorii. Krytycy TEK są obrońcami wiedzy lokalnej — jest ona zbyt wartościowa, aby jako „tradycyjna wiedza ekologiczna” stać się abstrakcyjnym zachodnim mitem.Prócz „przemysłowego” wykorzystania TEK czerpią z niej pożytek ruchy ekologiczne. One również wykorzystują wyobrażenia o tubylczej ekonomii dla własnych, współczesnych celów, jednocześnie gwałcąc czasem interesy tubylcze. Na poziomie dyskursu ekolodzy czynią z tubylców część natury i swych moralnych sprzymierzeńców. Jest to ostatnia wersja modernizmu, rozumianego jako uniwersalizacja i projektowanie własnych koncepcji na innych. Paradoksalnie, ekolodzy w swej ideologii, powołujący się na wartości projektowane na kultury tubylcze, stają się zagorzałymi przeciwnikami żyjących tubylców, którzy nie chcą zrezygnować ze swego tradycyjnego stylu życia — polowania. Warto wspomnieć choćby kampanie przeciw myśliwym polującym na ssaki morskie czy grupom domagającym się prawa do polowania w rezerwatach.Terminy, którymi w ciągu wieków była określana TEK — prymitywny przesąd, szlachetna dzikość, empiryczna wiedza praktyczna czy mądrość przodków, mówią więcej o historii zachodnich ideologii niż o tubylczych sposobach postrzegania świata. Przekształcenie „wierzeń animistycznych” w „wiedzę rdzenną” dokonało się pod koniec X X  w., ale nie zmieniło to faktu, że wiedza rdzenna nadal jest jedynie podrzędnym przedmiotem badania. Nie jest natomiast równorzędnym systemem wiedzy, który mógłby informować naukę.
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Jest jeszcze jeden powód, dla którego bardziej wnikliwi sympatycy ludów tubylczych nie angażują się w idealizację TEK. TEK jest ubieraniem tubylców w cudze piórka.Rekonstrukcje dowodzące racjonalności tubylczych systemów gospodarczych, które przypisują dawnym autochtonom umiejętności współczesnych menedżerów zarządzających środowiskiem, są fałszywe i łatwo to udowodnić. Podobnie jak mówienie o tubylczym myśleniu ekologicznym. W większości kultur podczas polowania zwierzęta „oddają się myśliwemu” , pozwalają mu się zabić. „Ekologiczna” rezygnacja ze strzału, nieprzyjmowanie tego daru, kłóci się z tradycyjnym sposobem myślenia. Poza tym większość grup uważała populacje zwierzęce za nieskończone, nie istniały też wyobrażenia o „zagrożeniu ekologicznym”. To duchy odmawiały czasem swej łaski urodzaju z powodu nadużyć ludzi. Ochrona niektórych gatunków wynikała z innych symbolicznych powodów i niewiele miała wspólnego z dbałością o właściwe funkcjonowanie ekosystemu. Jak już wspomniałem, wykazanie fałszywości rdzennego ekologizmu nie jest trudne i niektórzy antropolodzy uważają, że taka „demaskacja” w ostatecznym rozrachunku może bardziej szkodzić sprawie tubylczej.ZakończenieCharakter ruchu tubylczego, rozwijającego się niczym śnieżna kula, utrudnia precyzyjne scharakteryzowanie „rdzenności” . Tym, co łączy bardzo różne grupy i co sprawia, że przyjmują określenie i „rdzenną” ideologię, jest sprzeciw wobec dyskryminującej polityce państwa, jaką posiłkują się „rdzenni” politycy, co w dużym stopniu zależy od tendencji, mód panujących w kulturze dominującej. „Tubylec” jako figura „dobra do myślenia” reprezentuje zawsze przeciwieństwo cywilizacji. W dobie zachwytu nad jej możliwościami był zacofaną, godną pożałowania istotą. Współcześnie jest przedstawiany jako jej oskarżyciel, posiadający receptę na „prawdziwe człowieczeństwo” . Jak pisze australijski historyk John Hirst:Żyliśmy ostatnio powtórką ideałów noble savage i, tak jak to miało miejsce za pierwszym razem, gdy ideologia ta była modna, wiele z podziwu dla społeczeństwa tradycyjnego wypływało z oportunizmu. Wynika to jasno z tego, co staje się przedmiotem podziwu w aborygeńskim stylu życia: w latach sześćdziesiątych Aborygeni byli głęboko uduchowioną rasą, w latach siedemdziesiątych — stosowali równouprawnienie pici, w latach osiemdziesiątych — Aborygeni byli miłośnikami natury i jej protektorami8.Ruch tubylczy rozwija się coraz intensywniej. Dołączają do niego kolejne grupy rozpoznające w swej tożsamości elementy „tubylcze” . „Rdzenność” staje się kategorią bardzo elastyczną, która musi pokrywać następne przymierza. W tej sytuacji stworzenie globalnej definicji „rdzenności” jest trudne. W istocie
8 Żukowski 1995: 54.
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nie opiera się ona na „esencji” wspólnej wszystkim ludom tubylczym, mimo że się do niej bardzo często odwołuje ideologicznie. Jest polityczną strategią przeciwstawienia się perspektywie zdominowanej przez państwo. „Tubylczość” służy za nabierające coraz większego znaczenia narzędzie łagodzące skutki dramatycznego spotkania z hegemonistycznym państwem. To forma użytkowania wytworów zachodniej cywilizacji, jak prawo, wyobrażenia kulturowe0 „aborygenie” ,Rudi tubylczy doświadcza pewnego podstawowego paradoksu. Przeciwstawiając się ideologicznie „modernizacji”, ulega jej i korzysta z powołanych przez nią środków — np. mass mediów, systemu politycznego oraz edukacyjnego. W warstwie ideologicznej posługuje się dyskursem „tradycyjnego sposobu życia” , jednocześnie przekształca go, dopasowując do wymogów współczesnej politycznej debaty. Zamiast tradycyjnych rad starszych powstają tubylcze parlamenty wzorowane na instytucjach krajów, których obywatelami są tubylcy. Na indiańskich ziemiach, odzyskanych dla kultywowania rdzennej kultury, powstają „nietradycyjne” kasyna i salony bingo, przynoszące Indianom krociowe zyski.Zjawisko to wykazuje w tym wiele wspólnego z fenomenem o szerszym zasięgu — nacjonalizmem (Ericcsen 1997: 273). Ruch tubylczy, idealizując „pre- modernistyczny” styl życia, odwołuje się jednocześnie do bardzo „modernistycznych” instytucji — jak ONZ, opiera się na oświeceniowej ideologii praw człowieka. Dlatego też „rdzenność” jako idea jest łatwym celem do krytyki i dekonstrukcji.Zdaniem wielu zaangażowanych antropologów, osoby stykające się z fenomenem politycznej „rdzenności” nie powinny się jednak zatrzymywać na tych paradoksach (Christie, 1998: 57). Na szali leży bowiem kulturowe i biologiczne przetrwanie tysięcy dyskryminowanych grup, dla których ideologia „rdzenności” jest często jedyną dostępną formą walki o podstawowe prawa. Pantubylczość może stać się kolejną wspólnotą wyobrażoną, jak np. „naród”.Terminy „tubylczość” , „rdzenność” zostały stworzone przez grupy dominujące, które wykorzystywały je do utrzymywania uprzywilejowanej pozycji. Pojęcie powołane w kulturze dominującej może się ostatecznie wymknąć spod jej władzy. Zaczyna „żyć własnym życiem” i może zostać wykorzystane przez grupę zdominowaną do obrony jej interesów. Ideologia rdzenności wydaje się być współcześnie optymalną strategią modernizacyjną i, miejmy nadzieję, że udaną, próbą przejęcia inicjatywy w stosunkach między zmarginalizowanymi grupami1 państwem. BibliografiaAppadurai A.1999 O właściwe miejsce w hierarchii, w: Amerykańska antropologia postmodernisty
czna, red. M. Buchowski, Warszawa, s. 228-224.Beteille A.1998 The Idea o f Indigenous people, „Current Anthropology”, Vol. 39, № 2, April.
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Maciej ZąbekPrawa człowieka a prawa ludów „tubylczych” w kontekście sytuacji społeczności „rdzennych” i zmarginalizowanych na kontynencie afrykańskim
Problem „praw ludów tubylczych” pojawił się jako realne zagadnienie polityczne dopiero po okresie szybkiej dekolonizacji w Azji i Afryce w latach 60. Od początku też spostrzegany był jako zagadnienie ściśle związane ze skutkami europejskiego kolonializmu. Szok wywołany wycofaniem się Europejczyków z zajmowanych przez nich terytoriów spowodował wśród elit ludów „tubylczych” na kontynencie amerykańskim uświadomienie sobie podobieństwa ich własnej sytuacji do ludów skolonizowanych. Przemiany kulturowe i polityczne wśród potomków imigrantów z Europy także wpłynęły na pewne zmiany w dotychczasowym spostrzeganiu i traktowaniu rodzimych ludów indiańskich. Pojawił się ruch obrońców praw ludów „tubylczych” nie tylko wśród miłośników Indian. Od tej chwili powyższe problemy powoli zaczynały stawać się zagadnieniem o znaczeniu międzynarodowym. Pionierem wśród międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną ludów „rdzennych” stała się Międzynarodowa Organizacja Pracy, już w 1921 r. podjęła badania nad sytuacją pracowników „tubylczych”. Powstał także ruch na poziomie regionalnym. Organizacja Państw Amerykańskich (OAS) oraz Organizacja Jedności Afrykańskiej (OAU) podjęły działania w celu ochrony praw ludów „tubylczych” . Szybko dostrzeżono, iż na świecie nie tylko „rdzenni Amerykanie” znajdują się w podobnej sytuacji. Pojawiło się jednak pytanie o definicję ludów „tubylczych”? Kto jest, a kto nie jest tubylcem? Odpowiedź nie jest prosta, a kontekst polityczny zagadnienia sprawia, że jest ono otwarte do dnia dzisiejszego. Celem poniższego tekstu jest m.in. próba przybliżenia tej problematyki na przykładzie niektórych ludów z Afryki, które są spostrzegane przez innych i same siebie uważają za „rdzenne” .Określenie niektórych ludów jako „tubylczych” {natives), czy „rdzennych” 
{indigenous), definiuje się najczęściej jako odnoszące się do „pierwszych” mieszkańców określonych terytoriów, którzy na skutek podboju lub kolonizacji przez inny lud stracili swą suwerenność i zostali podporządkowani ludności napływowej oraz utworzonemu przez nich państwu.Nie ma jak dotąd jednej oficjalnej definicji, choć w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych używa się roboczo podobno brzmiącej do powyższej. W jed-
PIERWSZE NARODY, ISBN 83-7I81-254-X
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nym z raportów na ten temat z 1982 r. zaakcentowano tylko potrzebę samoo- kreślenie się danej grupy jako „rdzennej” . Jednocześnie podkreśla się, że walka o zachowanie własnej tożsamości nie powinna być interpretowana jako prawo ubiegania się przez te ludy do tworzenia niepodległych państw, choć oczywiście wielu przywódców organizacji „tubylczych” tak właśnie je rozumie.Uzasadniając wyodrębnienie specjalnej kategorii „ludów tubylczych” , elity tych ludów i ich obrońcy podkreślają przede wszystkim, że skutki dawniejszej kolonizacji europejskiej trwają nadal. Do skutków tych zaliczają zazwyczaj:— niższy niż przeciętny w danym państwie standard życia ludów „tubylczych” ;— izolację i gospodarkę nastawioną na samowystarczalność;— niedożywienie oraz większą śmiertelność i zachorowalność niż wśród pozostałej populacji;— brak znajomości języka urzędowego w danym kraju;— potrzebę posiadania ziemi, nie tylko ze względów ekonomicznych, ale i zachowania swojej tożsamości;— stałe zagrożenie fizyczną agresją ze strony reprezentantów większości, głównie nowych osadników, rozmaitych przedsiębiorców i wojska;— zagrożenie tożsamości z powodów odkrywania i podejmowania eksploatacji na terytoriach „tubylczych” ropy naftowej, uranu lub innych bogactw mineralnych;— brak wielu podstawowych usług, jak zaopatrzenia w wodę, elektryczności, komunikacji, opieki służby zdrowia i innych zdobyczy współczesnej cywilizacji przemysłowej.Poza tym postępujące zmiany kulturowe, spowodowane rządową polityką asymilacyjną, obowiązującym modelem edukacji, polityką językową, wpływem mass mediów, stwarzają dla nich zagrożenie utraty etnicznej tożsamości. Zabronienie mniejszościowym grupom etnicznym używania języka etnicznego w szkołach i miejscach publicznych, forsowanie siłą zmiany imion i innych symboli etnicznej tożsamości, dyskryminację mniej lub bardziej otwartą oraz cały proces systematycznej destrukcji kultury „tubylczej” określany jest nawet, zdaniem najzagorzalszych obrońców „tubylczości” , terminem etnocydu.Jak wielka jest skala zjawiska, można się tylko domyślać. Jeśli chodzi o liczbę „tubylców” , podawana jest często liczba około 100 min. Podkreślane jest, że stanowią oni jakby inną część świata, tzw. czwarty świat. „Newsweek” (z czerwca 2001 r.) prognozuje, że do XXI w. zaniknie na świecie połowa istniejących obecnie 6 170 języków, przez następne zaś stulecie 80% z pozostałych. Trzeba jednak pamiętać, iż język, choć jest jednym z wyróżników grupy etnicznej, to jak wiadomo nie jedynym i nie bezwzględnie koniecznym. Poza językiem nie ma jednak innego, równie w miarę obiektywnego narzędzia służącego rozpoznawaniu poszczególnych grup etnicznych. Nawet jednak i w przypadku języków, jak pisze Rajmund Ohly, ustalenie dokładnej ich liczby wymaga jeszcze wielu badań. Przyjmuje się różne definicje języka lub podawane są różne nazwy tego samego języka, jego glosonimy czy etnonimy. Okazuje się potem, iż język, uważany za wymarły, nadal istnieje i rozwija się (Ohly 2001). Tak więc liczba znikających
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języków nie jest do końca pewna i tym bardziej nie musi się równać liczbie zasymilowanych ludów, choć ogólnie rzecz biorąc — jest ona niewątpliwie znacząca. *W praktyce zainteresowanie prawami ludów z perspektywy ich „tubylczości” ogranicza się głównie do „rdzennej” ludności na obszarach skolonizowanych i zasiedlonych przez Europejczyków, a więc głównie obu Ameryk, Australii i Nowej Zelandii. Nawet „pierwotnych” mieszkańców Syberii włączono w zakres problematyki „tubylczej” w zasadzie dopiero po rozpadzie ZSRR. „Tubylczość” i problemy „ludów tubylczych” rozpatrywano bowiem głównie z punktu widzenia różnych lewicowych ideologii, w kontekście walki z zachodnioeuropejskim kolonializmem i jego konsekwencjami. Obecnie zaś często łącznie z protestami przeciwko procesom globalizacyjnym, które również jawią się w oczach ich przeciwników jako szczególny rodzaj imperializmu. Z tego punktu widzenia problemy ludów „tubylczych” to głównie ich relacje z zachodnim systemem kolonialnym, które mają dla nich znaczenie do dzisiaj. Podkreśla się różnice między koloniami o znacznym napływie europejskiej imigracji osiedleńczej a takimi, gdzie tylko administracja i eksport były w rękach Europejczyków, natomiast „tubylcza” struktura społeczna pozostawała względnie nienaruszona (większość afrykańskich i azjatyckich kolonii). W Afryce w okresie kolonialnym wszyscy Afrykanie określani byli przez białych kolonizatorów jako „tubylcy” (,natives) i podlegali większej lub mniejszej dyskryminacji, a czasem nawet prześladowaniu. Najbardziej widocznym tego przykładem była polityka apart- haidu (segregacji) w RPA. W zdecydowanej większości społeczności afrykańskie nigdy jednak nie zostały zmarginalizowane to tego stopnia jak większość amerykańskich Indian. Po dekolonizacji większość białych pracujących w koloniach wróciła do swoich krajów pochodzenia. Tam, gdzie doszło do trwalszego europejskiego osadnictwa, jak w RPA, Namibii, Zimbabwe, czy Kenii, tam także Europejczycy stopniowo utracili władzę polityczną i wpływy. Nawet gdy zachowali jeszcze uprzywilejowaną pozycję materialną, nie ma z ich strony zagrożenia marginalizacją dla afrykańskiej większości. Obecnie to raczej „Biali” , podobnie jak Azjaci (również będący w lepszej od Afrykanów pozycji materialnej), są mniejszością zagrożoną dyskryminacją i prześladowaniem (jak ostatnio w Zimbabwe). Samo określenie natives wyszło z użycia w Afryce, a nawet zostało uznane za bardzo obraźliwe. Tak więc problematyka „tubylcza” , z punktu widzenia jej związków z europejskim kolonializmem, na kontynencie afrykańskim, w przeciwieństwie może do obu Ameryk, Syberii i Australii, przestała mieć już dłużej jakikolwiek sens. Nie oznacza to jednak, że w Afryce nie ma ludów zagrożonych marginalizacją, czy nawet całkowitym wyginięciem.*Z Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów podpisanej w 1981 r. wynika, że jej autorzy widzieli problem ludów zmarginalizowanych w szerszej niż tylko
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kolonialna perspektywie. Współcześnie można także czasami przeczytać w niektórych raportach dotyczących naruszania praw człowieka w państwach afrykańskich Biura Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców, Komisji Praw Człowieka ONZ, Amnesty International, Szwajcarskiego Federalnego Biura do Spraw Uchodźców, Human Right Watch, czy Departamentu Stanu USA o prześladowaniach ludzi będących przedstawicielami tzw. ludów rdzennych (indige
nous peoples). Autorzy tych raportów z reguły odnoszą to określenie jedynie do Buszmenów i Pigmejów. Te niewielkie społeczności jeszcze do niedawna prowadziły tradycyjny, zbieracko-łowiecki, model gospodarki i koczowniczy tryb życia, a dziś są nie tylko zmarginalizowane, ale niekiedy nawet zagrożone całkowitym zniknięciem z mapy etnicznej świata. Okazuje się więc, iż można mówić o problemach ludów „tubylczych” w Afryce, nawet gdy niebezpieczeństwa im grożące niekoniecznie są związane z europejskim kolonializmem. Warto także, po uwzględnieniu wyżej wspomnianego faktu, iż izomorfizm między językiem a etniczną tożsamością jest złudny, podać za Rajmundem Ohli liczbę ponad 200 języków w Afryce, co do których następuje proces zamierania (tamże).Przypadek Pigmejów i Buszmenów jest jednak wyjątkiem w raportach wzmiankowanych organizacji. Są one bardzo ostrożne w rozszerzaniu kategorii indige
nous na inne przypadki zmarginalizowanych grup etnicznych w Afryce, nawet wówczas, gdy mają one ową zalecaną przez ONZ świadomość swej „tubylczości” na danym obszarze. Dzieje się tak dlatego, iż „społeczność międzynarodowa” w zasadzie nie popiera ruchów separatystycznych. Ze zrozumieniem traktuje wysiłki nowo powstałych wieloetnicznych państw afrykańskich, koncentrujących się na stworzeniu poczucia narodowej (tzn. państwowej, obywatelskiej) jedności i ochrony swojej kruchej suwerenności. Wszystkie ruchy secesjonistycz- ne są bezwzględnie zwalczane i nawet jeśli przy tym naruszane są prawa człowieka, to rzadko uzyskują one szersze międzynarodowe poparcie. Dziś, po 11 września, tendencja ta została jeszcze wzmocniona, gdyż podobnie jak w Rosji, również we wszystkich państwach afrykańskich zwalczanie separatystów podciągane jest pod walkę z terororyzmem i znajduje to na ogół międzynarodowe zrozumienie. *Porównując położenie wielu ludów afrykańskich do sytuacji np. Indian amerykańskich, można stwierdzić wiele podobieństw, choć nie zostały one zmarginalizowane akurat przez Europejczyków. Niewątpliwie przypadek wymienionych już wyżej ludów łowiecko-zbierackich należy do najbardziej charakterystycznych. Najprawdopodobniej ludy te zamieszkiwały niegdyś całą Afrykę subsaharyjską, zarówno rejon lasów tropikalnych, jak i sawann wschodnio- afrykańskich i południowoafrykańskich. Potwierdzają to źródła archeologiczne, etnograficzne i językoznawcze. Obszarem natomiast antropologicznej ewolucji Nigrytów były obszary Sahary, Sahelu i Sudanu. Od okresu powolnych zmian klimatycznych i postępującego pustynnienia Sahary na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. ludność zamieszkująca te tereny zaczęła przesuwać się na południe
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w poszukiwaniu lepszych warunków życia, wypierając bądź asymilując „pierwotnych łowców”. Był to proces stopniowej migracji i kolonizacji, zajmowania przeważnie pustych obszarów (podobnie zresztą jak w przypadku Europejczyków w Ameryce). W wyniku niego jednak część ludów zbieracko-łowieckich została wytępiona, zasymilowana lub uzależniona od migrantów.Dziś istnieją tylko niewielkie grupy Pigmejów zamieszkałe na terenie lasów równikowych Konga, Republiki Środkowoafrykańskiej, Gabonu i Kamerunu i tzw. Pigmenoidów (ludy zmieszane częściowo z ludami napływowymi) wśród ludów lagunowych na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz w Rwandzie i Burundi. Dawno już nastąpiło względne uzależnienie tych ludów od otaczających ich rolników. Narzędzia żelazne i rozpowszechnione jeszcze później banany stworzyły łańcuch zależności między łowcami i rolnikami. Za mięso i produkty lasu rolnicy dostarczali łowcom żelaznej broni i bananów. W ten sposób grupy zbie- racko-łowieckie zostały powiązane z wioskami. Zaczęło dochodzić do małżeństw mieszanych i wzajemnego przejmowania różnych elementów kultury. Wszystkie te grupy straciły stopniowo swój język, zastępując go językiem ludów, które ich zdominowały. Współcześnie, gdy lasy są coraz bardziej przetrzebione, Pigmeje nie mogą się już dłużej utrzymać z samego tylko łowiectwa i zbieractwa, co skłania ich do osiedlania się w pobliżu wsi rolniczych. Obecnie zmusza ich do tego również administracja niepodległych państw afrykańskich. Pigmeje, pracując na otwartych polach, łatwo ulegają porażeniu słonecznemu, na skutek którego wielu z nich umiera. Niedożywieni i dziesiątkowani przez rozmaite choroby, nie otrzymują od nikogo żadnej pomocy. Dla elit w nowo powstałych państwach „dzicy” Pigmeje są niewygodni, świadczący o zapóźnienieniu cywilizacyjnym. Są społecznością wymierającą, podobnie jak np. wiele grup brazylijskich Indian.Przodkowie z kolei Buszmenów, żyjący na sawannach Afryki Wschodniej, zostali zepchnięci przez ludy Bantu, a później także Europejczyków na mniej dogodne, półpustynne obszary Afryki Południowej. Tylko pojedyncze grupy łowiecko-zbierackie przetrwały na terenie Afryki Wschodniej, w Etiopii, Somalii, Kenii i Tanzanii. Główne skupiska istnieją w Namibii, Botswanie, południowej Angoli. Mimo mieszanych małżeństw nie wytworzyły się między nimi a Bantu ściślejsze związki i do dzisiaj, w pewnym stopniu, zachowali swoje języki i tryb życia.Obecnie ludy zbieracko-łowieckie są w dalszym ciągu zagrożone w swej fizycznej i etnicznej tożsamości. Z jednej strony rozwój gospodarczy, pociągający za sobą wycinanie lasów tropikalnych, nowe osadnictwo, budowa dróg i kopalń, a z drugiej trudności adaptacyjne do nowych warunków wymienionych wyżej ludów powodują, że zamiast beneficjentami stają się oni ofiarami owych zmian. Powstałe na terenach ich łowisk olbrzymie parki narodowe (jedno z ważniejszych źródeł dochodów budżetowych niektórych państw afrykańskich), zakaz polowań na słonie czy goryle, będących częścią tradycyjnej kultury tych grup i źródłem utrzymania, także uderzył w podstawy ich kultury. Pomijając interesy
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państwowe, międzynarodowe organizacje proekologiczne są w tym przypadku zdecydowanie silniejsze i skuteczniejsze niż protubylcze. Poza tym w okresach konfliktów ludy te były do nich wciągane, choć niekoniecznie było to w ich interesie. W Namibii w latach 70. i 80. armia RPA rekrutowała Buszmenów, tworząc z nich „tubylcze” bataliony wykorzystywane do tropienia partyzantki SWAPO, w której większością byli Bantu z grupy etnicznej Ovambo — tradycyjni wrogowie Buszmenów. Po zwycięstwie i przejęciu rządów w Namibii przez SWAPO Buszmeni stali się największymi przegranymi. Zagrożeniem dla ich kultury jest też eksplozja światowej turystyki, która pokonała już wszelkie granice odległości i przeszkód naturalnych. Fascynacja egzotyką, „ostatnimi prawdziwymi dzikimi” , jest atrakcją nie tylko dla etnologów, lecz i całej rzeszy turystów, dla których Buszmeni z Bostwany już stali się celem wycieczek lotniczych.
*Pigmeje i Buszmeni nie wyczerpują całej problematyki „tubylczej” w Afryce. Ludów zmarginalizowanych znajdujących się w położeniu przypominającym położenie „tubylców” amerykańskich można wyliczyć więcej. Pierwszych można podać pasterskich Hotentotów, sąsiadów Buszmenów, od których m.in. przejęli język i wiele cech kultury. W Afryce Południowej jest to grupa być może późniejsza niż Buszmeni, ale w stosunku do Białych i Bantu na pewno bardziej „rdzenna” . Hotentoci tzw. przylądkowi na skutek mieszania się z ludnością europejską przestali w zasadzie już istnieć. Pozbawienie ich niegdyś części pastwisk i trzód, zatrudnianie na fermach i zmuszanie do zawierania małżeństw z Europejczykami doprowadziło prawie do zniszczenia struktury plemiennej tego ludu. Potomkami ich są tzw. Koloredzi. W RPA, w okresie apartheidu, paradoksalnie mieli wyższą pozycję społeczną niż Bantu. Obecnie są mniejszością, której interesy kulturowe (wspólny język i religia) oraz polityczne są bardziej zbieżne z białą mniejszością Afrykanerów niż czarną większością. Natomiast grupa Hotentotów Nama zamieszkuje do dzisiaj tereny południowej Namibii, kontynuując w ograniczonym stopniu dawny pasterski styl życia. Tam jednak także są dyskryminowaną mniejszością w kraju, w którym grupą dominującą stali się przedstawiciele ludu Ovambo.Od Hotentotów można by przejść do problemów wędrownych ludów pasterskich w ogóle, choć nie zawsze można ich uznać za „rdzenne”. Wiele ich grup w Afryce podlega jednak coraz większej marginalizacji, co jest dla nich tym większą tragedią, iż niegdyś sami należeli przeważnie do ludów dominujących. Dziś w państwach, w których elity rządzące wywodzą się przeważnie ze społeczności rolniczych, są na ogół dyskryminowanymi mniejszościami, coraz bardziej pozbawianymi pastwisk na rzecz rozszerzającej się gospodarki rolnej i zjawiska pustynnienia, o które są często niesłusznie oskarżani. Stosunek do nich współczesnych elit afrykańskich jest podobny jak do łowców i zbieraczy. Są jak oni postrzegani jako społeczności stojące na „niższym stopniu rozwoju” , nie pasujące do „postępowego” modelu rozwoju państw afrykańskich. Ludy pasterskie,
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choć na kontynencie afrykańskim prawdopodobnie pojawiły się później niż społeczności łowiecko-zbierackie i rolnicze, to jednak na niektórych terytoriach, podobnie jak w przypadku Hotentotów, mają zakorzenioną świadomość bycia bardziej „rdzennymi” niż otaczający ich sąsiedzi. Przykładem mogą być niektóre pasterskie ludy kuszyckie w tzw. Rogu Afryki, jak np. Bedża w Sudanie (wymieniani już w źródłach egipskich), politycznie i kulturowo zdominowani przez Arabów. W podobnej sytuacji są kuszyccy Afarowie w Etiopii i Erytrei, czy Tuaredzy w Algierii, Mali, Nigrze i Burkinie Faso. Wszystkie z wyżej wymienionych ludów w ostatniej dekadzie XX w. przeżywały okres gwałtownego wzrostu „mobilizacji etnicznej” i toczyły lub nadal toczą walkę zbrojną w imię, jak wierzą, przysługującego im „prawa narodów do autonomii i samostanowienia” .*Do ludów spostrzeganych przez zewnętrznych obserwatorów jako „rdzenne” i mających tego świadomość należą też bez wątpienia społeczności Berberów, Koptów i Nubijczyków w północnej Afryce. Za przodków dzisiejszych Berberów uważa się wymienianych przez autorów starożytnych Libijczyków (przez Rzymian nazywanych Aframi). Koptowie to egipscy chrześcijanie. Zasadniczo nie różnią się oni pochodzeniem od większości Egipcjan i są tak samo jak oni zarabizowani, to jednak odrębna tożsamość religijna, pierwotna w stosunku do islamu, nadaje im zarówno we własnych oczach, jak i cudzoziemców status „tubylczości”. Dzisiejsi Nubijczycy zaś to zapewne przodkowie wcześniejszych Meroitów i nigryckich imigrantów z południa kontynentu. Wyżej wymienione ludy nie były prawdopodobnie pierwszymi na tych terenach, ale z pewnością były one tu przed Fenicjanami, Rzymianami, Wandalami i wreszcie Arabami, którzy arabizując większość miejscowej ludności, zdominowali wszystkich pozostałych. Dziś w większości państw arabskich, może za wyjątkiem Maroka, są mniejszością (od 1,2% w Tunezji do 30-70% w Maroku). Tylko część zachowała swój język, w większości ulegając arabizacji. Choć są grupy, które mimo zarabi- zowania zachowały świadomość swego berberskiego pochodzenia.Dla arabskich państw muzułmańskich, jak również Imperium Osmańskiego charakterystyczna była specyficzna, wynikająca z koncepcji muzułmańskiej wspólnoty ummy, polityka wobec wszystkich grup etnicznych znajdujących się w ich w obrębie. Umma to pojęcie określające całą wspólnotę wiernych muzułmanów, będąca zarazem odpowiednikiem narodu opartego na podstawach religijnych. Teoretycznie państwo muzułmańskie było tolerancyjne wobec innych grup etnicznych, jeśli tylko były one muzułmańskie. Tolerowało zresztą również i inne grupy religijne, pod warunkiem że należały do wielkiego grona religii abrahamicznych. W praktyce po okresach rzeczywiście tolerancyjnych przychodziły okresy prześladowań i dyskryminacji. Poza tym zachowanie autonomii kulturowej bez narażania się na oskarżenia o naruszanie prawa muzułmańskiego nigdy nie było rzeczą łatwą wobec religii, która tak dogłębnie regulowała wszystkie elementy życia społecznego.
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Współcześnie najtrudniejsza jest sytuacja Berberów w Algierii. W okresie budowy tzw. socjalizmu arabskiego metodą arabizacji była „przyśpieszona urbanizacja”. Prowadziła ona do opuszczania przez Berberów ziemi i swoich tradycyjnych wsi oraz zamieszkiwania w „nowoczesnych osiedlach” , w wyniku czego odchodzono od zajęć związanych z rolnictwem i od wielu elementów regionalnej kultury, łącznie z językiem. W ciągu ostatnich 15 lat Berberowie byli w jawnej opozycji do rządu algierskiego. W okresie tym nauczanie berberyjskie- go języka tamaszek na uniwersytetach zostało zakazane, jak i posługiwanie się nim w urzędach. W wojnie domowej lat dziewięćdziesiątych X X  wieku Berberowie stali się głównym celem terroru islamistów. Fundamentaliści traktują ich jako tych, którzy rozbijają jedność „domu islamu” i podszywają się pod muzułmanów. W rezultacie partie berberyjskie (np. Ruch Kulturalny Berberów — MCB, Front Sił Socjalistycznych — FFS) są również antyislamskie i dopominają się uznania języka tamaszek za jeden z języków państwowych i nauczania go w szkołach. Jednocześnie uważa się, że władze, wykorzystując nastroje antyber- berskie wśród Arabów, próbują rozbić ich jedność, stosować infiltrację i manipulację. W Maroku nie ma raczej dowodów na ekonomiczną czy społeczną dyskryminację Berberów. Stale jednak ulegają arabizacji, ale w wyniku głównie dość częstych małżeństw mieszanych. Powstałe w okresie ostatnich 20 lat organizacje kulturalne podjęły działania w celu walki o ochronę berberskiej tożsamości kulturowej, języka i praw człowieka. Jedynym oficjalnym językiem w Maroku jest arabski, ale tamaszek nie jest zabroniony, toleruje się go w mediach i szkole.Współcześni Koptowie, będąc swoistą grupą etnoreligijną, również walczą o przetrwanie w morzu muzułmanów i Arabów, z którymi się nie utożsamiają. Głównym zagrożeniem dzisiaj jest dla nich fala islamskiego fundamentalizmu. Dla organizacji Braci Muzułmanów z Górnego Egiptu Koptowie są główną przeszkodą w szerzeniu islamu, którą trzeba usunąć siłą. Podkładanie bomb w kościołach i zamachy na Koptów stały się w latach 90. codziennością. Jeszcze w okresie rządów Nasera przyjęto do dziś obowiązującą dyskryminacyjną ustawę dotyczącą budowy kościołów. Izolacja tej społeczności w stosunku do reszty Egipcjan w ostatnich 20 latach pogłębiła się.Nubijczycy do czasu wybudowania w 1965 r. wysokiej tamy w Asuanie zamieszkiwali w całości Dolinę Nilu od I katarakty po rejon Starej Dongoli. Dawniej zapewne jeszcze dalej na południe. To oni byli twórcami na tym terenie państw chrześcijańskich, z których ostatnie upadło na początku XVI w. Od tego czasu trwa proces arabizacji ludności nubijskiej, który w ostatnich dziesiątkach lat uległ znacznej intensyfikacji na skutek przesiedlenia dużej ich liczby z terenów obecnego Zbiornika Nasera w rejon Kom Ombo w Egipcie i Nowej Halfy w Sudanie. Ponadto istnieje zagrożenie całkowitej zagłady kultury nubijskiej gdyż w planach rządu sudańskiego jest budowa następnych zapór i stopni wodnych na Nilu, które spowodują zalanie pozostałych terenów zamieszkanych od wieków przez Nubijczyków. Powstający ruch obrony zagrożonej tożsamości nubijskiej jest bezwzględnie zwalczany przez władze Sudanu.
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Prawa człowieka a prawa ludów „tubylczych”... 59*Dzieje Afryki przedkolonialnej to historia wielkich migracji, podbojów i dominacji jednych ludów nad drugimi. Ludy te i ich kultury mieszały się i nawarstwiały kolejno na siebie. Dawniejsi badacze, jak np. H. Baumann i D. Wes- termann, usiłowali nawet je wszystkie odnajdywać i ustalać pierwotny zasięg ich występowania (Baumann, Westermann 1928). Faktycznie niemal wszędzie w Afryce można znaleźć przykłady etnosów, z których jedne spostrzegają się jako „rdzenne” , inne zaś jako napływowe. Prawdą jest również, iż nierzadko (choć nie jest to reguła), te pierwsze są w gorszej sytuacji politycznej i społecznej niż te drugie.Przykładem długiego trwania skutków dawniejszych najazdów i podbojów jest np. współczesna sytuacja etniczna w Gwinei Równikowej czy Gabonie. Dominującą grupą są tam Fangowie, lud przybyły na te tereny dopiero w XVIII w. Dawniej byli znani jako łowcy i handlarze niewolników. Obecnie sprawują polityczną władzę w tych krajach, dyskryminując „tubylcze” mniejszości, takie jak np. Bubi.Pierwotne grupy etniczne nierzadko straciły już swoją odrębną tożsamość, stając się częścią napływowego społeczeństwa. W tych rejonach Afryki, gdzie utrzymywały się silne organizacje państwowe stworzone przez najeźdźców, „tubylcze” grupy etniczne i plemienne zostały im podporządkowane, związane ze specjalizacją społeczno-zawodową i uszeregowane w hierarchii prestiżu. Łączą się z tym zawsze określone prawa i obowiązki. Istnieją np. plemiona wojowników, kupców, pasterzy, rybaków, rolników, żołnierzy, marabutów (kaznodziei), rzemieślników rozmaitych branż i byłych niewolników. Eksniewolnik nie może zostać kaznodzieją, ale i kaznodzieja nie może czerpać zysku z prac zastrzeżonych dla niewolnika. Plemię rybaków musi korzystać z protekcji jakiegoś plemienia wojowników, którzy pobierają za tę opiekę daniny. Niektóre kasty, jak kowale, grioci, cieśle czy rybacy, posądzane o kontakty z siłami tajemnymi, są uznane za „nieczyste”. Ludzie ci skazani są do dzisiaj na ścisłą izolację od reszty społeczeństwa. W ten sposób hierarchia poszczególnych plemion i rodów tworzy system kastowy, służący ochronie przywilejów grupy napływowej, która zbudowała państwo. Poszczególnych kast nie charakteryzowała dotąd na ogół tożsamość o charakterze etnicznym. Nie różnią się na ogół językowo, religijnie czy obyczajowo. Spostrzegają one siebie jako pewną grupą społeczną-zawodową w określonym społeczeństwie, ale jak wiadomo poczucie tożsamości ewoluuje. W czasach kolonialnych system ten nie uległ na ogół większym zmianom, ale powszechna edukacja doprowadziła do zmian w strukturze dotychczasowych elit. Nowe elity czasami doprowadzają do mobilizacji grupy, z których się wywodzą, co prowadzi do ożywienia ich etniczności i konfliktu z dotychczas uprzywilejowaną grupą. W takim konflicie argument „bycia pierwszym na danym terenie” odgrywa zawsze dużą rolę. Najjaskrawszym tego przykładem stał się znany konflikt między Hutu a Tutsi, będącymi niegdyś razem z pigmenoidal- nymi Twa grupami kastowymi lub stanowymi w jednolitej kulturowo i językowo
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społeczności Rwandyjczyków i Burundyjczyków. W wyniku europejskiej edukacji i zachęcania grupy Hutu do rewolucji społecznej przez kolonizatorów i misjonarzy nastąpił wspomniany wyżej proces ożywienia ich etniczności. Przy czym elity Hutu, spostrzegane przez Europejczyków za lud „rdzenny” (choć są to tylko hipotezy, na które nie ma jednoznacznych dowodów), wykorzystały ten argument w celu mobilizacji i utwierdzenia się w poczuciu swego zmarginalizowania. Radio „Tysiąca wzgórz” , które nawoływało do ludobójstwa Tutsich, głosiło teorię, iż Tutsi są w Rwandzie imigrantami, nie mają więc prawa do ziemi i powinni „odejść tam, skąd przyszli” . *W Afryce, szczególnie zachodniej, można też znaleźć przykłady mniej konfliktowego ułożenia stosunków między „najeźdźcami” a „tubylcami” . Stworzono tu m.in. oryginalną instytucję tzw. władców ziemi, którymi zostawali potomkowie pierwotnych władców kraju, których córki poślubili najeźdźcy. Na przykład w kraju Mossich w Burkinie Faso każda wioska ma lokalnego tengsobę, czyli dyspozytora ziemi przodków. Obok wodzów reprezentujących rody najeźdźców, do których należy cała władza polityczna, byli „władcy ziemi” mają pewną symboliczną władzę w stosunku do ziemi. Tylko oni mogą zapewnić przychylność bóstw i sprowadzić urodzaj. *We współczesnych wieloetnicznych państwach afrykańskich o sztucznych zwykle granicach kolonialnych bardzo często dochodzi do dominacji jednych etnosów nad drugimi. W praktyce więc terytoria wielu grup etnicznych, w tym także tych, które można by określić jako „tubylcze” , podlegają często wewnętrznej kolonizacji w ramach tzw. polityki narodowej integracji. Takie obszary, jak np. delta Nigru, eksploatowane są przez międzynarodowe koncerny naftowe na zlecenie obcoetnicznego rządu z pominięciem interesów miejscowej „tubylczej” ludności zajmującej się rybołówstwem i rolnictwem. Obecnie ludy delty prowadzą partyzancką wojnę o swe prawa przeciwko rządowi i koncernom, rząd Nigerii zaś zwalcza terrorystów niszczących instalacje naftowe.Niekonsekwencje w Karcie Narodów Zjednoczonych w postaci „prawa do samostanowienia”, jak i postulaty zapisane w Afrykańskiej Karcie Praw Człowieka i Ludów inspirują coraz szersze i lepiej wykształcone elity wielu grup etnicznych do mobilizacji w obronie praw, które owe dokumenty rzekomo im gwarantują. W rezultacie prawa te są jednym z czynników konfliktów, nierzadko zbrojnych, z władzami krajów starającymi się utrzymać kontrolę polityczną na całym terytorium państwa. *Wiele wojen i konfliktów z ostatniej dekady X X  w. toczonych na kontynencie afrykańskim można było zinterpretować jako konflikty między rządami reprezentującymi ludność napływową a domagającą się swoich praw ludnością „tu
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bylczą”. Tak np. wojna domowa w Liberii początek swój wzięła od zamachu w 1980 r. na prezydenta Wiliama Tolberta reprezentującego tzw. Amerikolibe- lyjczyków. Byli to potomkowie niewolników z Ameryki, którzy w 1847 r. przy pomocy amerykańskich organizacji filantropijnych skolonizowali ten kraj i do końca swego panowania bezlitośnie eksploatowali i dyskryminowali miejscową ludność „tubylczą” z grup etnicznych: Gio, Mano, Krahn i innych.W Senegalu napływ mających poparcie rządu imigrantów z północy, głównie muzułmanów, na ziemie Diula w prowincji Casam anca, w większości chrześcijan, doprowadził tam w 1990 r. do zbrojnego powstania. Zajmowanie ziemi, karczowanie lasów i wypas bydła przez przybyszów na terenach Diula były głównymi punktami niezgody. Imigranci porywali kobiety i niszczyli miejsca kultu Diula. Wszystko to doprowadziło do ożywienia nastrojów niepodległościowych stłumionych dopiero przez armię.Jedna z najdłuższych i najkrwawszych wojen w Afryce toczy się ciągle między władzami w Chartumie, reprezentującymi tzw. Arabów sudańskich, uważanych za „przybyszy” , a ludami nilockimi z południa kraju, postrzeganymi jako „rdzenne”. Choć trudno i w tym przypadku całkiem serio dowodzić „tubylczości” czy „napływowości” tych ludów, to jednak faktem jest, iż ludom z Południa Sudanu, podobnie jak Nuba i Nubijczykom, grozi w przypadku klęski arabizacja i marginalizacja. W przeszłości, szczególnie w okresie rządów egipsko-turec- kich, były to tereny polowań na niewolników i kolonialnej eksploatacji. W okresie tzw. Kondominium biytyjsko-egipskiego nastąpiła częściowa chrystianizacja tych ludów i wraz z upowszechnieniem edukacji europejskiej umocnienie się ich etnicznej tożsamości względem Arabów z Północy. Po odzyskaniu przez Sudan niepodległości ponownie celem rządów z Chartumu stały się zislamizowanie i arabizacja tych terenów, co szybko doprowadziło do wojny, która toczy się z przerwami od 1956 r.Wiele konfliktów na terenie obecnego Konga-Kinshasa (do niedawna Zairu) wybuchało również między imigrantami a „autochtonami”. Przykładem może być konflikt na początku lat 90., który wybuchł między tubylczą ludnością z prowincji Szaba (Katanga) a ludnością Luba z sąsiedniej prowincji Kasai, która przybyła tam w latach 60. do pracy w kopalniach. Natomiast konflikt w prowincji Kasai wziął początek od walk podjętych przez „rdzenne” grupy etniczne tego regionu z imigrantami z Rwandy i Burundi, tzw. Banyarwanda (zarówno Hutu, jak i Tutsi), którzy politycznie i gospodarczo zaczęli dominować w regionie.*Do kategorii ludów „tubylczych” można by również zakwalifikować szereg ludów określanych w Afryce jako paleonigryckie lub refugialne. Paleonigryci to starsza, „archaiczna” warstwa ludów nigryckich, zdominowana następnie przez ekspansywne ludy reprezentujące tzw. cywilizację neosudańską, również nigiyc- kie, lecz wcześniej częściowo zislamizowane. Przetrwały one w izolowanych okręgach, przeważnie górskich lub bagnistych, w strefie sawanny, częściowo w Afryce Środkowej i lasach północnego Konga.
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Choć uchodźstwo sugeruje migrację i opuszczenie „pierwotnych” siedzib, to jest to sprzeczność pozorna. Są to bowiem społeczności będące potomkami różnych grup uciekinierów, którzy aby ocalić swą kulturową tożsamość, schronili się w przeszłości w stosunkowo trudno dostępnym, często górskim terenie przed wypierającymi ich z ich siedzib liczniejszymi i silniejszymi plemionami lub łowcami niewolników. Zaliczyć do nich można np. wyparte przez Arabów ludy Nuba z południowego Kordofanu, niewielkie liczebnie ludy na pograniczu Sudanu z Etiopią, jak: Berta, Burun, Meban i Ingassana, uważane za pozostałości Fundżów, którzy poza wymienionymi wyjątkami ulegli całkowitej arabizacji. Są nimi także niezislamizowani Hadżerajowie ze środkowego Czadu i ludy Kirdi z północnego Kamerunu, zdominowane przez Fulbejów, oraz takie ludy, jak np.: Somba, Lobi i Bobo, wyparte przez Mossi w Burkinie Faso. Skutki niegdysiejszych podbojów w postaci dominacji najeźdźców w krajach ich zamieszkania trwają nieraz do dnia dzisiejszego. Jak pisze Ryszard Vorbrich o Kirdi, najbardziej trwały i brzemienny w skutki polityczne jest tutaj podział opierający się na kryterium religijnym, utrwalony w dużym stopniu w okresie kolonialnym. Niemu- zułmanie byli i są dyskryminowani w dostępie do stanowisk w służbie publicznej, awansach w armii, w możliwości korzystania z oświaty i służby zdrowia, a nawet dostępie do wody (Vorbrich 2001).W najgorszej sytuacji obecnie znajdują się jednak niemuzułmańskie ludy Nuba z Sudanu, zamieszkujące wyżyny południowego Kordofanu. Prowadzą od lat wojnę z sudańskimi Arabami. Oprócz bombardowania wiosek cywilnych, stosowane są wobec nich czystki etniczne, przesiedlenia, odbieranie rodzicom dzieci i tzw. adoptowanie w rodzinach arabskich (faktycznie handel niewolnikami).Współcześnie istnieje problem z nowymi uchodźcami, których liczba na kontynencie afrykańskim pod koniec lat 90. sięgnęła już 6 min. Do tego dochodzi wielokrotnie większa liczba (choć bliżej nieokreślona) niezarejestrowanych imigrantów zarobkowych. Znaczna część z tych imigrantów nie wykazuje chęci powrotu do kraju pochodzenia. Podobnie jak niegdyś, dzisiejsze migraqe zmieniają również stosunki etniczne na wielu obszarach w Afryce. Los imigrantów zarobkowych jest wyjątkowo trudny i wydaje się iż nie mniej niż „ludy tubylcze” zasługują oni na ochronę. Równocześnie w kontekście ochrony praw „ludów tubylczych” — ksenofobiczne postawy niektórych „tubylców”, jak np. ludu Turkana z Kenii, protestującego przeciwko napływowi na ich ziemie dziesiątek tysięcy uchodźców z Sudanu i Somalii, wydają się bardziej zrozumiałe.*Podsumowując, można stwierdzić, iż stosunki etniczne w Afryce dostarczają nam wystarczająco wielu przykładów ludów zmarginalizowanych i prześladowanych, aby odrzucić wąsko pojętą kolonialną percepcję „tubylczości”. Wydaje się, iż poza bieżącą polityką, nic nie uzasadnia, aby ludy, które zostały zmargi- nalizowane nie przez narody europejskie, ale inne nacje afrykańskie czy azjatyckie, traktować w inny sposób. Albo stosować jednakowo prawo wszystkich ludów na świecie do ochrony ich kulturowej tożsamości, albo nie. Wbrew pozorom nie jest to jednak łatwo rozstrzygnąć.
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Z punktu widzenia etnogenezy poszczególnych ludów ujmowanie problemów z podmiotowością, dyskryminacją i prześladowaniami, których rzeczywiście doznają niektóre etnosy z racji iluzorycznego pierwszeństwa pobytu na jakimś terytorium jest formułą w gruncie rzeczy dość kuriozalną. Migracje i kolonizacje nie zawsze miały charakter militarny, a w wielu przypadkach nie do końca da się udowodnić, kto faktycznie na danym terytorium był autochtonem, a kto imigrantem. Dobrym przykładem ilustrującym ten temat są dyskusje między Albańczykami i Serbami w toczącym się sporze o Kosowo. Znacząca jest reakcja na nie „społeczności międzynarodowej”, unikającej brania na serio argumentów dotyczących „pierwszeństwa pobytu na danym terytorium”, a pochodzących zwykle z zasobów mitologii narodowej. Marginalizacja, dyskryminacja i prześladowanie jakiejś grupy nie wynika też zawsze z tego powodu, iż była ona wcześniej na jakimś terenie. Poza tym przypadki dyskryminacji i prześladowania równie często dotyczą również społeczności imigranckich. Krytycy „ideologii tubylczości” argumentują, iż rozsądniej byłoby rozpatrywać te problemy w kategorii praw mniejszości narodowych czy etnicznych. W odpowiedzi zwracano często uwagę, iż nie wszędzie społeczności „rdzenne” są w mniejszości. Stosowany niekiedy termin społeczności „plemienne” jest tu również mocno nieadekwatny. Może więc lepiej byłoby mówić po prostu tylko o problemach społeczności zmarginalizowanych i dyskryminowanych, nie akcentując specjalnie ich mitycznej najczęściej tubylczości? A może wystarczyłoby tylko ograniczyć się do pilnowania przestrzegania praw człowieka?*Rozpatrywanie praw ludów z punktu widzenia ich zmarginalizowania czy prześladowania nie jest jednak bynajmniej zgodne z intencjami, jakie przyświecały twórcom tzw. praw człowieka. Prawa bowiem i wolności człowieka występują wyłącznie w relacjach jednostki z państwem. Jak pisze Marek Nowicki, prawa człowieka to prawa indywidualne, nie zaś zbiorowe {kolektywne). Ich przedmiotem jest pojedynczy człowiek, a nie grupa. Próby opisu stosunków pomiędzy ludźmi opierające się na tzw. horyzontalnym a nie wertykalnym działaniu tych praw — jak pisze wzmiankowany autor — nie powiodły się i dziś, gdy mówimy o prawach człowieka, ograniczamy się wyłącznie do stosunków między pojedynczym człowiekiem a państwem. Nie można więc mówić w obrębie praw człowieka o prawach mniejszości narodowych czy etnicznych (tudzież0 prawach ludów „tubylczych” czy zmarginalizowanych), lecz o prawach osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych, czy też grup „tubylczych”1 zmarginalizowanych. Gdy mówimy o prawach człowieka, to nie chodzi tu o prawa np. Jakutów jako grupy, lecz o prawach każdego Jakuta z osobna. Jednocześnie faktem jest, iż w dyskusjach politycznych przyjmuje się często takie horyzontalne, kolektywne pojmowanie praw człowieka, co tym samym może oczywiście zakładać np. prawo do autonomii, czy utworzenia własnego państwa. Takie stanowisko nie ma jednak wiele wspólnego z prawami człowieka. Co prawda w ONZ owskich międzynarodowych Paktach Praw Człowieka wkradła się
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taka niekonsekwencja w rozróżnianiu praw indywidualnych i grupowych. W artykule 1 zapisano bowiem, iż „narody mają prawo do samostanowienia” . Uznaje się jednak, że przyczyny wprowadzenia tego zapisu miały charakter polityczny i dziś organizacje zajmujące się prawami człowieka unikają powoływania się na niego. Krytykuje się np. naruszanie praw człowieka wobec poszczególnych osób narodowości czeczeńskiej, ale nie w stosunku do Czeczenów jako takich. Wnioski0 status uchodźcy również rozpatrywane są indywidualnie. W toku procedury bada się, czy konkretnej osobie nie grozi prześladowanie, a nie ogólnie np. Czeczenom, jest co prawda wyjątek od tej reguły, gdy całej grupie etnicznej grożą prześladowana. Wówczas można ochroną międzynarodową objąć te osoby ze względu na przynależność do prześladowanej „grupy społecznej” lub ze względu na prześladowania „rasowe”. Ponieważ jednak często, jak w przypadku Czeczenów, trudno jest udowodnić, że władze np. Federacji Rosyjskiej prześladują wszystkich Czeczenów, i to akurat z powodu ich czeczeńskości, a nie uprawiania terroryzmu, to w rezultacie zarówno w Polsce, jak i na świecie większość Czeczenów otrzymuje odmowę w sprawie nadania im statusu uchodźcy. Oczywiście krytycy takiego stanowiska uważają coś wręcz przeciwnego, że to właśnie unikanie powoływania się na art. 1 ww. paktów ma charakter polityczny, też nie bez pewnej racji.Nie można także zaprzeczyć, iż indywidualistyczne myślenie o prawach człowieka wyrosło z kultury Zachodu. Prawo muzułmańskie nie zna np. pojęcia osoby prawnej. Wszystko w państwie islamu jest sprawą społeczności. Tym samym religia, rodzina, jedność narodowa, państwo są ważniejsze od indywidualnych praw i bardziej zasługują od nich na szacunek i ochronę. Podobnie jest w Afryce subsaharyjskiej, Azji i w wielu innych kulturach kolektywnych. Także pomimo deklaratywnego uniwersalnego charakteru praw człowieka przynajmniej w tym aspekcie (choć nie tylko) zachodzą znaczące rozbieżności między nimi a rozumieniem tych praw w większości kultur pozaeuropejskich.Dowodem tych rozbieżności jest wzmiankowana już wyżej tzw. Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów. Członkowie elit afrykańskich, chociaż wykształceni na wzorach europejskich, dali w niej, jak pisze Maria Kenig-Witkowska, wyraz afrykańskiej koncepcji człowieka żyjącego i realizującego się we wspólnocie (Kenig-Witkowska 1997). Takie są źródła afrykańskiej filozofii społecznej, która opiera się na ciągłej dialektyce stosunków między jednostką i grupą. Prawidłowości te w całej rozciągłości przenoszą się na struktury społeczne1 polityczne współczesnych państw afrykańskich, wciąż budujących podstawy integracji państwowo-narodowej. Nic więc dziwnego, że autorzy afrykańscy piszący o problematyce praw człowieka w Afryce powszechnie odwołują się do tradycji afrykańskiej w tym przedmiocie. Tradycja ta w istocie niewiele ma wspólnego ze współczesną koncepcją praw człowieka, będącą wynikiem koncepcji opozycji praw jednostki w stosunku do władzy. Z punktu widzenia poruszanych tu problemów można powiedzieć, że autorzy Afrykańskiej Karty wykazali szerokie zrozumienie dla problematyki „tubylczości” , społeczności zmarginalizowanych i ochrony tożsamości etnicznej w ogóle. Podkreślony został w niej
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problem ludów „rdzennych” jako najbardziej zaniedbanych i upośledzonych społeczności świata. Na pierwszym miejscu w artykule 19 wymienione jest tam prawo równości wszystkich ludów, co oznacza, że nic nie usprawiedliwia dominacji jednego ludu nad drugim. Kolejne jest prawo do samostanowienia. Artykuł 20 Karty rozpoczyna się stwierdzeniem, iż wszystkie ludy będą miały prawo do istnienia. W stosunku do odpowiednich zapisów Karty Narodów Zjednoczonych, gdzie występują podobne sformułowania, nadaje on zasadzie samostanowienia nowy wymiar, rozciągając jej znaczenie na walkę ludów uciskanych, a nie tylko znajdujących się w zależności kolonialnej, ludów {peoples) w sensie etnicznym, a nie narodów w sensie przynależności państwowej — jak próbuje interpretować ten zapis wielu specjalistów od prawa międzynarodowego. Według Kenig-Wit- kowskiej jest to pierwszy dokument prawa międzynarodowego, który podjął próbę skodyfikowania praw kolektywnych, wprowadzając do prawa pozytywnego kategorię ludu jako podmiotu prawa międzynarodowego (tamże: 108).*Na zakończenie trzeba stwierdzić fakt, iż obrońcy praw „ludów tubylczych” posługują się kategorią praw kolektywnych, którą większość specjalistów od prawa międzynarodowego zdecydowanie odrzuca, ale które mają także i wśród nich swoich zwolenników. Kto więc ma rację?Etnolodzy są często skłonni traktować zanikanie tożsamości kulturowej wielu ludów „tubylczych” podobnie jak językoznawcy, którzy spostrzegają zanikanie języków. Porównują każdy taki odnotowany fakt do „zbombardowania Luwru” — jak pisze Rajmund Ohly za Ken Hale (Ohly 2001). Uważają, iż świat w ten sposób ubożeje, tracąc część swego kulturowego dziedzictwa. Czy jednak nie oznacza to czasami, iż jedni i drudzy traktują trochę żywych ludzi i ich języki jak książki, których jeszcze nie zdążyli przestudiować? Wygląda na to, iż niektórzy spośród nich najchętniej zamknęliby te ludy w rezerwatach, pozbawiając ich szans uczestnictwa i rozwoju w globalnej kulturze?Nieodwzajemnioną miłość wielu etnologów, folklorystów, romantyków, turystów i innych przedstawicieli Zachodu, czy generalnie Północy do niektórych (nie wszystkich) ludów „tubylczych” można także wytłumaczyć nieprzemijającą fascynacją egzotyką, „dzikimi”, bezpiecznymi „obcymi” . „Prymitywni” i „ekologiczni” Indianie lub Buszmeni, będąc jakby symbolem człowieka z raju, na całym świecie wywierają wpływ na ich wyobraźnię. Są „obcymi” , w stosunku do których ksenofobia utraciła już jakikolwiek sens. Nie zagrażają nam, potrzebują naszej pomocy. Co innego oczywiście „jacyś” Czeczeni czy Palestyńczycy.Osobiście jako etnolog dobrze rozumiem ten żal za każdym zanikającym etnosem, ginącą kulturą i językiem. Jednak nie sposób przyznać słuszności specjalistom od praw człowieka, iż posługiwanie się kategorią praw zbiorowych ma w gruncie rzeczy charakter totalitarny, nie pozostawiając jednostkom żadnego prawa wyboru. Doświadczenie komunizmu powołującego się również na prawa kolektywne powinno być tu wystarczającym ostrzeżeniem.
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Powstanie nowych państw etnicznych, czy choćby uzyskanie przez te wszystkie ludy „tubylcze” i „nietubylcze” szerokiej autonomii nie gwarantuje, że ludzie należący do tych społeczności staną się z tego powodu choćby odrobinę szczęśliwsi, tak jak nie stali się nimi obywatele krajów afrykańskich po odejściu europejskich kolonialistów. Choć władza obcych jest zazwyczaj trudna do zniesienia, to jednak przejęcie kontroli przez „rządy tubylcze” nad ludźmi i zasobami naturalnymi na ich terytoriach nie gwarantuje jednostkom ani szybszego rozwoju gospodarczego, ani nawet kulturalnego. Jedynym względnym rozwiązaniem, jakie wymyślono i jakie się sprawdza, są postulowane przez obrońców praw człowieka tzw. rządy prawa i zasada konstytucjonalizmu. Czyli nie tyle nawet same rządy demokratyczne (bo te nie zawsze przestrzegają praw i wolności człowieka), co tzw. rządy prawne, które ograniczają władzę ustawodawcy, sprawiając, że parlamentarzyści nie przegłosują jutro np. wypędzenia wszystkich Cyganów lub odebrania ziemi tym, którzy ją posiadają (Nowicki 1996). Moim zdaniem to, co można najlepszego wywalczyć dla ludzi należących do ludów zwanych tutaj „tubylczymi” i nie tylko dla nich, to nie tyle prawo do suwerenności, co właśnie rządy prawne. A co jeśli mimo rządów prawa, a może nawet dzięki nim, utracą jednak własną podmiotowość? Trudno, nie przesadzajmy z tym „Luwrem”, żywi ludzie to nie obrazy w muzeum, alternatywą jest tylko dyskryminacja lub rezerwaty. Kolegów etnologów mogę „pocieszyć” , że się na to niestety nie zanosi, a nawet gdyby, to będą przecież nowe grupy etniczne i nowe mniejszości, wszak ludzkość mimo globalizacji ciągle się dzieli.BibliografiaBaumann H., Westermann D.1928 Lespeuples et les cmlisations de 1’Ąfriąue. Les langues et l ’education, Paris. Burger J.1987 Reportfrom the Frontier, The State o j the World’'s Indigenous Poples.Czekanowski J.1960 Struktura etniczna Afryki a nawarstwienia najmłodsze, w: „Lud”, t. 45, s. 13-35.Hanczka-Wrzosek B., Komorowski Z., Rybiński A.1985 Ludy Afryki, Przegląd regionalny, Warszawa.
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Między kulturą plemienną a chłopską. Warli z Maharasztry w procesie przemianDagnosław Demski

Problem miejsca, jakie tubylcze plemiona zajmują na subkontynencie indyjskim, wymaga wyjaśnienia, ponieważ ludy te funkcjonują tu w specyficznym, nie znanym w innych częściach świata środowisku kulturowym. Zamieszkują te tereny od początków cywilizacji indyjskiej, więc stanowią dla niej podkład kulturowy. Na tym obszarze zetknęły się ludy różnego pochodzenia, z jednej strony należące do indoirańskiej rodziny językowej, napierające z zachodu na wschód i południe, z drugiej zaś — miejscowe, posługujące się językami drawi- dyjskimi, mundajskimi i tybeto-birmańskimi. Reprezentanci każdej z wymienionych grup językowych należą dzisiaj zarówno do hinduistycznych grup kastowych, jak i do ludów tubylczych. W związku z tym ludy te nie sposób rozpatrywać bez wzajemnych powiązań ze środowiskiem hinduistycznym. Te uwarunkowania wpłynęły na specyfikę kulturową plemion tubylczych Indii, odmienną od ludów tubylczych z innych części świata.Prezentując problem tubylczych społeczności plemiennych, ograniczam się do ukazania sfery prawnoadministracyjnej, odmienności i identyfikacji kulturowej. W pierwszej części artykułu przedstawiam specyfikę tych ludów, wskazując w konstytucji Indii z 1947 r. trzy kategorie ludności określające różne grupy społeczne, pozostające z powodu „zapóźnień” cywilizacyjnych na marginesie głównego nurtu cywilizacji indyjskiej. Dwie pierwsze kategorie można zaliczyć do niższych warstw ludności chłopskiej, różniących się między sobą tym, że jedne z nich uznawane są za „nieczyste” rytualnie (Scheduled Castes), a drugie tylko za „opóźnione” cywilizacyjnie (Other Backward Castes). Trzecią kategorię stanowią tubylcze plemiona (Scheduled Tribes) Indii. W drugiej części artykułu opisuję przemiany kulturowe zaobserwowane w plemieniu Warli w stanie Maharasztra, w grupie, którą miałem okazję odwiedzić kilkakrotnie w latach 1989-1998.Chciałbym tu zasygnalizować główne aspekty tradycyjnego obrazu ludów tubylczych we współczesnych Indiach. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z niebagatelnego wpływu, jaki ma trend powrotu do idei trybalizmu, powodujący duże zmiany, zwłaszcza wśród elit tubylczych. Do tej pory to antropolodzy czerpali wiedzę z tradycji konkretnych plemion, obecnie tubylcy sięgają do gotowych modeli plemiennych, często nie odpowiadających ciągłości własnej tradycji.
PIERWSZE NARODY, ISBN 83-7181-254-Х

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



70 Dagnosław Demski

Na naszych oczach tworzy się nowy stereotyp „tubylców”, powoli zajmujący miejsce orientalizmu obecnego w nauce i w kulturze masowej.Przemiany w środowisku indyjskim prowadzą ludy tubylcze do przyjęcia regionalnych wzorów prezentowanych w środowisku wyznawców hinduizmu, stanowiących najczęściej większość społeczeństwa. W regionach peryferyjnych, gdzie wyznawcy hinduizmu nie stanowią większości, procesy społeczne rozwijają się w kierunku podkreślania różnic kulturowych między obu społecznościami. Proces adaptacji ludów tubylczych jest powszechny w całych Indiach, ale przebiega bardziej intensywnie w mniejszych grupach plemiennych.*Indie od wieków były społeczeństwem wielokulturowym. Jednak w latach 90. narastało w kręgach naukowych i w elitach wielkomiejskich Indii szczególne zainteresowanie ludami tubylczymi i pogłębiała się świadomość istnienia wartości odmiennych tradycji kulturowych. Zainteresowanie to wzmagały podobne trendy panujące w nauce światowej, jak również wzrastająca turystyka zagraniczna na terenach zamieszkałych przez społeczności marginalne w Indiach. Dzięki temu sprzyjającemu klimatowi pojawiło się wiele nowych prac poświęconych problematyce ludów plemiennych prezentujących własny punkt widzenia tubylców. Przyspieszenie procesu akulturacji dostrzegalne jest szczególnie w ciągu ostatnich 10 lat, dlatego też warto przedstawić krótki zarys tego zjawiska.Warto na samym początku wyjaśnić parę podstawowych kwestii. Czym są i jaki status zajmują ludy tubylcze w Indiach? Czym się różnią od ludności kastowej? W jaki sposób funkcjonują we współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej Indii? Dostrzec można pewną regułę — większość ludów tubylczych zamieszkuje tereny słabo zagospodarowane rolniczo i trudno dostępne, np. góry, dżunglę, pustynie. Jest to efektem wielowiekowego kontaktu z rolniczą cywilizacją indyjską, w wyniku której słabsi byli wypierani na nieużytki. Każde z tubylczych plemion zajmowało określoną niszę ekologiczną, a ich kultura materialna i duchowa często potwierdza wysoki stopień wkomponowania się w środowisko przyrodnicze.Zwróćmy uwagę na to, jaka jest sytuacja prawna ludów tubylczych w Indiach. Chociaż państwo indyjskie od 1947 r. oficjalnie nie uznaje systemu kastowego, to jednak w rzeczywistości, a szczególnie w rzeczywistości prowincji indyjskiej, system kastowy funkcjonuje nadal. Ma to duże konsekwencje w życiu społecznym mieszkańców Indii, także społeczności plemiennych.Analiza danych z tab.l przynosi zaskakujące wyniki — 70% społeczeństwa indyjskiego w końcu X X  w. oficjalnie zaliczane jest do jednej z trzech kategorii obywateli „opóźnionych” ekonomicznie i cywilizacyjnie, z tego 45% przypada na ludność chłopską, a 25% obejmuje łącznie dwie pozostałe grupy — niedotykalnych i plemiona tubylcze. Razem stanowią oni przytłaczającą większość obywateli państwa. Wynika z tego, że tylko 30% społeczeństwa zaliczane jest do kategorii obywateli spełniających normy ekonomiczno-społeczne. W skład tego
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„trzonu” społeczeństwa wchodzą wyższe warstwy tradycyjnego systemu społecznego: bramini, kszatrijowie i kupcy oraz bogatsze warstwy chłopskie (siudrów). Z danych statystycznych wynika, że poza nim znalazła się przeważająca część obywateli państwa, w tym siudrowie oraz tzw. niedotykalni i ludy tubylcze.Tab.l. Liczba ludności Indii z podziałem na różne kategorie obywateli według Census of India (1991)1
Terytorium,stany Ogóiem Ludność „opóźniona” cywilizacyjnie (Other Backward Castes-OBC)

Niedotykalni,dalitowie(ScheduledCastes-SC)
Ludy tubylcze, adivasi (Scheduled Tribes~ST)Indie 850 000 000 430 000 000 ok. 45% 138 000 00017% 67 700 000 8%Maharasztra 79 000 000 8 700 000 11% 7 300 000 9%Madhja Pradeś 66 000 000 9 600 000 14% 15 400 00023%Radżastan 44 000 000 7 600 00017% 5 400 00012%Gudżarat 41 000 000 3 000 000 7% 6 200 00015%Uttar Pradeś 140 000 000 27% 29 300 00021% 290 0000,2%Orissa 32 000 000 5 100 000 16% 7 000 000 

22%Do pierwszej z wymienionych kategorii zaliczane są społeczności siudrów, czyli niższe warstwy ludności, pełniące w tradycyjnym systemie społeczno religijnym funkcje służby i rzemieślników, a więc warstw pracujących, ale zachowujących czystość rytualną. Stanowią one ok. 45% społeczeństwa indyjskiego.Zgodnie z tradycją hinduizmu niżej od warstwy pracującej służby stały dwie kategorie, nazywane łącznie Scheduled Class. Ich wspólną cechą było pozbawienie w przeszłości równych praw w odróżnieniu od pozostałej części społeczeństwa funkcjonującego w ramach systemu kastowego. Obie grupy pozostawały poza właściwym tradycyjnym społeczeństwem. Różnią się tym, że pierwsza z nich (dalitowie) znajdowała się na peryferiach systemu kastowego, a druga była całkowicie poza nim.W skład kast „niedotykalnych” wchodziły wspólnoty zajmujące się czynnościami uznawanymi za nieczyste rytualnie, stąd skazane były one na życie na marginesie społeczeństwa hinduistycznego. W konstytucji Indii z 1947 r. oraz w późniejszych spisach ludności grupy te nazywane są Scheduled Castes. W bar- 1
1 Spisy ludności przeprowadzane są w Indiach co 10 lat, począwszy od 1871 r. Wyniki ostatniego spisu z 2001 r. nie zostały jeszcze opublikowane.
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72 Dagnosław Demski

dziej potocznym języku funkcjonują inne nazwy odpowiadające tej kategorii społecznej: „pozakastowi” (outcaste), „niedotykalni” (untouchable) lub bardziej eufemistycznie, np. „dzieci boga” (haridżanie). Ta kategoria społeczna powstała jako odprysk społeczeństwa hinduistycznego, niezbędna dla niego, gdyż wykonująca ważne, chociaż nieczyste rytualnie, czynności. W latach 70. X X  w. pojawił się nowy termin — dalit, odnoszący się do tych ludzi. Dzisiaj stał się bardziej popularny, także na arenie politycznej, i funkcjonuje jako określenie tej klasy społecznej. Słowo to pochodzi z języka marathi i oznacza „złamanych ludzi” (od czasownika dal — rozbijać, rozłupać, roztrzaskać). Termin ten narodził się w środowisku dalitów i odnosi się, jak oni sami podkreślają, do wszystkich grup zmarginalizowanych i eksploatowanych przez tradycyjny system kastowy. Oficjalna administracja państwowa zrównuje dalitów z kategorią Scheduled Castes. Jak wynika z tabeli, stanowią oni obecnie 17% ogółu społeczeństwa Indii.Ostatnią kategorią są plemiona tubylcze, tzw. Scheduled Tribes. Określa się nią pozostałe ludy żyjące na peryferiach cywilizacji indyjskiej, a dokładniej ludy tubylcze. Najbardziej popularnym określeniem ludów plemiennych w Indiach staje się termin adivasi (sanskr. adivasi, od adi — pierwszy, pierwotny, vasi — mieszkaniec). Ludność ta stanowi często najstarszy albo najbardziej zacofany element społeczeństwa w danym regionie. Niejednokrotnie grupy kastowe zaliczane do kategorii siudrów, a nawet do kszatrijów mają pochodzenie plemienne, ale przeszły proces asymilacji, tracąc więzy ze swoimi korzeniami. Obie ostatnie kategorie społeczne — niedotykalni i ludy plemienne mają najniższy status spośród obywateli Indii.Plemiona były pomijane w tradycji hinduistycznej. Do niedawna nie było jednorodnych terminów stosowanych wobec ludów tubylczych, co świadczyło o niedostrzeganiu tego problemu w skali całego państwa. Do lat 30. ubiegłego wieku nie traktowano ludów tubylczych jako jednej ogólnej, odrębnej kategorii społecznej. Widziano w nich najbardziej zacofane, żyjące na peryferiach danego regionu ludy. W tym samym okresie pojawił się termin adivasi. Początkowo używano go w stanie Bihar na północy Indii, później termin ten zaczął oznaczać ludy tubylcze widziane jako całość. Stało się to dopiero wtedy, gdy dostrzeżono wspólne cechy ludów plemiennych. Funkcjonowało wiele regionalnych nazw ludów tubylczych, np. w Gudżaracie używano także terminu kali paradż (sanskr. 
kali — czarni, paraj — ludzie), albo vanyadżati (sanskr. vanya — leśni, ja t i  — ludzie).Wszystkie trzy kategorie społeczności „opóźnionych” cywilizacyjnie zostały wyodrębnione przez konstytucję, ponieważ łączy je niski poziom ekonomiczny, cywilizacyjny i kulturowy. W skali regionalnej ich reprezentanci znajdują się stosunkowo blisko pod względem kulturowym. Stąd też na pierwszy rzut oka mogą wyglądać jak chłopi (siudrowie). Jak widać, podział jest jednak bardziej skomplikowany.W historii Indii proces akulturacji społeczności plemiennych zmierzał w stronę nowej tożsamości grupy, a według współczesnych kategorii powiedzieliby-
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śray, że prowadził daną grupę od kategorii ludów tubylczych (ST) do kategorii służby lub chłopów (OBC). Proces ten trwa nadal, a przekroczenie niewidocznej granicy powoduje, że dana grupa plemienna, po oddzieleniu się od całości plemienia, zmienia swój dotychczasowy sposób funkcjonowania i typ identyfikacji. Po spełnieniu pewnych warunków zaczyna być traktowana przez otoczenie jako hinduistyczna społeczność kastowa.Historia Indii to m.in. dzieje procesu akulturacji i wciągania kolejnych ludów tubylczych w orbitę cywilizacji indyjskiej. Był on widoczny od początków cywilizacji indyjskiej i polegał na zakładaniu nowych osiedli na terenie niczyim lub zamieszkałym przez plemiona oraz na przekształcaniu tej ludności w nowy typ wspólnot blisko związanych z centrum ekonomiczno-kulturowym. W nowym typie społeczeństwa obowiązywał podział oparty na zasadach hierarchicznie uporządkowanych grup zawodowych. Dobrobyt i wyższy standard życia zachęcał do dobrowolnego przechodzenia ludności plemiennej do ośrodków zakładanych przez władców hinduistycznych. Przejście oznaczało zerwanie z dotychczasową strukturą rodowo-plemienną, chociaż w skład nowej wspólnoty wchodziły raczej całe lineaże, a nie samodzielne jednostki. Towarzyszyły temu zmiana tożsamości, a także podporządkowanie się nowym regułom społecznym i kulturowym.Proces hinduizacji, czyli przekształcania ludności plemiennej w zhierarchizowane struktury kastowe trwał przez niemal 2000 lat i trwa on również dzisiaj. Składał się z kilku pośrednich etapów. W wyniku tego zjawiska w Indiach istnieje, z jednej strony, ludność chłopska posiadająca jeszcze związki kulturowe z okolicznymi plemionami, z drugiej plemiona, których kultura została już mocno zhinduizowana2.Tradycja hinduizmu opiera się na Wielkiej Tradycji (z jednej strony bramiński rytualizm, z drugiej ascetyczna interioryzacja świata zewnętrznego) i wielu małych tradycjach lokalnych (bezpośredni kontakt z bóstwami kapłanów lokalnych). Plemiona tubylcze pozostają poza tymi trzema nurtami, przynajmniej formalnie. Najbliżej związane są z trzecim elementem, co może oznaczać kierunek tworzenia się jednej z wielu lokalnych małych tradycji.Proces przemian kulturowych przybierał różne formy w zależności od okresu w jakim zachodził, polityki władców, czy społeczności dominującej w danym regionie. Procesy te przebiegały w formie klasycznej sanskrytyzacji, czy w jej odmianach, np. w postaci radżputyzacji. Plemiona tubylcze podlegały także procesom islamizacji, chrystianizacji czy współcześnie — rehinduizacji. Przykładem tego ostatniego procesu jest ruch ghar vapsi, czyli powrotu do hinduizmu. Wiele współczesnych grup społecznych deklarujących bycie Indusem i wyznawcą hinduizmu ma X IX - lub XX-wieczne korzenie plemienne. Przykładem wykraczania poza te formy może być pielgrzymka plemion do Sangam (ujście Gangesu do morza) w styczniu 2002 r. Pielgrzymkę tę można uznać za krok w stronę
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2 Szerzej na temat przemian jednej ze społeczności należącej do kategorii „zapóźnionej” cywilizacyjnie (OBC) patrz w mojej pracy Formy ludowego hinduizmu w północno-zachodniej Indii. Pasterze 
Raban w procesie przemian (w przygotowaniu).
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74 Dagnosław Demski

integracji plemion z głównym nurtem hinduizmu, a dokładniej integracji w ramach małej tradycji. Jednak w tym artykule bardziej interesuje mnie proces zmian widziany od strony plemion tubylczych, formalnie zaliczanych do kategorii Scheduled Tribes.Na podstawie danych z tab. 1 można stwierdzić, że procesy akulturacji przebiegające z różną siłą w konkretnych regionach, zależą od złożonego kontekstu ekonomicznego, społecznego, czy kulturowego, a narastają wraz z uprzemysłowieniem i urbanizacją państwa. Największy odsetek ludności plemiennej jest w stanie Mizoram3 na północno-wschodniej granicy z Birmą oraz w dystrykcie Bastar w Madhya Pradeś, czyli w centrum Indii, a najniższy w stanie Uttar Pradeś. Stany Madhja Pradeś, Orissa i Bihar mają największą liczbę ludności plemiennej.Interesujące zależności wynikają także z danych liczbowych umieszczonych w tab.l. Najwięcej członków kast „niedotykalnych” (Scheduled Castes) mieszka w stanie Pendżab (ok. 28%), a najmniej w stanie Mizoram (0,1%). Dystryktem0 największej liczbie „niedotykalnych” jest dystrykt Koch Bihar w stanie Zachodni Bengal (52%). Uderzający jest brak tej ludności w niektórych dystryktach stanów Manipur i Meghalaya, w najdalej na wschód wysuniętych częściach Indii. W tym przypadku większa liczba ludności plemiennej łączy się z mniejszą populacją kast „niedotykalnych” . Przewaga tych drugich wskazuje na silne tradycje hinduistyczne struktur społeczno-religijnych.Na peryferiach Indii ludy tubylcze należą do ludności obcego pochodzenia, np. tybeto-birmańskiej lub indoirańskiej, ale w centrum i na południu ludy tubylcze, np. drawidyjskie, mundajskie, indoirańskie, należą do tego samego korzenia, co ludność kastowa.Jak winika z tab. 1, liczba ludności plemiennej w Indiach oceniana jest na ok. 70 min (Census of India 1991), co stanowi ok. 8% ogólnej liczby ludności w kraju. Ta liczba obejmuje ludy zaliczane do kategorii Scheduled Tribes. Trzeba dodać, że możliwość zaklasyfikowania danej grupy do kategorii plemion (ST), niedotykalnych (SC) lub ludności chłopskiej (OBC) jest płynna i zależy od danego regionu. Przykładem są pasterze Rabari z Gudżaratu. We wszystkich regionach zaliczani są oni do kategorii „zapóźnionych” (OBC), z wyjątkiem wzgórz Barda w Saurasztra, gdzie funkcjonują jako grupa tubylcza (ST).Pod pojęciem ludności plemiennej kryje się kilkadziesiąt (w jednym stanie), a może nawet kilkaset (w skali kraju) różnej wielkości grup tubylczych, pozostających na marginesie społeczeństwa Indii. Ludy te funkcjonują poza podziałem kastowym ze względu na ich różny system ekonomiczny, społeczny1 kulturowy oraz deklarowaną tożsamość.Ludy tubylcze zamieszkują w różnym stopniu całe terytorium państwa indyjskiego. Na ich odmienność kulturową wpłynęło wiele czynników. Pisałem już o ich zróżnicowanym pod względem antropologicznym i językowym pochodzeniu. Warto podkreślić, że wśród nich mamy przedstawicieli wszystkich rodzin
3 Mniej znaczący stan na wschodniej granicy Indii, w związku z tym nie umieściłem go w tabeli.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



M iędzy kulturą plemienną a chłopską. Warli z  Maharasztry w procesie przemian 75

Tab. 2. Największe liczebnie plemiona IndiiNazwa plemienia Rodzina językowa Liczba ludności Stan i terytoriumBhilowie Indoirańska 3 000 000 Radżastan, Gudżarat, Maharasztra, Madhja Pradeś, Sind, KarnatakaGondowie Drawidyjska 3 000 000 Madhja, Andhra, Maharasztra, Orissa, Bihar, Karnataka,Santalowie Mundajska 1 000 000 Bengal, Bihar, Orissa,Munda Mundajska Madhja, Bihar, OrissaOraon Drawidyjska Bihar, Bengal, Orissa, MaharasztraSawara Mundajska Orissa, Madhja, Bengal, Bihar, Maharasztra, AndhraKoli Indoirańska północne Indie (Uttar, Madhja, Radżastan, Gudżarat, Pendżab), Sind, Karnataka, Orissa,Khond Drawidyjska Madhja, Bihar, Bengal, MaharasztraKurumba Drawidyjska Karnataka, Kerala, TamilnaduNaga Tybeto-birmańska Nagaland, AssamBirhor Mundajska Madhja, Bihar, Bengal, Orissa, MaharasztraBaiga Indoirańska Madhja, Bihar, Bengal, Orissa, MaharasztraWarli Indoirańska 300 000 Maharasztra, Gudżarat, Karnataka, GoaHo Mundajska Bihar, Bengal, OrissaMuria Drawidyjska MadhjaGaro Tybeto-birmańska Mizoram, Bangladesz, Assam, BengalBondo Mundajska OrissaKorku Mundajska Madhjajęzykowych Indii, a więc indoeuropejskiej, mundajskiej, drawidyjskiej i tybe- to-birmańskiej. Do indoirańskiej rodziny wchodzącej w skład rodziny języków indoeuropejskich obok wielkiej liczebnie grupy plemiennej Bhilów zaliczane są mniej liczne plemiona, np. Baiga, Koli, Warli, czy Katkari. Do mundajskiej (kherwari), zaliczanej do rodziny języków austroazjatyckich, należą plemiona Santalów, Munda, Sawara, Korku, Birhor, Ho, Juang, Bondo, ale również plemiona z Wysp Nikobarskich. Do drawidyjskiej rodziny językowej należą Gondo- wie (najliczniejsza grupa plemienna), Oraon, Khond, Muria, Brahui, Czenczu, Kurumba. Odrębną grupę językową stanowią plemiona z Wysp Andamańskich. Północny wschód Indii zamieszkują plemiona posługujące się językami należącymi do rodziny tybeto-birmańskiej — Naga, Bodo, Garo, Lepcza.
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Największy wpływ na utrzymanie odmienności kulturowej miała izolacja ludów tubylczych od otoczenia hinduistycznego. Niedostępność terenu i niemożność wykorzystania ziemi na potrzeby rolnictwa chroniła dany rejon przed ekspansją ludności rolniczej. Więcej na temat odmienności cech kulturowych przedstawiam w dalszej części poświęconej plemieniu Warli.Po 1947 r. państwo indyjskie prowadziło zorganizowaną akcję włączania ludów tubylczych w struktury państwowe, nadając im pełne prawa obywatelskie, w tym wyborcze oraz gwarantując pewne dodatkowe prawa i zapomogi. Tym samym umożliwiło im bardziej wyrównany start we współczesną rzeczywistość, np. wrowadzając szeroki program edukacji (języka, produkcji rolnej, nowych technik upraw, oświaty społecznej). Działają państwowe instytuty naukowe, tzw. Tribal Research and Training Institute, z których bardziej znane prowadzą badania naukowe, wydają publikacje dotyczące gospodarki, antropologii i historii plemion. Funkcjonują one w każdym stanie o dużej liczbie tej ludności, m.in. w Ahmedabadzie (Gudżarat), Udaipurze (Radżastan), Punie, Nagpur (Maharasztra), Ranczi (Bihar), Czhindwara (Madhja Pradeś). Podobne cele realizują liczne prywatne fundacje, czasem o charakterze religijnym, także działające we wszystkich stanach Indii.Ostatnim problemem jest kwestia identyfikacji. Co decyduje o zachowaniu tożsamości plemiennej w Indiach? Współcześnie ludność plemienną trudno odróżnić od ludności wiejskiej. Zewnętrznie tubylcy często nie różnią się od chłopów z wyjątkiem najbardziej izolowanych grup, które zachowały resztki dawnych strojów. Większa część ludności tubylczej mieszka w bezpośrednim sąsiedztwie chłopów indyjskich, a czasem w tej samej wsi (np. Koli). O rodzaju identyfikacji decydują dwa czynniki. Z jednej strony samoidentyfikacja, czyli chęć zmiany, która może wynikać np. z utraty dotychczasowych źródeł egzystencji, co wymusza konieczność nowej adaptacji do środowiska społecznego, jeśli wymagała tego konieczność, grupa musiała zmienić swoje wyobrażenia i zwyczaje. W tym wypadku konieczne jest uznanie grupy przez środowisko hinduistyczne, które wymaga spełnienia podstawowych warunków (przyjęcie usług kapłana bramińskiego, zakaz spożywania mięsa krowy i świni itp.).Zmiany te nie są łatwo dostrzegalne na co dzień. Dopiero po zwróceniu uwagi na tradycyjny sposób produkcji związany z otoczeniem, źródła lokalnej gospodarki, na historyczne związki plemion z lokalnym układem władzy i grupami dominującymi oraz na organizację społeczną, obrzędowość czy wyznawane wartości można dostrzec, że w procesie adaptacji do wzorców lokalnej większości elementy plemienne zastępowane są przez ludowe formy hinduizmu. Nie jest to jednak proces jednorodny.We współczesnym świecie największy wpływ na ludy tubylcze wywierają: postępujące uprzemysłowienie, urbanizacja, a co za tym idzie — intensywny kontakt kulturowy oraz modernizacja dotychczasowych tradycyjnych sposobów uprawiania ziemi, a także oświata, edukacja i współczesne media. Generalnie żyjące obok siebie społeczności plemienne i chłopskie mają te same lub podobne
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elementy kulturowe, uznawane zarówno za hinduistyczne, jak i plemienne. Proces wymiany tych elementów prowadzi do hinduizacji.W dalszej kolejności, na przykładzie plemienia Warli, przedstawiam proces przemian i wybrane elementy kultury plemiennej oraz te należące do hinduizmu w lokalnej wersji chłopskiej. Spróbuję bardziej szczegółowo odpowiedzieć na pytanie, co ostatecznie decyduje o zaklasyfikowaniu danej grupy do społeczności plemiennej lub kastowej.
*Plemię Warli liczy ok. 300 tys. ludzi, a ich język zaliczany jest do grupy języków indoirańskich. Najbliżej spokrewnieni są z ludami Koli, ale do tej samej rodziny językowej należą także Bhilowie, Baiga i Katkari. Na co dzień posługują się językiem marathi lub gudżarati z domieszką własnych bardziej archaicznych słów. Lud ten zamieszkuje w północnej części stanu Maharasztra na pograniczu ze stanami Gudżarat oraz Madhja Pradeś, głównie w dystryktach Thana (Daha- nu4, Talasana), Nasik i Dhule oraz Valsad (Dharampur, Dadra Nagar Haveli). Około 50 tys. Warli mieszka w Maharasztra, 130 tys. w Gudżaracie, a pozostali rozrzuceni są w Madhja Pradeś i Goa oraz w slumsach wielkich miast.Pod względem formalnym Warli wymieniani są na listach ludności plemiennej (Scheduled Tribes) Gudżaratu i Maharasztry. Sami identyfikują się silnie z terminem adivasi. Do dzisiaj zaobserwować można dość wyraźnie manifestowaną przez nich niechęć wobec braminów. Należą do tych plemion Indii, których kontakt z prężnymi ekonomicznie księstwami indyjskimi doprowadził, już w połowie XIX w., do podstawowych zmian społeczno-kulturowych. Tradycyjnie zamieszkiwali oni tereny leśne lub położone w pobliżu lasów, a prawdopodobnie od połowy XIX w. uprawiali ryż na małych poletkach. Dodatkowo zajmowali się do niedawna polowaniem i zbieraniem owoców leśnych. Od kilkudziesięciu lat wyjeżdżają sezonowo do pracy w dużych miastach, np. do Bombaju lub do Suratu w Gudżaracie, gdzie podejmują się wszelkich prac, często jako pracownicy budowlani. Stanowią tam część najniższych warstw proletariatu miejskiego, ale zwykle wracają do swoich wsi. W ciągu kilku pokoleń przeszli od kultury łowieckiej, funkcjonującej w środowisku leśnym, do osiadłej i rolniczej kultury uprawy ryżu. Najważniejszym problemem Warli jest brak własności ziemi. W przeważającej części są oni dzierżawcami kawałków ziemi, a dochód z nich przeznaczają jedynie na zaspokojenie własnych potrzeb.Warli mogą posłużyć za doskonały przykład szukania drogi zachowania tradycji i jednocześnie adaptacji do społeczeństwa hinduistycznego. Jednak warunki historyczne, rozwój komunikacji drogowej i kolejowej, rozrost tak wielkich miast jak Bombaj doprowadziły do zakłócenia stabilnego systemu kulturowego i społecznego plemienia oraz zmusiły jego członków do koniecznych zmian adaptacyjnych. Współcześnie zagrożeniem dla Warli są również plany budowy

4 Zebrane przeze mnie materiały pochodzą ze wsi leżących wokół miejscowości Jampada w dystrykcie Thana.
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zapory na rzece Narmada oraz projekt budowy wielkiego portu morskiego w okolicy Dahanu.Najstarsze pisane wzmianki o plemieniu Warli pochodzą z zapisków Brytyjczyków. Podają oni, że w 1850 r. Warli prowadzili wędrowny tryb życia, unikając kontaktów z ludnością osiadłą, a zajmowali się łowiectwem i zbieractwem (Har- diman 1987). Brytyjczycy wprowadzili politykę osiedlania plemion w tym rejonie i nadawania im ziemi. W ten sposób Warli osiedli w stałych wsiach. Równocześnie większą część ziemi przejęli wówczas członkowie zamożnych kast właścicieli ziemskich i Parsowie5, a tubylcy musieli zadowolić się jedynie skrawkami ziemi. Od tego czasu Warli zajmują się uprawą ryżu. Dawne społeczeństwo, wkomponowane w niszę ekologiczną, zostało zmuszone do walki o przetrwanie. Niewiele wiadomo o systemie wartości i obrzędach Warli z wcześniejszego okresu. Był to z pewnością etap adaptacji do dominującego otoczenia hinduistycznego. Wydaje się, że prowadzili tryb życia bardziej przypominający dzisiejszych Katkari — grup wędrujących i osiedlających się na krótko. Dalmia podaje, że Katkari mogą być najbardziej archaiczną częścią tego samego plemienia (Dalmia 1988). Zatrudniają się przy robotach drogowych, na polu, trudnią się kradzieżą owiec ze stad przechodzących pasterzy Rabari lub Dhangarów.W bezpośrednim sąsiedztwie Warli mieszkają plemiona Dhodia, Dubla, Kok- na, Malhar Koli, Katkari. Na tym niewielkim obszarze społeczności plemienne stanowią dużą część całości. Obok nich mieszkają członkowie wszystkich kast indyjskich.Zmiany w adaptagi do środowiska są widoczne w warstwie społeczno-kulturowej. Na przykładzie Warli można wyodrębnić cechy kulturowe należące do modelu plemiennego (ST) oraz cechy przypisywane grupom hinduistycznym lub chłopskim (OBC, SC). Jakie w takim razie cechy kulturowe Warli wskazują na ich charakter plemienny, a nie chłopski? Co ostatecznie decyduje, że Warli uważani są za plemię? Dystans między tymi dwoma kategoriami społeczeństwa nie jest tak odległy, jak by się mogło wydawać. Wyodrębnić można podstawowe cechy odróżniające oba typy społeczeństw, z jednej strony cechy typowe dla modelu plemiennego, z drugiej cechy charakterystyczne dla społeczeństwa hinduistycznego.Punktem wyjścia dla tego rodzaju porównań były dla mnie idee Marshalla Sahlinsa dotyczące społeczności plemiennych (Sahlins 1963), wyróżniające podstawowe wyznaczniki społeczeństw plemiennych. Jednak należy pamiętać, iż nie ma społeczności całkowicie izolowanych od otoczenia. Każde z plemion żyje w konkretnej cywilizacji lub grupie większościowej. Kontakt ten znacząco wpływa na stan i kierunki ewolucji plemienia i jego kultury. Stąd też uważam za zasadne dokonanie tego rodzaju porównania tubylczych społeczności plemiennych ze środowiskiem hinduistycznym. Propozycję szerszego spojrzenia na ludy plemienne Indii przedstawili Surajit Sinha (Sinha 1956) i Steven Fuchs (Fuchs 1973).
5 Tym terminem określa się zamożną społeczność wyznawców religii zoroastryjskiej w Indiach.
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Typowe cechy dla obu formacji społecznych wymieniam w formie tabeli, a następnie bardziej szczegółowo omawiam je na przykładzie plemienia Warli z Maharasztry. Dzięki temu przekonamy się, czy konkretne ludy tubylcze reprezentują cechy właściwe dla ich formacji społecznej i statusu.Tab. 3. Cechy społeczności plemiennych i hinduistycznych w IndiachLudy plemienne Społeczności hinduskiełowiectwo, zbieractwo, uprawa przejściowa osiadłe rolnictwosamowystarczalność produkcja na sprzedaż, akumulacja ziemirówność, egalitaryzm plemienny myślenie hierarchiczne podział na czyste/nieczyste rytualniemit o pierwszym człowieku na ziemi mit sankcjonujący hinduizację, relacje z Mahadew i Parwatiwłasna nazwa plemienna zewnętrzna nazwa wskazująca na zawód, czynnościrytuał plemienny rytuał hinduistycznyotwartość na środowisko przyrodnicze rytualizmpersonifikacje sił natury rozbudowany panteon bóstw, duchy przodków bóstwa związane z Ramajaną i Mahabharatą
kapłan plemienny, kobiety bramin w roli kapłanaofiara, trans podczas ślubu panna młoda jako dar (kanyadan)małżeństwo przez kupno lub odpracowywanie posaggrzebanie zmarłych i uczty ku czci zmarłych kremacja i śraddhatwory natury, zwierzęta personifikowane wizerunki bóstwmedium, szaman kapłanWymieniony zestaw cech należy traktować jako typ idealny. We współczesnej rzeczywistości wszystkie grupy plemienne wykazują cechy mieszane. Do niedawna bardzo charakterystyczną cechą wyróżniającą daną społeczność był z pewnością sposób gospodarowania. Plemiona indyjskie najczęściej zajmowały się łowiectwem, zbieractwem lub przejściową formą uprawy, polegającą na uprawie ziemi przez 1-2 lata i porzucaniu jej, by przenieść się na nowe tereny. Charakterystyczną cechą dla społeczności wyznawców hinduizmu było osiadłe rolnictwo. Większa część zamieszkałego przez Warli terytorium pokryta jest naturalnym lasem monsunowym (drzewo tekowe i inne cenne gatunki). Tereny te są dość urodzajne, ale niedostępne — pokryte lasem, a w porze deszczowej często zalane wodą. Coroczny obfity monsun trwający trzy miesiące sprzyja bujnej wegetacji roślin. Na skutek osiedlenia się na stałe we wsiach podstawą egzystencji plemienia stała się uprawa ryżu. O dawnej tradycji łowieckiej świadczy coroczny wiosenny obrzęd symbolicznych pierwszych łowów (w miesiącu Mag- ha). Wśród kast hinduistycznych polowanie podtrzymywały jedynie kasty radż- putów. Pozostałe społeczności uznawały polowanie za przejaw barbarzyństwa.
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Ponieważ ryż jest główną uprawą i podstawą bytu, zgodnie z cyklem wzrostu tej rośliny ukształował się doroczny cykl rytualny. Więcej szczegółów na ten temat przedstawia Dalmia (Dalmia 1988). Istotną różnicą między gospodarką plemienną a chłopską jest względna samowystarczalność tej pierwszej i ograniczenie się do zaspokojenia potrzeb rodu oraz wyraźna tendencja do akumulacji ziemi w systemie wartości ludności chłopskiej. Jak wspomniałem wyżej, większa część ziemi w rejonie przeszła w ręce właścicieli.Inną bardzo typową dla Indii cechą odróżniającą tradycję plemienną od hinduistycznej jest względny egalitaryzm społeczności plemiennych. Jego przeciwieństwem jest rozbudowany system nierównych wzajemnych relacji między grupami i myślenie hierarchiczne. Ten typ widzenia świata leży u podstaw systemu kastowego Indii, którego celem było m.in. stworzenie warunków do koegzystencji setek odizolowanych grup. Wejście w kontakt z szerszym spektrum społeczności powodowało konieczność ulokowania się w istniejącej już hierarchii społecznej i przyjęcie tego sposobu myślenia.Dawnej kulturze łowieckiej Warli była z pewnością obca koncepcja hierarchicz- ności społecznej. Przejście na osiadły tryb życia i uprawa ryżu zrobiły miejsce dla nowych idei związanych z hinduistycznym obrazem świata i jego wartościami.Warli przejęli wiele aspektów myślenia hierarchicznego typowego dla hinduizmu. Potwierdza to tendencja do tworzenia się podziałów wśród Warli, np. rody bogatsze lub pełniące jakieś lytualne funkcje wokół świątyni opiekuńczej wsi lub w świątyni Mahalakszmi mają wyższy status od pozostałych.Świadczą o tym również deklaracje Warli na temat ich stosunku wobec Katkari. Okazuje się, że wszystkie lokalne ludy plemienne uznają różnice statusu między nimi. I tak spośród wyżej wymienionych w tym regionie grup tubylców Dhodia i Dubla uważane są za posiadające najwyższy status. Potwierdzeniem tego jest fakt, że członkowie tych grup nie przyjmują pożywienia z rąk Koli, Warli czy Kokna. Warli uznawani są za równych Koli. Sami z kolei nie przyjmują pożywienia ani nie oddają córek za mąż członkom plemion Katari i Thakurom. Ostatnie dwie wymienione grupy znajdują się najniżej w lokalnej hierarchii plemiennej.Z uznaniem idei hierarchicznych zależności między sąsiadującymi ze sobą społecznościami wiąże się również podział na społeczno-religijne kategorie czyste/nieczyste rytualnie, charakterystyczne dla hinduizmu. W najbliższym otoczeniu Warli, czyli pośród plemienia Koli, występuje podział na Koli czystych rytualnie, czyli Sonę Koli oraz nieczystych rytualnie, czyli Dhore Koli. Obecność tych idei hierarchii i czystości rytualnej wskazuje na wysoki stopień akulturacji tych plemion i przejęcia obcego systemu wartości pomimo pozostawania przy statusie tubylczej ludności plemiennej.Innym wyróżniającym elementem kulturowym jest plemienny mit pochodzeniowy, czyli opowieść o pierwszym człowieku na ziemi lub o pierwszym członku plemienia. W przypadku izolowanych plemion, posiadających własną tradycję, jest nim człowiek, który często pierwszy pojawił się na ziemi. Również indyjskie społeczności chłopskie mają swoje mity pochodzeniowe, ale są to opowieści o pierwszym członku kasty. W przypadku społeczności hinduistycznych spoty
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kamy się najczęściej z opowieścią o tym, jak Siwa lub jego żona Parwati stworzyli pierwszego członka kasty, i o tym, do jakiego rodzaju pracy go przeznaczyli. Taki mit ustala relacje członków kasty wobec tej boskiej pary albo odrębnie wobec Siwy czy Parwati.Warli przytaczają opowieść o Pandu, pierwszym człowieku na ziemi. Stworzyła go pierwsza para na ziemi, którą byli bogowie Mahadew (Siwa) i Gauri (Parwati). Powołali oni życie na ziemi, siejąc nasiona wszystkich roślin, ale także pierwsze zwierzęta. Matka Ziemia Dhartari sprawiła, że wszystko rozkwitało dookoła. Ziemia potrzebowała pomocy od bogów, ale pierwszy człowiek Pandu zamiast jej pomóc, kopnął ją i obraził. Człowiek ten trudnił się pożyczaniem pieniędzy biednym ludziom. Ponieważ wcześniej wkradł się w łaski bogów, dla biednych Warli pozostało już tylko życie w lesie i praca przy uprawie ziemi i zbóż. Nie udało im się przebłagać bogini ziemi. Podział pracy na ziemi pozostał, ale ponieważ Pandu obraził Ziemię, bogowie sprawili, że wszyscy ludzie odtąd skazani byli na śmierć (Lal b.r.w.).Według tej opowieści, Warli zostali stworzeni przez Siwę, podobnie jak Pandu, zajmujący się lichwiarstwem. Obie strony, Warli i grupa zajmująca się lichwiar- stwem, byli częścią szerszego podziału pracy, typowego dla hinduizmu, ale to Pandu był winny za wszystkie późniejsze nieszczęścia, w tym za śmierć, ponieważ obraził boginię ziemi. Powstanie tej opowieści prawdopodobnie odpowiada okresowi intensywnej eksploatacji lasów przez Brytyjczyków, co miało miejsce w połowie XIX w. Mit ten jest jakby symbolicznym odzwierciedleniem adaptacji Warli do życia w nowych warunkach i w zależności od ludności chłopskiej. Wydaje się, że Pandu może mieć związki etymologiczne z Pandawami — bohaterami Mahabharaty. Zwraca uwagę brak u nich bardziej archaicznej wersji plemiennego mitu pochodzeniowego, mówiącego o pierwszym człowieku. Natomiast ten mit opisuje i sankcjonuje dokonany proces hinduizacji i utratę dawnej niezależności plemienia.Również nazwa Warli pochodzi prawdopodobnie od słowa marathi — varal — las). Obecnie jest to nazwa własna używana przez członków plemienia, ale prawdopodobnie jest ona pochodzenia zewnętrznego, podobnie jak nazwa van- yajati oznacza „leśnych ludzi” . Jako nazwa nadana im z zewnątrz może mieć skojarzenia związane z zawodem lub podziałem pracy. Hardiman podaje, że nazwa Warli oznacza „mieszkańców wyżyn” (Hardiman 1987).Znaczące różnice pojawiają się w sferze religii i rytuałów. Religijna tradycja hinduizmu opiera się na triadzie bramin — asceta — lokalne medium, z czego dwaj pierwsi są propagatorami Wielkiej Tradycji, a trzeci jest uczestnikiem wielu małych tradycji lokalnych (Demski 2001: 133). W Wielkiej Tradycji hinduizmu więcej uwagi poświęca się odpowiedniemu przeprowadzaniu rytuałów, w tradycji plemiennej zaś istotą obrzędów jest bezpośrednie kontaktowanie się z bóstwami. W tym sensie tradycja plemienna bliższa jest trzeciemu członowi hinduizmu — małej tradycji.Charakterystyczna dla kultów plemiennych jest ich otwartość na otoczenie oraz bardziej rozbudowany panteon własnych bóstw, o charakterze lokalnym
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lub czasem o charakterze regionalnym. Wielka Tradycja hinduizmu ma obok głównych bogów Brahmy, Wisznu i Siwy dziesiątki innych bogów, inkamacji (awatarów), rodem z opowieści Ramajany i Mahabharaty. Małe tradycje hinduizmu mają charakter regionalny i są pewnego rodzaju pomostem między tradycjami regionalnymi, w tym również plemiennymi, a ponadregionalną Wielką Tradycją. Razem tworzą one trzy piętra kultów religijnych: Wielkiej Tradycji, małych tradycji regionalnych oraz tradycji plemiennych.Tab.4. Piętra panteonu bóstw plemienia WarliPiętra PanteonWielka Tradycja Mahadev (Siwa) i Gauri (Parwati)małe tradycje regionalne Mahalakszmitradycja plemienna Palaghat (Dhartari), Wagh Dew, Kiran Dew, Tangad Dew, Narayan, Hirwa Dew, Gangli, Hemay, Panczszirya, DżhotingPanteon Warli składa się z występującej w opowieściach pary Mahadew (Siwa) i Gauri (Parwati), regionalnej bogini Mahalakszmi i licznych bogini opiekuńczych wsi, a także niższych bóstw oraz bóstw personifikujących siły natury szczególnie ważnych na tym terenie oraz duchów przodków. Bóstwa z wyższych pięter oraz niektóre z niższych noszą nazwy pochodzenia sanskryckiego, inne wywodzą swe nazwy z języków gudżarati lub marathi. Mahadev i Gauri funkcjonują u Warli jako twórcy świata, ale członkowie plemienia nie oddają im żadnej formy kultu ani nie budują świątyń.Boginią o znaczeniu regionalnym (dystrykt Thana) jest Mahalakszmi. Jej imię nosi najwyższe wzgórze w okolicy. Bogini uznawana jest przez wszystkie warstwy społeczeństwa, od braminów do chłopów i członków plemion. Poświęcono jej świątynię stojącą na wzgórzu, do której pielgrzymują wszyscy Hindusi i plemiona tubylcze. Każda z tych grup odprawia inne obrzędy, chociaż w tym samym okresie. Warli uczestniczą w dorocznym święcie jesiennym poświęconym bogini Mahalakszmi, z całonocnymi obrzędami, kończącymi się ekstatycznymi tańcami. W przeszłości bogini składano ofiarę z człowieka.Na niższym piętrze panteonu są bóstwa czysto plemienne, do których należą bogini ziemi, bóstwa opiekuńcze oraz personifikacje żywiołów natury. Boginią, która ma wielkie znaczenie dla Warli jest bogini ziemi Palaghat (także Palgudi). Występuje ona także pod nazwami Dhartari (sanskr. — ziemia), czy Kansari (bogini kukurydzy). Boginię Palaghat Warli czczą podczas ceremonii weselnej (Dalmia 1988: 17).Najważniejszym bóstwem opiekuńczym we wsiach zamieszkanych przez Warli jest Wagh Dew (wagh — tygrys), przedstawiane w świątynkach pod postacią tygrysa. Warto zwrócić uwagę na to, że w społecznościach plemiennych bóstwo występuje w formie zwierzęcej, a w wersji zhinduizowanej, czczonej przez ludność chłopską, reprezentowane jest pod postacią bogini na tygrysie. W tych przedstawieniach zwierzę zwykle towarzyszy bogowi lub jest boskim wierzchowcem.
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Nieco mniejsze znaczenie w życiu Warli mają personifikacje żywiołów natury. Spośród nich swoje reprezentacje symboliczne w rytuałach mają: Kiran Dew (słońce), poza tym Tangad Dew (koń), Narayan, Hirwa Dew, Gangli, Hemay (deszcz), Panczsiiya, Dżhoting (Jhoting — piorun).Cechą charakteryzującą proces hinduizacji jest przekształcanie wizerunków bóstw z formy prostej — kamienia lub drewnianego kołka w formy posiadające bardziej skomplikowany, nadany ręką ludzką, kształt. Podobnie następuje przejście od miejsca zaznaczonego kamieniem do małej świątynki lub świątyni. We współczesnym krajobrazie wsi Warli w centralnym miejscu wsi stoi świątynka poświęcona bogini Wagh. Na granicach pól ryżowych stoją drewniane kołki oznaczające przodków rodów, do których należą te poletka.Duchy przodków stanowią kolejną kategorię bóstw lub duchów. Są to miejsca upamiętnione przez żywych ku czci tych członków rodzin, którzy zginęli nagłą śmiercią. W miejscach tych regularnie odprawia się obrzędy.Podobnie w społecznościach wiejskich spotykamy miejsca poświęcone bóstwom opiekuńczym wsi, poszczególnych kast, czy lineaży. Poza tym oznaczone są miejsca upamiętniające osoby zmarłe nagłą śmiercią.U Warli bogowie nadal traktowani są jako potężne istoty i — co jest warte podkreślenia — są to bóstwa zarówno zapewniające pomyślność, jak i niebezpieczne zarazem. Plemienne bóstwa obdarzające pomyślnością nie są związane z zasadami etycznymi, więc nie wymagają określonych zachowań od wiernych, domagają się tylko lojalności z ich strony. Plemienne rytuały Warli prowadzą do osiągnięcia pomyślności i bezpieczeństwa w świecie, do obfitych plonów, dużej liczby dzieci oraz uchronienia się przed chorobą i śmiercią.Podstawową różnicą między ludnością chłopską a plemienną jest korzystanie przez chłopów z religijnych usług braminów jako kapłanów prowadzących ceremonię ślubu. Tubylcze społeczności plemienne nie korzystają z usług braminów. Mają własnych kapłanów lub kapłanki. Nawet jeśli rytuał wykazuje większe podobieństwa, to korzystanie z usług braminów jest kluczowym wyróżnikiem i podstawą do zakwalifikowania danej grupy do odpowiedniej kategorii.Wszystkie społeczności hinduistyczne celebrują obrzęd weselny według jednego schematu, w którym najważniejszymi elementami są okrążanie świętego ognia (phera), rytuał siedmiu kroków (saptapadi) i przekazanie panny młodej jako daru (kanyadan). Różnice między rytuałem bramińskim, siudrów lub niedotykalnych polegają na stopniu uszczegółowienia i na różnej liczbie elementów ceremonii. Najbardziej rozbudowany jest obrzęd bramiński. Obrzędy chłopskie są skróconą wersją obrzędów bramińskich.Inaczej jest w przypadku społeczności plemiennych. Szczególnie interesujący jest obrzęd zawierania małżeństwa u Warli. W chacie maluje się kwadrat (cauk) poświęcony bogini ziemi Palaghat na ścianie odgradzającej pomieszczenie do spania od pomieszczenia do przygotowywania posiłków. Przedstawia on samą boginię oraz towarzyszącą jej postać męskiego bóstwa Hirwa. Równocześnie maluje się kwadrat na klepisku w miejscu, gdzie ulokowany został na stałe rodzaj stępy do tłuczenia ziaren ryżu. To miejsce jest szczególnie ważne w rytu
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ałach domowych Warli. Przypomina kwadraty umieszczane na ziemi obok świętego ognia podczas weselnej ceremonii hinduistycznej. Młoda para ustrojona w koronę, podobnie jak podczas obrzędu hinduistycznego, siada pośrodku tego kwadratu.Uroczystość prowadzona jest przez kobiety. Celebrują ją trzy kapłanki (dhav- leri), kobiety, według innych członków plemienia, obdarzane boskością, które również śpiewają pieśni weselne proszące o boskie błogosławieństwo dla młodych. Oprócz nich pewne funkcje spełniają kobiety zamężne (savasini), które rysują kwadraty. Kobiety pełnią tu funkcje kapłańskie. Jest to wyraźna różnica w stosunku do rytuału hinduistycznego prowadzonego przez bramina i do tego mężczyznę. Ceremonia odbywa się tylko nocą i trwa dwa dni, a para musi wejść w stan transu, czemu towarzyszą żywiołowe tańce. Składa się ofiarę z kury. Zebrani członkowie rodziny spożywają pokarm i piją alkohol. Najbardziej charakterystyczny jest udział kobiet (dhavleri i savasini) prowadzących ceremonię weselną. Dostrzec też można adaptację pewnych treści hinduistycznych, czyli rysowanie kwadratów, ale nadal istnieją elementy plemienne zgodne z tradycją, jak niezbędna obecność weselnej ofiary zwierzęcej i transu. Podczas tej plemiennej ceremonii małżeńskiej wyraźnie dominuje element żeński, co zdecydowanie odróżnia ją od ceremonii hinduistycznej celebrowanej przez braminów. Proces hinduizacji wywiera szczególny wpływ na obrzędy rodzinne. Ważne są elementy tych obrzędów oraz to, kto je prowadzi.Ślub u Warli jest kontraktem, według którego pan młody jest zobowiązany do zapłacenia wymaganej sumy rodzinie panny młodej. Istnieje możliwość odpracowania tej zapłaty na polu u teścia. Ważnym elementem wyróżniającym tubylców Warli jest zachowanie większej wolności kobiet, swobody dobierania się w pary, w tym praktyki małżeństwa bez zapłaty. Proces hinduizacji doprowadził u większości wyznawców hinduizmu do praktyki wypłacania posagu przez stronę panny młodej, nieznanej u plemion tubylczych.Współcześnie w modelu hinduistycznym obowiązuje kremacja ciała zmarłego (w przeszłości wyznawcy hinduizmu dopuszczali grzebanie zwłok w ziemi) oraz specjalne uroczystości żałobne (śraddha), dotyczące jednak warstw wyższych. Polegają one na składaniu ofiary z kulek ryżowych (pinda) duchom przodków w rocznicę śmierci i podczas dorocznych świąt ku czci zmarłych (miesiąc Bhadra- pada). W tradyqi plemiennej przeważało grzebanie zwłok zmarłych krewnych w ziemi oraz organizowanie raz do roku dużych uczt plemiennych ku czci przodków.Ceremonie pośmiertne Warli różnią się od chłopskich społeczności hinduistycznych. Zmarłych grzebie się w ziemi i uważają oni, że duch przodka pozostaje w najbliższej okolicy. U Warli odbywają się zbiorowe ceremonie ku czci zmarłych po zbiorach w miesiącu Kartik (paździemik/listopad), a święto to nosi nazwę Wagh Baras, czyli dwunasty dzień miesiąca. Uroczystość rozpoczyna się wieczorem i trwa całą noc, a kończy się następnego dnia. Wszyscy zebrani biorą udział w uczcie, jedzą i piją alkohol przed wizerunkami przodków wystawianymi na pokaz. Ceremonię prowadzi speqalny kapłan (kamadi) oraz kobiety (savasini). Ich zadaniem jest wówczas nawiązanie bezpośredniego kontaktu z duchem zmarłego.
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Warli nie korzystają z usług kapłanów spoza swej społeczności. Charakterystyczny jest natomiast pewien podział kompetencji miejscowych kapłanów plemiennych. U Warli noszą oni głównie nazwę bhagat, także kamadi. Każdy z nich specjalizuje się w różnych dziedzinach, np. od kontaktów ze zmarłymi, od leczenia pewnych chorób, od określonych obrzędów. Nie wydaje mi się, aby można było nazywać ich szamanami. Traktować ich należy raczej jako medium między żywymi a duchami przodków lub innymi istotami. Funkcja medium jest jeszcze znana w ludowym hinduizmie małych tradycji. W stanach Maharasztra i Gudżarat osoby takie występują pod różnymi nazwami, np. bhopa, bhuva, ale także bhagat. Każda z nich jako medium związana jest tylko z jednym bóstwem. U Warli bhagat jest tylko pośrednikiem między bóstwem a daną społecznością, przez niego objawia się wola bóstwa. Natomiast w seansie szamanów pojawia się motyw podróży w inne światy.
*Przedstawiłem wyżej wszystkie ważniejsze elementy składające się na funkcjonowanie plemion w środowisku hinduistycznym. Były wśród nich oficjalne kategorie społeczno-polityczne, jak ludy tubylcze (adivasi, ST), odrębne od pozostałych grup żyjących na peryferiach cywilizacji indyjskiej, zaliczanych do pozostałych kategorii, jak dawni „niedotykalni” (dalitowie, SC) i „opóźnione” cywilizacyjnie społeczności chłopskie (OBC). W drugiej części wymieniłem cechy podkreślające odmienności społeczności plemiennej od hinduistycznej. Jak się okazało, plemię Warli prezentuje elementy z obu modeli. Co zatem decyduje o statusie plemiennym w środowisku hinduistycznym lub szerzej w Indiach?U Warli, uznawanych oficjalnie za społeczność plemienną, uderza duże wymieszanie tych elementów. Wydaje się, że o ich miejscu w społeczeństwie Indii zadecydowało „opóźnienie” cywilizacyjne, będące wynikiem historii, a lokujące to plemię obok innych ludów będących na obrzeżach szerszego społeczeństwa. Spośród innych ludów peryferyjnych Indii odróżniają je różnice kulturowe, odmienne korzenie i stosunek do głównego nurtu hinduizmu (w tym przede wszystkim niekorzystanie z usług braminów), o czym pisałem wyżej.Współcześnie mamy z pewnością do czynienia ze zjawiskiem istnienia cech przejściowych. Proces przemian nie zakończył się, a wyjście z dawnej izolacji stawia pytania o kierunki akulturacji plemion tubylczych.Ponieważ dawny proces hinduizacji, tzn. przekształcania oderwanych części ludów plemiennych w społeczności oparte na zhierarchizowanym podziale zawodowym (kastowym), utracił swą atrakcyjność, wydaje się, że większości ludów tubylczych Indii nie grozi już wtopienie się w główny nurt tradycji hinduizmu. W nowoczesnym państwie zachowają status ludów tubylczych, który z czasem nie będzie już traktowany jako najdalsze peryferia szerokiego społeczeństwa indyjskiego. Proces akulturacji jednak pogłębi się ze względu na dostęp do tych samych mediów i środków przekazu, co inni obywatele Indii. Zadaniem współczesnych wykształconych elit plemiennych będzie znalezienie nowej formuły, odpowiedniej dla rozwoju i egzystencji grupy w środowisku indyjskim.
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Prawo zwyczajowe w Papui-Nowej GwineiWojciech Bęben

Od momentu uzyskania niepodległości przez Papuę-Nową Gwineę, to jest od 16 września 1975 r. pojawił się problem pogodzenia prawa anglosaskiego z prawem zwyczajowym. W okresie przedniepodległościowym niewiele badań poświęcono poznaniu prawa zwyczajowego, sądownictwo było bowiem w rękach kolonizatorów, którzy znali i kierowali się prawem opartym na prawie anglosaskim.Wraz z powstaniem nowego, wolnego państwa nastąpił upadek dawnego porządku i sądownictwa. Określenie „my Papuasi” coraz częściej wiązało się z nawoływaniem do czerpania z prawa zwyczajowego, a prawo plemienne zostało zaproponowane jako prawo oficjalne. Jedno z sugerowanych rozwiązań problemu załamania i destabilizacji prawa i porządku w Papui-Nowej Gwinei, jak również innych, pokrewnych problemów można określić mianem opcji prawa zwyczajowego.Zwolennicy tej opcji to prawnicy z Papui-Nowej Gwinei, wykładowcy akademiccy nauczający poza granicami kraju oraz radcy prawni mający bardzo duże doświadczenie w kwestiach związanych z Trzecim Światem. Skupiają się oni głównie w stolicy, Port Moresby. Ich argumenty i przekonania mają dość duże znaczenie w obliczu sytuacji w Enga, gdzie częstotliwość wojen plemiennych drastycznie się zwiększyła, a także w Wewak, gdzie chuligańskie grupy „raska- li” — rekrutują się oni zazwyczaj z młodzieży, która nie skończywszy szkoły średniej, nie chcąc wracać do wiosek i żyjąc bez pracy w miastach, zrzeszała się w gangi — przejmowały władzę w całej Prowincji Wschodniego Sepiku, jeżeli nie bezpośrednio, to poprzez podległych im polityków. Właśnie z tych względów opcja prawa zwyczajowego powinna być dość szczegółowo przeanalizowana.Najbardziej wpływowym instytucjonalnym przedstawicielem i realizatorem praktycznego zastosowania opcji prawa zwyczajowego jest Komisja Reform Prawnych. Jej zadaniem jest:Rozwój powszechnego prawa Papui-Nowej Gwinei, który odzwierciedlałby wartości, tradycje, przekonania, postrzeganie oraz kulturę ludzi i który gwarantowałby stosowanie prawa rozumianego i docenianego przez ludzi. Pozytywną stroną tej opcji jest fakt, iż obywatele przestrzegaliby i respektowaliby prawa, a przez to zachowywali lad
PIERWSZE NARODY, ISBN 83-7181-254-Х
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społeczny. Do rozpadu porządku prawnego przyczynia się, oprócz chaosu społecznego wywołanego problemami społeczno-ekonomicznymi, niezadowolenie obywateli z prawa i wymiaru sprawiedliwości, które są wdrażane siłą na podstawie prawa zagranicznego odzwierciedlającego obce im wartości i poglądy1.W 1977 r. komisja przedłożyła ministrowi sprawiedliwości raport, w którym stwierdzono, że prawo zwyczajowe winno być ogłoszone jako podstawowe w Papui-Nowej Gwinei. W 1980 r. parlament nadal nie ustosunkował się do raportu, ale komisja otrzymała fundusze na przeprowadzenie analiz nad rodzajem i możliwością wdrożenia prawa zwyczajowego. Nasza analiza i dyskusja koncentrują się na prawie zwyczajowym pozostającym w obrębie tego projektu oraz omawiają jego niektóre założenia.Zapominanie o zwyczajachW okresie kolonializmu stosowanie prawa zwyczajowego było tylko częściowo i niezbyt chętnie akceptowane przez rząd Australii. Brak rządowej akceptacji spowodował również brak lub niewielką liczbę badań i opracowań antropologicznych na powyższy temat. Istnieje kilka powodów, dla których zignorowano prawo naturalne i nie skodyfikowano lub nie opracowano go w odpowiedni sposób. Jedną z bezpośrednich przyczyn takiego stanu była australijska polityka kolonialna w Papui-Nowej Gwinei. Kolonialiści byli przekonani, iż w Melanezji nie ma żadnych podstaw do wprowadzania prawa naturalnego. Odwrotnie niż w Afryce nie mamy tu do czynienia z silnymi instytucjami administracji centralnej, któiych działalność mogłaby podlegać wpływom i manipulacjom rządzących dbających o własne interesy. Wręcz przeciwnie, społeczeństwo Melanezji postrzegane było jako małe, rozbite i w większości wioskowe lub co najwyżej małomiasteczkowe. W porównaniu z domniemaną bezstronnością zachodnich systemów prawnych społeczności Melanezji były odbierane jako stronnicze w kwestiach sprawowania władzy. Owa stronniczość, jak sądzono, wynikała jednoznacznie z politycznego charakteru społeczeństwa Melanezji, którego podstawą była wzajemność i obopólność. Ponadto domniemany uniwersalizm stosowania czarów uważany był za pewnego rodzaju przeszkodę w egzekwowaniu bezstronnego prawa. Tego typu założenie jest nadal dość silne w przypadku spraw sądowych Melanezyjczyków i wynika z niego, że system sądownictwa w Papui-Nowej Gwinei nie został jeszcze odpowiednio ukonstytuowany i wdrożony.Nawet jeśli dość znaczący urzędnicy kolonialni, kiap’i, do których należało sądownictwo na szczeblu wioskowym, akceptowali fakt, iż w społecznościach lokalnych istniał pewien skuteczny system procesów prawnych, to nie chcieli z niego korzystać ze względu na to, iż jego zrozumienie i faktyczne stosowanie było dość czasochłonne, natomiast kolonialne administracje rządowe były najczęściej niezbyt rozbudowane i niezbyt skuteczne. Zamiast tego kiap’i zachęcali
R o c z n y  R a p o rt K o m isji R efo rm  P ra w n y ch , 1979 (tłu m . au to ra ).
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mieszkańców, aby zwracali się do sądów wioskowych, które, jak sądzili, utworzono na wzór zachodni.Dominujący wzorzec teoretyczny, na którym opierała się większość ówczesnych antropologów z rejonu południowo-zachodniego Pacyfiku, również bezpośrednio przyczynił się do zupełnego zignorowania prawa zwyczajowego jako przedmiotu badań akademickich. Malinowski, który był jedną z najważniejszych postaci etnografii melanezyjskiej, szydził z jakichkolwiek prac i analiz na temat „praw, sądów i policjantów” . Funkcjonalne podejście, które — jak twierdził — sam opracował, nie koncentrowało się na analizie prawa, lecz na szerszej kwestii procesów związanych ze sprawowaniem kontroli społecznej.Dominujący pogląd zakładał więc, że prawo typowe jest jedynie dla społeczeństwa zachodniego, natomiast społeczeństwo melanezyjskie opierało się na systemie kontroli społecznej, za pomocą której utrzymywano porządek. Co więcej, nacisk funkcjonalny skupiający się na kontroli społecznej rozumiany był w dość ograniczony sposób jako sieć obowiązujących praw i zobowiązań. Pogląd ten stał się dominujący w Australijskiej Szkole Administracji Pacyficznej i w takim duchu wykształcono wielu kiap’ow, którzy mieli pracować w Papui-Nowej Gwinei.Wielu pracowników rządowych, prawników oraz antropologów, którzy bezkrytycznie zaakceptowali zachodnią definicję prawa, było więc przekonanych (niektórzy nadal są), że mieszkańcy melanezyjskich wiosek nie mieli żadnych zasad prawnych, czyli to, co zostało określone przez innych obserwatorów jako prawo zwyczajowe, nie może być akceptowane i przyjęte pod względem prawnym, rządowym i naukowym.Etnocentryzm jest zjawiskiem uniwersalnym, które najprawdopodobniej osiąga najwyższe poziomy w egzekwowaniu prawa i w którym kwestionowanie faktu, iż dany naród ma prawo w sensie formalnym byłoby kwestionowaniem tego, czy pod jakimkolwiek względem ma jakiekolwiek prawo (Nader 1975). Dlatego też polityka kolonialna (w szczególności australijska), sprowadzała się do psychologicznego wyrażenia wątpliwości co do wartości istniejących w społecznościach i kulturach Melanezji. Nic więc dziwnego, że wcześniejsze społeczności poddawane procesom dekolonizacji z całą mocą sprzeciwiały się tego typu charakterystyce, a obecnie twierdzą, że nie tylko mają własne prawo, ale także w tych warunkach, w jakich żyją, jest ono o wiele lepsze od prawa zachodniego, które narzucano z góry.Artykuł Johna Kaputina, pierwszego tubylczego ministra sprawiedliwości, pt. The Law: A  colonialfia u d .?, zawiera argumentację przekonującą o konieczności rozwoju prawa zwyczajowego. Autor twierdzi, że:Największym upokorzeniem, które zgotowało nam prawo zachodnie, jest arogancja,z jaką kwestionuje się i poniża naszą kulturę oraz fakt, iż próbowano nas wcisnąćw obce nam ramy (formy), odmawiając jednocześnie prawa do bycia ludźmi2.
2 K a p u tin  1975: 4 - 5 .
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Identyczny pogląd reprezentuje Bernard Narakobi, uważany powszechnie za najlepszego prawnika raelanezyjskiego i wieloletniego ministra sprawiedliwości w Papui-Nowej Gwinei. Twierdzi, że już wcześniej zachodni system prawny „spowodował, że nasi przywódcy czuli się niepewnie, obawiali się oraz stracili niezależność umysłową” (Narakobi 1977: 54). Co więcej, jest przekonany, że jedną z korzyści płynących z wdrożenia projektu prawa zwyczajowego będzie stworzenie systemu prawnego, który poprzez oparcie na lokalnych prawach, wartościach i insytucjach da przyszłym pokoleniom poczucie dumy i szacunku dla własnej tożsamości narodowej.W tego typu apelach nawołujących do przekształcenia systemu prawnego Papui-Nowej Gwinei bardzo jasno zarysowuje się kwestia budowania wszystkiego od nowa na fundamencie kultury tradycyjnej. Patrzenie wstecz, które jednocześnie umożliwia patrzenie w przyszłość, jest jedną z cech charakterystycznych reformy. Możliwe jednak, że bardziej pragmatycznym uzasadnieniem projektu jest założenie, że zastosowanie odpowiednich praw w pewnym sensie „naprawi, uleczy, pokieruje”, czyli rozwiąże problemy (Moore 1978: 9). W kręgach akademickich i prawniczych w Port Moresby powszechnie twierdzi się, że wiele problemów ładu społecznego wynika z niedostosowania obecnego systemu prawnego do sytuacji panującej w Papui-Nowej Gwinei.Z tego powodu wielu Nowogwinejczyków wybiera sądy nieoficjalne, a nie te, które funkcjonują oficjalnie, ponieważ te ostatnie nie stosują prawa zwyczajowego (Paliwala i in. 1978). Twierdzi się także, że większość Nowogwinejczyków nie rozumie zachodniego systemu prawnego, co powoduje kolejne problemy (Narakobi 1977).Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo tego, że parlament narodowy w końcu zatwierdzi ustawę o prawie zwyczajowym jako podstawowym prawie całego kraju, najważniejszym problemem, z którym będziemy musieli się uporać, będzie dość uboga literatura i materiały na temat prawa zwyczajowego. Dane, które posiadamy, mają różną wartość, są porozrzucane po wielu pracach etnograficznych i zawarte w różnych wyrokach sądowych. Brak odpowiedniej informacji bazowej wymaga:Systemowego podejścia do kompilacji (oraz dokumentacji) pierwotnego materiału źródłowego na temat prawa zwyczajowego, które po pewnym czasie powinno być powszechnie dostępne dla wszystkich pracowników administracji prawnej3.Dostępność tego typu informacji umożliwi zachowanie, a może i umocnienie prawa zwyczajowego. Instytucją odpowiedzialną za gromadzenie danych jest Projekt Rozwoju Prawa Zwyczajowego, którego głównym zadaniem jest utworzenie centrum dokumentacji prawa. Oczekuje się, że informacje pozyskiwane będą Z:— faktycznych spraw toczących się w sądach wioskowych, z lokalnych sądów rejonowych, sądów państwowych oraz sądów nieformalnych;
3 P a liw a la  1977: 77.
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— informacji udzielanych przez przywódców, wodzów wiosek, bigmenów itd., pamiętających wcześniejsze sprawy;— informacji na temat różnych dziedzin prawa udzielanych przez radnych, sędziów sądów wioskowych, lokalnych oraz okręgowych w formularzach ankietowych;— informacji uzyskanych na podstawie badań i analiz zapisanych materiałów (Narakobi 1977).Aby uzyskać pomoc w gromadzeniu danych, do projektu włączeni zostaną studenci, którzy przeprowadzą badania lokalne podczas wakacji oraz wyjazdów naukowych. O pomoc zostaną poproszeni także antropolodzy przeprowadzający obecnie badania na danym obszarze oraz pracownicy administracji rządowej, tzn. sędziowie oraz dawni kiap’owie, którzy mają związek z prawem zwyczajowym.Innym istotnym zadaniem projektu będzie przekazywanie i rozpowszechnianie informacji. Zaproponowano, by dokonać tego przez opracowanie streszczenia prawa zwyczajowego, wytycznych poszczególnych dziedzin tego prawa (np. odnoszących się do małżeństwa oraz dziedziczenia) oraz przez udział w pracach przygotowujących nowy system prawny. W nocie o założeniach projektu podkreślono, iż definicję oraz opis prawa zwyczajowego należy przeanalizować przed odpowiednim ocenieniem samego projektu i jego założeń społecznych.Definicja i znaczenie prawa zwyczajowegoZe względu na ogromną liczbę definicji prawa zwyczajowego w literaturze punktem wyjściowym omówienia powinna być „oficjalna” definicja tego zjawiska w Papui-Nowej Gwinei. Definicja przyjęta przez Komisję Reformy Prawa zaczerpnięta została z Schedule of the Constitution, który opiera się na Native Customs (Recognition) Act z 1963 r. Sama treść ustawy oparta jest na prawie obowiązującym w protektoracie brytyjskich Wysp Salomona i w Ghanie. Wstępnie określono, że:Prawo zwyczajowe to tradycje oraz zwyczaje rdzennych mieszkańców kraju w powiązaniu z rozpatrywanym problemem w czasie oraz miejscu, w którym dany problem się pojawia, bez względu na to, czy zwyczaje te i tradycje istniały od niepamiętnych czasów, czy też nie4.Ze względu na obszerność definicji pojawiają się pewne problemy. Definicja nie określa „zwyczajów” i „tradycji” , czyli zakłada, że wszyscy, począwszy od prokuratora generalnego, a skończywszy na niepiśmiennym mieszkańcu wioski, będą je jednakowo rozumieć, jeśli nawet założymy, że istnieje symboliczna jednomyślność, problem nie znika, ponieważ lokalne czy też społeczne granice kultywowania danego zwyczaju pozostają nieokreślone. Ich wyznaczenie okazało się bardzo problematyczne, gdyż jednym ze skutków kolonizacji oraz utworzenia jednego państwa było pojawienie się nowych grup społecznych
4 L yn ch  1969.
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i kultur. Mają one różny charakter, począwszy od konwencji niezbyt wpływowej administracji burżuazyjnej poprzez czysto demokratyczną „kulturę młodzieżową” na obszarach wiejskich, a skończywszy na zawoalowanej kulturze miejskich wichrzycieli, raskali.Niezbyt wpływowa burżuazja jest powszechnie akceptowana, natomiast wichrzyciele traktowani są jako degeneraci. Jednak kwestionowanie wagi kultury wichrzycielskiej na podstawie przekonania, że jest ona sprzeczna z zasadami szanowanej społeczności miejskiej byłoby zaprzeczeniem zasady wykorzystania rozwijającej się tradycji jako podstawy prawa, z jego licznymi elementami składowymi — przykładem byłyby plemiona Abelam, Goilala, Enga — lub też uznaniem, że państwo lub większe społeczeństwa (plemiona) mają istniejące w pewnych własnych granicach różne i niekoniecznie spójne normy. Z powyższych rozważań wynika, że normy państwowe nadal są (w istocie muszą być) ważniejsze od poszczególnych zwyczajów, a prawo zwyczajowe jest z tego względu traktowane jako marginalna kategoria tego, co nie zostało sformalizowane, tj. prawa pisanego. Paradoksalnie „oficjalne” stanowisko, które zupełnie pomija kwestię autonomii składowych grup społecznych, może faktycznie zahamować realizację polityki decentralizacji.Nie jest także określony czas, w jakim dany zwyczaj uzyskuje „prawomocność” . Do tej pory decyzje sądów w tej sprawie są dość arbitralne i w dużym stopniu pozostają kwestią administracyjnej wygody. Na przykład tradycyjne prawa danych grup do własności gruntów są tylko wtedy traktowane jako pełnoprawne, jeśli można udowodnić, że istniały one, zanim na danym terenie wprowadzona została administracja kolonialna.Największy problem leży w tym, iż zarówno wcześniejszy, jak i obecny system prawny utożsamia tradycję z prawem, a nie wszystkie niezapisane lokalne prawa są z natury zwyczajowe. Wręcz przeciwnie, tradycja i prawo zwyczajowe mogą być sprzeczne. Tradycja wraz z władzą lokalnych przywódców jest jednym ze źródeł niepisanego prawa. Definicja tradycji przyjęta przez Komisję Reformy Prawnej jest niejednoznaczna i problematyczna.Ze względu na wagę ideologiczną, jaką rdzenni Nowogwinejczycy przywiązują do rozpoczęcia wszystkiego od nowa na podstawie uznawanego prawa zwyczajowego, dość zaskakujące jest to, że definicja zwyczaju, którą sami zaakceptowali, jest im z natury obca, jest wytworem etnocentrycznej administracji australijskiej (Mensah-Brown 1976: 19). Jako wytwór prawników, pracowników naukowych oraz osób przygotowujących projekty ustaw prawnych odzwierciedla ona ich różnice kulturowe oraz przedmiotowe zainteresowania. Oczywiście konieczna jest głębsza analiza definicji prawa zwyczajowego oraz założeń leżących u jej podstaw.Według Noty nt. prawa zwyczajowego Komisji Reformy Prawnej, „prawo zwyczajowe jest systemem prawnym, a nie zbiorem pewnych zasad. Aby lepiej to zrozumieć, należy rozważyć kontekst oraz procedury” (Narakobi 1983:12 nn). Tego typu nacisk na kontekst społeczny spowodował, iż członkowie komisji przypisują rodzimemu prawu elastyczność, która nie jest typowa dla prawa
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zachodniego. Jednak podobnie jak w innych społeczeństwach, prawo zachodnie podlega częstym zmianom — nawet jeśli zachowuje pewną pierwotną formę, to może się zmieniać. Elastyczność nie tyle wynika z samej formy prawa, co z interpretaqi aktów prawnych w różnych punktach czasowych oraz ich swobodnego egzekwowania. Dlatego założenie, że wyjątkowość prawa melanezyjskiego wynika z ciągłości akceptowanych, mniej akceptowanych oraz nieakceptowanych metod egzekwowania rzeczy, można także odnieść do uprzemysłowionych krajów zachodnich, w których znajomość obszernego prawa i innych zasad jest dość ograniczona. W życiu codziennym na podstawie całego wachlarza zachowań tworzone są kategorie, które traktowane są jako oczywiste (Bamett 1973: 65).Co więc sprawia, że melanezyjski kontekst społeczny czyni tamtejsze prawo tak różnym od prawa zachodniego? Według „Reference on Customary Law” podstawowe cechy charakterystyczne środowiska (społecznego) oraz procedury to:1. Utrzymanie harmonii społecznej przez proces rozstrzygania kwestii spornych.2. Istotność podejmowania decyzji, która akceptowana jest przez strony sporu i społeczności lokalne.3. Różny stopień udziału obywateli w rozstrzyganiu sporów.4. Włączanie i analiza dość obszernego materiału dowodowego.5. Rozstrzyganie spraw nawet sprzed kilku lat.6. Branie pod uwagę relacji i związków pomiędzy stronami sporu.Tego typu obraz kontekstu społecznego jest dość powszechny. Na przykład Bernard Narakobi uważa, że podstawą struktury społecznej Melanezji są: mediacje, porozumienie oraz kompromis; udział obywateli w procesie rozstrzygania kwestii spornych; pokojowe i bezkonkurencyjne metody rozwiązywania konfliktów; solidarność społeczności; zgoda pomiędzy stronami sporu; wzajemna odpowiedzialność; solidarność rodzinna; wybaczenie i litość, dzielenie się, wzajemna zależność, opieka nad potrzebującymi oraz zadośćuczynienie, a nie kara. Przedstawia on następnie trzy sprawy sądowe.Powyższe procesy sądowe ukazują kilka charakterystycznych cech prawa zwyczajowego, które są radykalnie różne od prawa zachodniego. Nie ma żadnych ograniczeń narzuconych przez prawo pisane. Nie oddziela się spraw cywilnych od spraw karnych. Policja oraz system więziennictwa nie odgrywają żadnej roli. Nie ma różnicy pomiędzy funkcją sądowniczą a wykonawczą. Zobowiązania i prawa osoby zmarłej przechodzą na jej spadkobierców. Po porozumieniu wymieniane są identyczne dary, choć w kontekście prawa zachodniego jedna ze stron uznana zostaje za winną, a druga za niewinną. Kładzie się dość duży nacisk na odbudowę związków międzyludzkich, a harmonia jest istotnym celem prowadzenia całego procesu sądowego5.Podobnie twierdzą Paliwala i jego współpracownicy:Rozprawa pod przewodnictwem z założenia bezstronnego sędziego, podczas której jedna ze stron zyskuje wszystko, a druga wszystko traci, jest zupełnie obca prawu zwyczajowemu. Zgodnie ze zwyczajem każda ze stron uczestniczących w procesie
5 N a ra k o b i 1977: 67-68  (tłu m . au to ra ).
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wynosi z niego pewną korzyść. Jeśli nie są oni bezpośrednimi zainteresowanymi w danej kwestii spornej, to są w jakichś sposób powiązani z jedną lub drugą stroną. Jeśli natomiast nie są związani, to przynajmniej są zainteresowani kwestią zachowania spokoju i harmonii w jakiejś małej wiosce, w której wszyscy uczestniczący w sporze muszą nadal żyć w jednej społeczności. Nacisk na potrzebę odbudowy harmonii społecznej wyznacza formę rozstrzygnięcia kwestii spornej. Najważniejszym celem są negocjacje oraz kompromisy, a nie wygrana i porażka. Chociaż zasady i reguły prawa zwyczajowego są dość znane prawie każdemu, nie ma żadnych wyznaczonych metod ich zastosowania. Można je zmieniać w interesie globalnego dobra społeczeństwa celem znalezienia kompromisowego rozwiązania, zadawalającego obie strony6.Kwestie jasno określonego obowiązku, odpowiedzialności grupowej oraz wzajemnej pomocy są często wymieniane jako cechy charakterystyczne prawa melanezyjskiego (Oram 1973; Barnett 1973).Jak bardzo inne są tego typu procedury od stosowanych w prawie zachodnim? Jak dokładnie odzwierciedlają realia życia na wsi?Stwierdzono, że ze względów ideologicznych różnice pomiędzy melanezyj- skim a zachodnim sposobem rozstrzygania kwestii spornych są dość wyolbrzymione. Van Velsen twierdzi, że porównania prawa zachodniego i prawa rdzennych mieszkańców są nieprawidłowe, ponieważ porównuje się różne sfery rozstrzygania sporów (Van Velsen 1969). Większość materiałów na temat prawa rdzennych mieszkańców odnosi się do spraw sądowych toczących się w wioskach. Procesy te są porównywane z procesami toczącymi się w sądach wyższej instancji, w społeczeństwach zachodnich, natomiast zupełnie pomija się sprawy toczące się w sądach pierwszej instancji. Po wzięciu pod uwagę tego, iż np. w Wielkiej Brytanii członkowie ławy przysięgłych uczestniczą w 97,5% spraw karnych w sądach pierwszej instancji oraz tego, iż około jednej czterdziestej społeczeństwa brytyjskiego pojawia się rokrocznie w sądach, nie ulega wątpliwości, iż tego typu porównania są błędne oraz wypaczają faktyczny stan rzeczy. Porównując te społeczeństwa, należałoby wziąć pod uwagę wymiar sprawiedliwości na szczeblu lokalnym, a wtedy wiele radykalnych różnic po prostu przestałoby istnieć (Richardson 1969: 128).Pod tym względem bardzo wartościowa i pouczająca okazuje się analiza podejścia do rozpatrywanych spraw członków ławy przysięgłych z Manchesteru, przeprowadzona przez Van Velsena. Porównuje on zdroworozsądkowe podejście nieprofesjonalnych sędziów z bardziej technicznym, prawnym podejściem prawników choćby w odniesieniu do zastosowania w sprawach sądowych pozornie nieistotnych materiałów dowodowych (np. całego przebiegu sporu). Sędziowie zazwyczaj niechętnie odmawiają prawa głosu osobom, których dotyczą sprawy sądowe, nawet jeśli ich wypowiedzi wydają się nieistotne lub nudne. Sędzia chce uwzględnić czyste fakty oraz odnaleźć przyczynę, źródło problemu, jak określiliby to Enga czy Wschodni Sepik:
6 P a liw a la  1977 (tłu m . au to ra ).
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Prawo zwyczajowe w Papui-Nowej Gwinei 97

Sędziowie traktowali kwestię sporną jako konflikt relacji międzyludzkich, natomiastprawnicy jako łamanie obowiązującej zasady lub prawa7.Podsumowując, można powiedzieć, iż w niewłaściwym porównaniu melane- zyjskich i zachodnich systemów prawnych zupełnie pomijano kwestie oczywiste: w państwach uprzemysłowionych wiele kwestii spornych — może nawet większość — jest rozstrzygana poza sądem, i to z zastosowaniem tradycyjnych metod, w których istotnymi elementami są negocjacje, pertraktowanie wyroków oraz pośredniczenie. Pośredniczenie w negocjacjach jest także modus operandi w kwestiach spornych dotyczących pracy, w których mamy do czynienia z problemem harmonii i równowagi.W jakim stopniu charakterystyka tego typu odzwierciedla faktyczny stan w wioskach? Oczywiście fakt, że dawne sprawy mogą zostać wznowione po wielu latach (wynika to z „Reference on Customary Law”) sugeruje, iż w gruncie rzeczy wiele, a nawet większość kwestii spornych nie jest rozstrzygana ugodowo. Po przeanalizowaniu danych ze Wschodniego Sepiku okazuje się, że w przypadku wielu kwestii spornych, uważanych za rozstrzygnięte w drodze kompromisu i porozumienia, zastosowano jedynie tymczasowe rozwiązanie. Ze względu na istniejącą sytuację słabsza strona sporu zgadzała się z opinią społeczności do czasu zgromadzenia odpowiedniej liczby sprzymierzeńców lub zebrania sił do nowego ataku i powtórnego otwarcia sprawy.Podsumowując: to, co w pojęciu tradycyjnego prawa postrzegane jest jako trwałe porozumienie, jest czasem jedynie warunkowym zawieszeniem broni. Podważanie tego stanu byłoby zakwestionowaniem dobrze udokumentowanego politycznego charakteru tego typu kwestii spornych.Jeżeli konflikty w Enga byłyby rozwiązywane tak skutecznie, jak wynika z wielu dokumentów dotyczących wioskowych spraw sądowych, problemy związane z odszkodowaniami za morderstwo oraz roszczeniami rekompensat nie byłyby tak częste i tak intensywne, jak są w istocie. Tubylcy plemion z Enga nie są jednak aż tak krótkowzroczni i idealistyczni, jak niektórzy prawnicy i antropolodzy. W istocie wiele kwestii spornych jest traktowanych w kategoriach: wygraj lub przegraj. Opisując je, tubylcy chętnie stosują analogie wojskowe, w których jedna ze stron musi całkowicie pokonać i upokorzyć przeciwników. Kiedy mamy do czynienia z trzema grupami (trzecią stroną sporu może być zgromadzony tłum) — dajmy na to rozstrzygając niejasną kwestię przed zgromadzonymi mieszkańcami wioski lub w sądzie przed sędzią — to zadaniem jest nakłonienie trzeciej strony sporu do poparcia danej argumentacji, a przez to do aktywnego poparcia.Paliwala i współpracownicy donoszą, że w ciągu miesiąca sąd wioskowy w Prowincjach Południowych Terenów Górskich wydał 30 wyroków w postaci rekompensat, 25 grzywien oraz 1 karę w postaci prac na cele społeczne i 7 wyroków pozbawienia wolności. Mniej niż połowa tych wyroków opierała się na 1
1 Richardson 1969: 141-142.
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tradycyjnych normach i procedurach lub odnosiła się do nich. Jest to tendencja, którą lepiej obrazują posiadane przez nas dane na temat działalności sądów wioskowych w innych rejonach kraju. Dokładna analiza danych posiadanych przez nas oraz danych Paliwali sugeruje, iż w gruncie rzeczy obecnie podejmuje się niewiele kompromisowych decyzji: każde postanowienie sądu faworyzuje jedną bądź drugą stronę sporu. Wymienianie przedmiotów o jednakowej wartości niekoniecznie więc oznacza, iż harmonia została przywrócona. Ta licha transakcja nasuwa na myśl kwestię wcześniejszej i przyszłej istoty tego typu relacji. Co więcej, w badaniach brak jakichkolwiek wzmianek na temat hierarchii społecznej oraz grup biorących udział w sporze, a także informacji, które według niektórych są niezbędne do zrozumienia rozwiązań kwestii spornych. Nie możemy więc z całą pewnością stwierdzić, czy zakładany model „harmonii” sprawdza się w praktyce, gdyż nasza wiedza na temat istotnych wydarzeń oraz relacji poprzedzających spór i następujących po sporze jest dość ograniczona.Traktowanie rodzimego prawa jako systemu jest uwikłaniem się w abstrakcję i najprawdopodobniej, w przypadku bezkrytycznego podejścia, jednym z ważniejszych czynników tworzenia „zakładanego” modelu prawa. Traktowanie prawa jako systemu ma liczne przesłanki. System można określić jako zbiór powiązanych ze sobą części składowych. Prawo uważane jest za autonomiczny, logicznie spójny system, a przez to jego cechy charakterystyczne można zamknąć w kilku zasadach prawnych. Kiedy już wyodrębnimy te postulaty, zauważymy, że system ten ma sens. Zakłada się także, że różnego rodzaju prawa mają w zasadzie identyczną strukturę, chociaż każde z nich może różnić się zawartością, a przez to „tubylcze faktyczne prawo może zostać spisane i traktowane jako prawo powszechne”. Jak zauważyła Sally Falk Moore, biorąc pod uwagę fragmentaryczny charakter prawa, tego typu stwierdzenia oraz założenia łatwiej jest przedłożyć, a trudniej udowodnić. Jest dość wątpliwe, czy jakiekolwiek społeczeństwo niepiśmienne odczuwało potrzebę konsolidowania całego zbioru norm prawnych w jeden zwarty system (Moore 1978: 9). Jeden z antropologów prawa, który już pod koniec lat 70. i na początkach 80. przeprowadził badania przedmiotowe wśród ludu plemienia Abelam w północnej Papui-Nowej Gwinei, stwierdził, że „większość z rozmówców nie tylko wykazywała brak zainteresowania formułowaniem jakichkolwiek ogólnych stwierdzeń odnoszących się do [prawa] rozwiązywania tradycyjnych kwestii spornych, ale także w wyraźny sposób odmawiała formułowania stwierdzeń w odniesieniu do abstrakcyjnych kwestii” (Scaglion 1976: 9).Oczywiście byłoby lepiej, gdybyśmy zamiast w zbyt ograniczony sposób szukać logicznej spójności prawa, wspomnieli o jego fragmentarycznym charakterze. Liczba tomów wydanych przez Epsteina wskazuje, że faktyczna postawa legalistyczna, kładąca nacisk na abstrakcyjne zasady i prawa, nie da się zastosować w warunkach melanezyjskich (Epstein 1974). Wykazano, że rodzime prawo w Papui-Nowej Gwinei nie jest wewnętrznie spójne. Jest zazwyczaj partykularystyczne, lokalne oraz małomiasteczkowe, nawet w obrębie najmniejszych społeczeństw.
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Prawo zwyczajowe w Papui-Nowej Gwinei 99Duch rodzimego prawaIstota kontekstu społecznego prawa jest oczywista, należy ją jednak rozważyć trochę szerzej niż tradycyjnie czyni to większość prawników. Na przykład Scaglion wykazał, w jaki sposób złożoność rytuału związanego z uprawą słodkich ziemniaków wśród zachodnich Abelam wpływa na genezę i zasięg konfliktów, ale także na dobór i stosowanie rozwiązań (Scaglion 1976). W tej części rozdziału opiszemy kwestie, które najprawdopodobniej skomplikują proponowane biurokratyczne zastosowanie wiedzy na temat prawa zwyczajowego. Należy jednak podkreślić, że w najlepszym przypadku jest to jedynie częściowe wytłumaczenie rodzimego prawa.„Ludzie z wewnątrz” i outsiderzy. Proponowane ustawodawstwo oraz warunki Projektu prawa zwyczajowego wymagają od outsiderów — sędziów i urzędników — stosowania prawa zwyczajowego. W sytuacjach nieoficjalnych prawo to dominuje jednak w wioskach czy klanach, a sędziowie są zazwyczaj „ludźmi z wewnątrz” . Tego typu różnica ma dość istotne przesłanki. Ludzie z wewnątrz są zazwyczaj członkami społeczności, są blisko związani z innymi jej członkami oraz dobrze zaznajomieni z relacjami zachodzącymi pomiędzy nimi w różnym czasie. Wydawane przez nich wyroki cechuje bardzo duża odpowiedzialność moralna za społeczność. W proponowanym ustawodawstwie próbuje się traktować tego typu ważne obwarowania jako nieistniejące. Odpowiedzialność moralna zamiast rzeczywistością społeczną stanie się biurokratyczną fikcją. Z zewnątrz, z perspektywy rządu, odpowiedzialność grupowa oraz zobowiązania mogą wydawać się wygodnymi narzędziami kontroli społecznej, ale gdy spojrzymy na nie od wewnątrz, to stwierdzimy, że uznanie odpowiedzialności indywidualnej jest istotnym czynnikiem, który inicjuje i kieruje działaniem. Ze względu na znaczenie „wantoks” (współplemieńców) i „brata” (krewnych) zarówno w ideologii, jak i w zachowaniach w Papui-Nowej Gwinei istnienie prawa do wykluczania ze społeczeństwa przestępców przez członków grupy bardzo często było niedoceniane. Istnienie sankcji w postaci wykluczenia wskazuje, że odpowiedzialność, która obserwatorowi z zewnątrz może wydawać się zbiorowa, dla osoby z wewnątrz jest indywidualna (Moore 1978).„Status człowieka z wewnątrz” umożliwia sędziemu sądu wioskowego i stronom procesu prowadzenie posiedzeń sądu w sposób nieoficjalny. Tego typu swoboda proceduralna nie byłaby skuteczna, czy nawet dozwolona, w przypadku sędziów, którzy byliby niejako intruzami. W dyskusji na temat nieoficjalnych sędziów wiejskich w Prowincji Zachodnich Gór zaznacza się, że w większości przypadków ich sukces wynika ze zdolności do pracy z zachowaniem neotrady- cyjnych założeń dotyczących procesu oraz celu rozwiązywania kwestii spornej i ze szczegółowej znajomości historii poszczególnych grup i osób. Jest to coś więcej niż zwykła znajomość „zwyczaju Hagen” . Należy rozważyć, czy sędziowie, którzy są outsiderami, mogą pomóc w osiągnięciu takiego sukcesu, jaki jest udziałem miejscowych. Ze względu na długotrwałe przesłuchania, które są
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charakterystyczne dla nieoficjalnego ustawodawstwa wioskowego, można także zadać pytanie, czy w przypadku sędziów nielokalnych skuteczna będzie strategia polegająca na próbie zrozumienia niuansów społeczności, a jednocześnie na niereagowaniu na jej oczekiwania.Rodzime prawo jako prawo niepisane. Inną oczywistą cechą prawa rodzimego jest jego elastyczność, która w dużym stopniu wywodzi się z dwóch źródeł: z jego interpretacji oraz z dyskretnego egzekwowania, a także z faktu, iż jest ono niepisane. W jaki sposób zapisanie prawa niepisanego wpłynęłoby na elastyczność jego stosowania? Barnett jest przekonany, że zapisanie prawa ustnego prowadzi do jego skamienienia oraz możliwego nadmiernego uproszczenia ze względu na to, że każdy zapis wymaga selekcji klauzul idealnych norm, które nie zawsze będą odzwierciedlać wewnętrzną plastyczność poszczególnych celów oraz działań (Barnett 1973).Istotne jest to, aby nie pominąć faktu, iż rodzime prawo nie jest pisane. Tego typu uwarunkowanie powoduje, iż procedury prawne są łatwe, mniej formalne i rytualne oraz, jak zauważył Gluckman, ogranicza opracowywanie i wdrażanie abstrakcyjnych zasad prawnych oraz pomysłów. Ta cecha podkreśla publiczny charakter toku prawnego i popularność, przez którą utwierdzane są normy oraz przywództwo i z której ustawodawstwo czerpie swoją wartość terapeutyczną. Prawo zachowywane jest w sercach i umysłach ludzi. Ponieważ tego typu wiedza nie jest jednakowa w obrębie całego społeczeństwa, spory są publicznym forum, na którym istnieje możliwość modyfikacji lub ponownego utwierdzenia prawa.Kiedy rodzime prawo ustne jest przenoszone na papier, podlega zmianie charakterologicznej. Sam fakt zapisywania prawa umożliwia zainteresowanym odizolowanie go od kontekstu społecznego oraz dokonywanie w jego obrębie abstrakcyjnych i logicznych operacji, które wcześniej nie były możliwe. Po zapisaniu prawo traci elastyczność, którą w głównej mierze czerpie ze swej niejednoznacznej definicji społecznej. Dopóki pozostaje prawem niepisanym, może zawierać w sobie dość istotny paradoks: może być jednocześnie idealnie ogólne i gruntownie specyficzne. W tego typu przypadkach „skutek konkretnego stosowania normy nie polega na przypisywaniu prawu jakiejś dodatkowej precyzji czy specyficzności w potencjalnych sprawach; prawo wraca raczej do swoich jako takich «normalnych» założeń ogólności, kiedy udało się osiągnąć zamierzony cel w konkretnej sprawie, którą się zajmujemy” (Hamnett 1975: 14). Jak wykazuje Hamnett, prowadzi to do powstania niespójnego obrazu prawa, gdyż dana sprawa nie jest rozważana w kontekście abstrakcyjnym, ale konkretnym. Ze względu na to, iż sędziowie sądów wioskowych nie mogą odnieść się do wiarygodnych, zapisanych akt, nie mogą ze zbyt dużą łatwością przeprowadzić intensywnej, logicznej analizy decyzji. Co więcej, nie mogą tak łatwo dokonać mistyfikacji, stosując prawny precedens. Z powodu braku stałych zapisów doktryna precedensu nie prowadzi do skomplikowania prawa, jak dzieje się w przypadku prawa pisanego. Rodzime prawo jest w dość dużym stopniu u- kształtowane przez kontekst i sytuacje społeczne, w obrębie których istnieje i działa, a nie przez manipulacyjną logikę naukowców prawnych, którzy są
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zupełnie oderwani od problemu lub kwestii spornej. Kiedy prawo jest zapisane, sędzia — bez względu na to, jak jest wykształcony — w pewnym sensie jest zawsze niewolnikiem litery prawa.Proponowany projekt ustawy rozwoju prawa zwyczajowego jako podstawowego prawa Papui-Nowej Gwinei niejako podwójnie utwierdza nas w przekonaniu, że zarówno interpretacyjna, jak i proceduralna elastyczność prawa zostanie poważnie osłabiona przez wdrożenie w sądach za pomocą zmanipulowanego prawa zwyczajowego doktryn resjudicata  i precedensu.Szczegółowe i dokładne spisanie rodzimego prawa spowodowałoby jego, często niezbyt trafny, podział na części. Dość duża część tego prawa zostanie przekłamana, jeśli chodzi o interpretacje dokonywane przez naukowców mieszkających poza granicami państwa i rozrastającą się pomniejszą administrację państwową. Prawnicy wykształceni na Zachodzie, zgodnie z wyuczonymi wartościami i zawodowym situ s , muszą próbować traktować to, co postrzegają jako prawo melanezyjskie, w kontekście własnych doświadczeń. Zapominają lub nie są świadomi tego, że kategorie oraz definicje, które stosują lub o których bezkrytycznie zakładają, że mogą być zastosowane w kontekście melanezyj- skim, wywodzą się bezpośrednio z miejscowej lub zawodowej kultury, której sami są częścią składową. Podsumowując, można powiedzieć, że ryzyko wynikające z błędnej analizy jest niejako zakorzenione w ich pracy.Prawo jest produktem społecznym. Jest częścią konkretnego społeczeństwa, działa w konkretnym czasie i z tego względu podlega tym samym zmianom, nawet jeśli można je określić jako tradycyjne lub zwyczajowe. Różnorodne siły, które inspirują zmiany społeczne, przyczyniają się także do zmian prawnych. Radni i komitety w nieoficjalnych sądach w okolicy Mount Hagen i Wabag nie stosują rygorystycznie niezmiennych zwyczajów podczas rozwiązywania kwestii spornych. Stosują je wtedy i w taki sposób, który najbardziej pasuje im lub konkretnej społeczności. Według Narakobi, wartość postaci prawa zwyczajowego polega głównie na oczywistym ujawnianiu wielorakich czynników, które mają na niego wpływ. PodsumowanieSceptycyzm, cecha charakterystyczna socjologii krytycznej i antropologii, przewijał się przez wszystkie komentarze w niniejszym rozdziale. Dla analizy społecznej charakterystyczne są następujące, podstawowe pytania. Kto czerpie korzyści? W jaki sposób i dlaczego? Stanowisko krytyczne zakłada, że prawo jest narzędziem, które często jest tak ukształtowane, by służyć interesom tych, którzy pragną zachować status quo i którzy dążą do tego przez świadome manipulowanie prawem. Uzasadnione jest więc pytanie, dlaczego zachęca się do zainteresowania prawem zwyczajowym. Można odpowiedzieć, że takie zainteresowanie prawem, a szczególnie jego nieszkodliwymi i nieskutecznymi stronami, utwierdza mit o prawie jako przytłaczającej, niezbyt inspirującej rzeczywistości. Sugerujemy, że bardziej istotny problem tkwi nie w samej istocie
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prawa, ale w prawnej, instytucjonalnej hierarchii społeczeństwa Papui-Nowej Gwinei. Prawo zachodnie, jak sugeruje Kaputin, można uznać za oszustwo kolonialne, musimy jednak być świadomi, iż w kręgach rządowych możliwa jest transformacja prawa zwyczajowego w neokolonialne oszustwo, a następnie wdrażanie go na peryferiach, w wioskach, przy pomocy administracji burżuazyjnej.Perspektywa wioskowa. Aby system prawny był skuteczny, musi zostać zaakceptowany przez społeczeństwo, ale literatura niemal w ogóle nie wspomina o postrzeganiu prawa przez zwykłych obywateli. Aby odpowiedzieć na to pytanie, pytający musi wyciągać wnioski z zanotowanego toku postępowania — szczególnie w przypadku sądów wioskowych — który został opracowany celem zwiększenia zaufania do prawa zwyczajowego. Okazuje się, że mieszkańcy wiosek niechętnie stosują się do dyrektyw prawa zwyczajowego, które zostało określone, usankcjonowane i rozpropagowane przez pracowników administracji państwowej. Tego typu próby odgórnego narzucenia prawa nie odniosły skutku. Ustawa o sądach lokalnych z 1967 r. umożliwia samorządom lokalnym wydawanie wiążących not prawa zwyczajowego w obrębie obszaru ich jurysdykcji, jednak niewiele samorządów skorzystało z tej możliwości. Także sądy wioskowe nie zdołały sprostać wygórowanym oczekiwaniom swoich (biurokratycznych) zwolenników. Dlatego mówi się, że „głównym problemem [można by zapytać, czyim] jest fakt, [iż] sądy wioskowe miały zbyt formalny i surowy charakter, były zbyt mało zainteresowane i surowe w wyrokowaniu [może dlatego, że wzorowały się na sądach lokalnych?]. Mimo liberalizmu ustawy [o sądach wioskowych] co do doboru aktów prawnych sądy z trudem stosują prawo zwyczajowe. Niektórzy podsądni twierdzą, że nie powinni być sądzeni według prawa zwyczajowego, ponieważ narzucone odgórnie prawo jest o wiele lepsze” (Paliwala 1978). Niektórzy sędziowie sądów wioskowych twierdzą, że niechętnie stosują prawo zwyczajowe ze względu na to, iż jest ono czasochłonne, dość kosztowne i nie prowadzi do żadnych konkretnych rozwiązań — krytyka typowa dla obserwatorów prawa zachodniego! Nasze dość zawężone badania sugerują, że potoczna świadomość władzy i ustawodawstwa jest niezbędna do zrozumienia metod stosowanych podczas rozwiązywania kwestii spornych, szczególnie jeśli poprzemy to analizą takich czynników, jak czas, stosowane środki oraz związane z nimi rozgłos lub niesława.Analizując 65 kwestii spornych w jednej z wiosek Abelam, Scaglion zauważył, że 63,1% z nich było rozwiązywanych w sposób nietradycyjny, natomiast 13,8% przez radnych lub komitety, 18,4% w obrębie plemienia (przez agencje rządowe) i tylko 4,6% w sądach lokalnych (Scaglion 1976: 182). Częściowo tłumaczy on ten stan tym, iż urzędnicy administracji wyższego szczebla rzadko odwiedzają wioski znacznie oddalone od miast. Oprócz tego lud Abelam nie wnosi spraw do sądów, ponieważ jest przekonany, że nie jest w stanie wpływać na decyzje sądów. Oczywiście można założyć z identycznym prawdopodobieństwem, że obywatele nie wnoszą spraw do sądów, w których stosowany jest niezrozumiały język prawa, ponieważ mniejszość dość wykształconych podsąd- nych byłaby w lepszej sytuacji. Nie ma wątpliwości, że różnorodna biegłość w oficjalnym języku jest istotnym czynnikiem w wyborze odpowiedniego forum
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prawnego przez mieszkańców wiosek. W gruncie rzeczy stosowanie prawa jest głównie kwestią doboru słów. W argumentacji prawnej podsądni bardzo ostrożnie i precyzyjnie dobierają słowa, tak by przedstawić swoją sprawę w jak najlepszym świetle. Wcześniejsze sądy nieoficjalne działały dość skutecznie, ponieważ miały nieoficjalny charakter, to znaczy zarówno pośrednicy, jak i strony sporu mogły użyć groźby interwencji państwowej jako punktu przetargowego. W istocie wielu mieszkańców Enga z całą mocą stwierdza, że od czasu wprowadzenia sądów oficjalnych w ich prowincjach znacznie wzrosła przestępczość.Jest więc wątpliwe, czy sądy oficjalne uzyskają ogólną aprobatę ogółu ze względu na fakt, iż stosują własną wersję prawa zwyczajowego. Okazuje się, że w niektórych częściach Afryki i Indonezji, mimo różnych projektów mających na celu rozwój i przekształcenie prawa zwyczajowego, większość lokalnych kwestii spornych rozwiązywana jest w sposób nieoficjalny. Możemy równie dobrze zadać pytanie, czy niestosowne jest uzależnianie mieszkańców wiosek od zewnętrznych agencji rządowych. W końcowej analizie dążenie do prawa społecznego okazuje się kwestią działań lokalnych, a nie rezultatem jakiegoś narzuconego prawa zwyczajowego, które wdrażane jest przez sądy oficjalne.Kryzys wewnętrznego prawodawstwa. Można z całą mocą stwierdzić, że społeczeństwo Papui-Nowej Gwinei boryka się z kryzysem wewnętrznego prawodawstwa. W trakcie procesu kształtowania się państwo poprzez swoje służby i administrację rości sobie monopolistyczne prawa do rozwiązywania kwestii przemocy i wymuszeń. Stara się podkreślić swoją pełnoprawność zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Szczególnie na tym poziomie rozwoju rząd wydaje się być bardzo wrażliwy i otwarty na wyzwania związane ze słabnącą autonomią, autorytetem oraz kontrolą nadużyć. Ofiary walk plemiennych są z tego względu traktowane bardziej poważnie niż o wiele liczniejsze ofiary wypadków drogowych, a samo państwo przykłada więcej starań do kontroli walk niż do karania pijanych kierowców.Instytucja państwa, szczególnie aparat egzekucji prawa, rywalizuje z innymi rodzimymi instytucjami o prawowitość działania. Dość powszechne sądy nieoficjalne stanowią zagrożenie dla uznania kontroli państwa nad malwersacjami.Tego typu zagrożenie było najprawdopodobniej głównym impulsem do administracyjnego uznania planu rozwoju prawa zwyczajowego. Pewną drogą do uzyskania przez agencje rządowe pełnoprawności jest kontrolowanie konkurencyjnych instytucji przez przyłączenie i ukonstytuowanie. Samo państwo dokonuje tego przez zmniejszenie autonomii rodzimych instytucji.W niniejszym rozdziale stwierdziliśmy, że prawo zwyczajowe należy przede wszystkim postrzegać w kategoriach ideologii, którą państwo próbuje zastosować jako kolejne narzędzie ustalenia prawowitości sprawowania kontroli nad obywatelami. Powszechne przekonanie, iż istnieje konkretna wiedza, znana pod nazwą zwyczajowego prawa melanezyjskiego z podstawowym zbiorem logicznych postulatów prawnych, daje zarówno zaniepokojonym mieszkańcom wiosek, jak i pracownikom aparatu państwowego poczucie ciągłości politycznej i pomaga zachować aurę niezawisłości otaczającą system prawny i władzę. W ta
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kich okolicznościach, jak sugeruje Moore, ideologiczna funkcja prawa, faktyczna i potengalna, jest o wiele bardziej znacząca.Ideologie mogą być oczywiście stosowane, aby uzasadnić wiele różnych sytuacji. Przechodząc od braku akceptacji do akceptacji prawa zwyczajowego, państwo, działając poprzez swój aparat prawny, rości sobie prawo do decydowania, czym jest dany zwyczaj oraz sankcjonowania go. W tym procesie państwo, zgodnie z najlepszą australijską tradycją, może znieść dowolny zwyczaj, który uważa za „niezgodny z powszechnymi normami moralnymi” . Postępując w ten sposób dla dobra obywateli, osiąga swój cel, zmniejszając autonomię obywateli. Pod tym względem owo ogólne postępowanie może być traktowane jako przejaw neokolonializmu lub też kolonializmu wewnątrzpaństwowego ze strony centrum, mającego zasięg peiyfeiyjny, narzucanego na ogół przez elitę prawną. Jest oczywiste, że w tego typu strukturze informacje są przekazywane odgórnie, a nie odwrotnie. Kontrola informacji jest formą sprawowania władzy. Dlatego też bezpośrednim celem utworzenia centrum informacji prawnej jest dostarczanie informacji na użytek urzędników administracji rządowej, a nie mieszkańców wiosek, którzy — jak się zakłada — znają swoje prawo.Ponieważ społeczeństwo Papui-Nowej Gwinei staje się coraz bardziej zróżnicowane i hierarchiczne, coraz bardziej widoczny będzie nierównomierny podział władzy. Już teraz sędziowie i prawnicy mają pewnego rodzaju monopol na wiedzę, która jest społecznie, politycznie i ekonomicznie użyteczna. Owa dominacja będzie najprawdopodobniej coraz bardziej obwarowywana w toku profesjonalizacji prawa zwyczajowego, co z łatwością da się osiągnąć przez mistyfikację języka i procedur prawnych. Zazwyczaj tego typu problem jest tłumaczony przy użyciu argumentacji, iż stosowanie języka prawnego zapewnia większą precyzję, jednak — jak mówi Edelman — jedną z funkcji języka prawnego jest umożliwienie prawnikom interpretowania prawa w tak szerokim kontekście, na jaki pozwalają warunki.Wracając do palącego pytania, kto czerpie korzyści, można powiedzieć, że mieszkańcy wiosek najprawdopodobniej mogą czerpać krótkofalowe korzyści, jednakże w perspektywie tracą bardzo wiele. Nie tylko poświęcą częściowo autonomię (prawdopodobnie dość dużą jej część), ale także rozbieżność pomiędzy prawem idealnym a rodzimym może się znacznie powiększyć. Większe zaufanie do prawa, które jest promowane przez formalne działania prawne, może równie dobrze generować coraz większą niepewność na szczeblu lokalnym. Bez wątpienia głównymi beneficjentami tych zmian będą stale poszerzające się kadry paraprawnych i prawnych urzędników działających w obrębie administracyjnego aparatu państwowego, choć zwolennicy idei polegania na prawie zwyczajowym z pewnością będą przeczyć, że taki był ich zamiar. Tego typu rozwój nie tylko spowoduje znaczny wzrost liczby prawników, ale także będzie promował wzmożone uwierzytelnianie. Taki rozwój jest jednak mieczem obosiecznym. Może równie dobrze prowadzić do braku wiarygodności państwa, szczególnie w takiej sytuacji, w której wiemy, że „stosowanie pewnego zwyczaju” jest bardziej podatne na nadużycia w niższych niż w wyższych kręgach.
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Ze względu na charakter administracyjnego aparatu państwowego dokumentacja i formalizacja prawa zwyczajowego będzie częściej stosowana w uzasadnieniach post hoc działań rządu niż w celu ogólnego krzewienia wiedzy. Można z łatwością przedstawić kilka dowodów potwierdzających tego typu hipotezę. Na przykład w niektórych dokumentach na temat prawa zwyczajowego Komisji do Spraw Reformy Prawa autorzy, z jednym wyjątkiem, zupełnie pomijają inne pisane źródła, istotne w danej kwestii.Musimy także wziąć pod uwagę to, w jaki sposób ideologia prawa zwyczajowego może zostać błędnie wykorzystana na poziomie wioskowym. Większość naukowców twierdzi, że istota prawa odzwierciedla realia społeczno-gospodarcze, w jakich ono istnieje. Powszechnie akceptowany i dość luźny „harmonijny model” prawa zwyczajowego mógłby być odpowiedni w kontekście tego, co błędnie nazwano „pierwotnym bogatym społeczeństwem”. Można zapytać, w jakim stopniu tego typu model przekłada się na sytuację współczesnej Papui-Nowej Gwinei. Biorąc pod uwagę fakt, iż niedobór zasobów społecznych i materialnych staje się coraz bardziej oczywisty, wszyscy obywatele, bez względu na klasę społeczną, stosują różnorodne metody, które pozwalają im odnieść sukces, więc powszechne staje się manipulowanie ideologią „tradycji” czy też „metody mela- nezyjskiej”, która najbardziej służy celom rywalizujących ze sobą stron. Wielcy rodu mogą i w istocie stosują tego typu ideologie harmonii egalitarnej w celu obwarowania własnej pozycji w systemie, który staje się coraz bardziej hierarchiczny. Prawo zwyczajowe może być wykorzystywane przez stronę sporu mającą większą siłę przebicia w celu usankcjonowania ataku na słabszą stronę oraz zminimalizowania ryzyka interwencji strony trzeciej (państwa), która może występować w imieniu ofiary. BibliografiaBarnett T. E.1973 Law and justice Melanesian style, w: A. Clunnies-Ross I J. Langmore, eds., 
Alternative strategiesJor Papua New Guinea, Melbourne: Oxford Univ. Press.Epstein A. L , ed.1974 Contention and dispute: Aspects qflaw and social control In Melanesia, Canberra: ANU.Gluckman E.1958 Analysis q f a social Situation in modem Zululand, Manchester Univ. Press. Hamnett I.1975 Chięftainship and legitimacy, London: Routledge & Kegan Paul.Kaputin J.1975 The Law: A colonialfraud?, New Guinea 10(1).Lynch C. J.1969 Aspects qf politica/ and constitutional development and allied Topics, w: B. Brown, ed., Fashion q f Law in New Guinea, Sydney: Butterworths.
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Aktualna sytuacja społeczno-kulturowa Indian Kofan ze wschodniego Ekwadoru*Alicja Pasek

Kofanowie to Indianie, którzy zamieszkiwali las tropikalny Amazonii ekwadorskiej i kolumbijskiej w dorzeczach dwóch rzek — San Miguel i Aguarico. Obecnie jest to terytorium skolonizowane przez Kreoli i mocno zdegradowane środowiskowo. Nazwa „Kofanowie” to egzoetnonim o niewyjaśnionym pochodzeniu. Nazwą własną tych Indian jest A ’i, co oznacza „ludzie” (Califano i Gonzalo 1995: 6 i 197; Robinson 1979: 22; Yumbo 1995: 135). Liczebność Kofanów wynosi około 1 200 osób, z czego większość — około 750 osób — zamieszkuje na terenie Ekwadoru1. I właśnie tej części Kofanów dotyczy prezentowany artykuł* 1 2.Sami Kofanowie dzielą swą społeczność na Kofanów znad rzeki Aguarico i tych znad rzeki San Miguel, co ma swe uzasadnienie w odmienności pewnych elementów językowych i kulturowych obu podgrup. Obecnie jednak można już mówić raczej o Kofanach kolumbijskich i ekwadorskich, co zauważają sami Indianie. O tym nowym podziale decyduje nie tyle sama granica państwowa między tymi krajami, ile odmienne prawodawstwo na ich terenach, które od kilku dziesięcioleci wywiera silny wpływ na przemiany społeczności kofańskiej, tak bezpośrednio, jak i pośrednio. I chociaż pozostały różnice językowe i kulturowe odróżniające Kofanów znad San Miguel i tych znad Aguarico, to w obliczu coraz powszechniejszego odchodzenia tych Indian od tradycyjnych wzorów kulturowych mają one obecnie niewielkie znaczenie. Zresztą wymienione dwa podziały niemal pokrywają się ze sobą: wszystkie cztery osady kofańskie nad Aguarico znajdują się na terenie Ekwadoru. Spośród osad Kofanów znad rzeki San Miguel tylko jedna leży w Ekwadorze — jest to osada Chandia Na’en. Wszystkie
* Artykuł ten odnosi się do sytuacji z 1998 r., kiedy to przeprowadzone byty badania terenowe.1 Są to szacunkowe dane dotyczące liczebności Kofanów na podstawie naszych rozmów z nimi. Np. Kairski (1999 II) podaje inny stosunek Kofanów kolumbijskich do ekwadorskich: 903 do 780 osób, w sumie szacując catą populację Kofanów na 1 683 osoby.2 Chociaż w ramach badań odwiedziliśmy także jedną z osad kofafiskich w Kolumbii. Wiadomości prezentowane w tekście pochodzą z osobistych obserwacji i wywiadów podczas badań, a podane źródta umożliwiają ewentualną konfrontację danych.
PIERWSZE NARODY, ISBN 83-7181-254-Х
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pozostałe znajdują się na lewym brzegu San Miguel, a więc tym samym leżą w granicach Kolumbii. Przy czym należy podkreślić, że sytuacja w Chandia Na’en, a przynajmniej w wizytowanej przez nas jej części — Alto Bermejo, różni się zarówno od tej charakterystycznej dla Kofanów kolumbijskich, jak i od tej, która dotyka generalnie Kofanów ekwadorskich, o czym wspomnę na końcu.Kofanowie stanowią jedną z najmniejszych grup indiańskich w Ekwadorze. Zamieszkują w prowincji Sucumbfos, której stolicą jest Nueva Loja (Lago Agrio). Zlokalizowani są oni w pięciu osadach. Nad rzeką Aguarico są to (w kolejności od górnego do dolnego biegu tej rzeki): Sinangüe, Dovuno, Dureno i Zäbalo. Piąta osada to wspomniana już Chandia Na’en. Dzieli się ona na cztery siedliska, które leżą na prawym brzegu i przy prawych dopływach rzeki San Miguel. Spośród tych czterech siedlisk tylko w jednym — Alto Bermejo udało się przeprowadzić badania terenowe w ramach realizowanego w 1998 r. projektu.Źródła zmianPierwsze kontakty Kofanów z ludnością nieindiańską miały miejsce już w końcu XVI w., co wpłynęło znacznie na ich dawną kulturę (Califano i Gonzalo 1995: 7, Yumbo 1995: 125). To, co w tym artykule nazywane będzie kulturą tradycyjną, odnosi się do kultury już naznaczonej obcymi wpływami, ale będącej jeszcze do lat 60. naszego stulecia w pełni efektywnym i samowystarczalnym systemem gospodarczym, społecznym i wierzeniowym. To właśnie lata 60. były dla Kofanów punktem zwrotnym, który zadecydował o kierunku przemian ich kultury. Wtedy nastąpiło ich kolejne otwarcie na świat zewnętrzny — otwarcie wymuszone i, jak miało się wkrótce okazać, ostateczne. Zmiany, które dotknęły Kofanów od tego czasu, a które zdają się dotykać ich obecnie coraz boleśniej, miały swoje źródła w trzech głównych procesach: wzmożonej działalności misyjnej, aktywności kompanii naftowych, a wraz z nią masowym osadnictwem kreolskim na terenach indiańskich, oraz zajmowaniem ziem kofańskich przez przedstawicieli innych grup indiańskich (Califano 1995: 9, Robinson 1979: 24-30, Yumbo: 13).Działalność misyjna. Już w końcu lat 50. dała się zauważyć wzmożona działalność misyjna wśród Kofanów. Dotyczy to zarówno misji protestanckich, jak i katolickich (Barriga López 1992: 166, Robinson 1979: 30-35). Obecnie trzy spośród pięciu osad kofańskich (Dovuno, Sinangüe, Chandia Na’en) są związane z misją katolicką prowadzoną przez karmelitanów. Misja ta ma siedzibę w Nueva Loja (Lago Agrio), gdzie utworzone zostało w 1990 r. Centro Cultural Padre Ramon López (Centrum Kulturowe im. ojca Ramona Lopeza), które oprócz pracy ewangelizacyjnej wśród Indian prowadzi także działania zmierzające do zachowania ich tożsamości etnicznej i tradycyjnej kultury, a raczej jej elementów akceptowanych przez Kościół.W końcu lat 50. wśród Kofanów pojawili się także pracownicy Summer Institute of Linguistics, czyli Letniego Instytutu Językoznawczego (LIJ). Była to
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misja protestancka, którą utrzymywały liczne amerykańskie ruchy protestanckie o charakterze fundamentalistycznym. Instytucja ta stawiała sobie za cel prowadzenie ewangelizacji w języku danej grupy etnicznej, w którym to celu przede wszystkim opracowywano leksykalnie i gramatycznie jej język. Jednak poza tym działalność LIJ była dość kontrowersyjna, ponieważ nieuchronnie doprowadzała do szybkiego zaniku autochtonicznej kultury, co w końcu spowodowało, że rząd ekwadorski wydał zakaz prowadzenia przez LIJ działalności na terenie kraju. Miało to miejsce w 1982 r. Jednak we wczesnych latach 90. osoby związane z tą instytucją powróciły do swych działań, ale już oficjalnie, bez konotacji z LIJ. Obecnie osoby związane dawniej z LIJ wciąż przebywają w pozostałych dwóch osadach kofańskich — Dureno i Zabalo. W przeciwieństwie do misjonarzy katolickich, którzy jedynie wizytują wioski indiańskie, protestanci mieszkają tam na stałe, co sprawia, że mają znacznie większe możliwości wywierania wpływu na społeczność lokalną, z którą żyją, ale jednocześnie także większą możliwość bliższego ich poznania i natychmiastowej pomocy w sytuacjach kryzysowych.Kompanie naftowe i osadnictwo kreolskie. Problemy związany z kompaniami naftowymi to przede wszystkim problemy dotyczące własności ziemi oraz jej zanieczyszczenia. W Ekwadorze Kofanowie zajmowali dawniej tereny leżące przy Aguarico, a ciągnące się od źródeł rzek Chingual i Cofanes na zachodzie, po ujście rzeki Eno na wschodzie, a według relacji starszych nawet jeszcze dalej na wschód — po rzeki Cuyabeno i Zabalo (Robinson 1979: 23-24 i 29-30, Yumbo 1995: 124). Kofanowie zamieszkiwali ten obszar aż do pojawienia się na ich terenach kompanii naftowych w latach 60., które to kompanie powoli i systematycznie spychały ten lud na coraz bardziej ograniczone terytoria. Ponadto w ślad za kompaniami naftowymi szły, i dalej idą, masowe akcje osiedleńcze ludności latynoskiej, przyciąganej przez możliwość zdobycia pracy. W rezultacie na dawnych terenach kofańskich jest obecnie znacznie więcej kolonistów niż ludności indiańskiej (nawet wliczając w to członków różnych grup etnicznych). W Si- nangtić i pobliskim miasteczku górniczym Cabeno można nawet mówić o zupełnym przemieszaniu Kofanów i białych osadników {Los Cofanes 1991, Robinson 1979: 35-37).Strategia działania kompanii naftowych opiera się głównie na dwóch metodach: kupieniu zgody na podjęcie wydobycia albo też rozpoczęciu prac bez wiedzy i zgody Indian. Napięta sytuacja między lokalnymi społecznościami indiańskimi a kompaniami naftowymi jest jeszcze potęgowana przez niejednoznaczne prawo ekwadorskie, według którego nawet jeżeli Indianie mają ziemię nadaną im na własność, to należy do nich powierzchnia owego terytorium, podczas gdy leżące pod ziemią złoża naturalne stanowią własność państwa.Ze wszystkich społeczności lokalnych Kofanów w Ekwadorze najbardziej ucierpiała na obecności kompanii naftowych społeczność Dureno. Na ich ziemi znajduje się kilka szybów wiertniczych wydobywających ropę naftową. Latem 1998 r. toczyły się w Dureno kolejne rozmowy na temat dalszego wydobycia ropy na terenie należącym do lokalnej społeczności. Także na terenach przynależących do Kofanów z Zabalo prowadzone są prace zmierzające do zbadania istnie
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jących tam zasobów ropy naftowej, choć terytorium to ma status rezerwatu przyrody. Ropa naftowa wydobywana jest też w okolicy Chandia Na’en, choć nie bezpośrednio na terenie należącym do Kofanów.Napływ ludności z innych grup indiańskich. Ten element wpływu na kulturę kofańską można uznać za naturalny, ponieważ rozprzestrzenianie się pewnych ludów, a wraz z tym wzajemne konfrontacje były zawsze na terenie Amazonii. Obecnie jednak, przede wszystkim w rezultacie silniejszej niż kiedykolwiek wcześniej kolonizacji latynoskiej, coraz mniej jest w rejonie lasu tropikalnego wolnej przestrzeni, na której można się osiedlić, mniejsze też są możliwości utrzymania się w coraz bardziej zdegradowanym środowisku naturalnym. Dlatego migracje ludności autochtonicznej wywołują dziś scysje większe niż dawniej.W kontaktach Kofanów z innymi grupami indiańskimi zauważyć można ambiwalencję. Z jednej strony widoczne są wysiłki zmierzające do konsolidacji wspólnych działań w celu zwiększenia siły swego oddziaływania na instytucje rządowe i kompanie naftowe. Z drugiej strony wyczuć można żal do innych grup indiańskich za wykorzystywanie okazji do zajmowania ziem dawniej należących do Kofanów. W ten właśnie sposób nowymi sąsiadami Kofanów stali się Indianie Ouichua (Dovuno) i Shuar (Chandia Na’en). Jednak zarówno z nimi, jak i ze swymi dawnymi sąsiadami — Siona i Secoya — Kofanowie utrzymują generalnie przyjazne stosunki, włącznie z zawieraniem małżeństw mieszanych.Najważniejsze zmiany w kulturze KofanówZmiany, których doświadczyli Kofanowie od przełomowych lat 60. są trudne do szczegółowego prześledzenia i odtworzenia. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem będzie przedstawienie obecnego stanu kultury w konfrontacji z tradycyjnymi wzorcami kulturowymi znanymi nam z literatury i indiańskich opowieści.Kultura materialna. Zmiany w kulturze materialnej są najbardziej oczywiste, albowiem są one widoczne „gołym okiem”. Dotyczy to głównie budownictwa, wyposażenia domostw oraz stroju (Robinson 1979: 37-46).Tylko w Alto Bermejo domy kofańskie budowane są jeszcze w tradycyjnych formach i z materiałów wykorzystywanych w tym celu od wieków. Są to domy budowane na palach, z bambusową podłogą na wysokości około metra od ziemi, strzechą z palmowych liści i bez ścian bocznych. W niektórych domach stawiana jest pośrodku niewielka konstrukcja, jakby wiata, która chroni przed silnymi wiatrami i deszczami. Do domu wchodzi się po schodkach wyciętych w grubym pniu drzewa lub bambusa. W pozostałych osadach kofańskich domy mieszkalne budowane są tradycyjnie na palach, ale przeważnie z drewnianych desek, z których robi się nie tylko podłogę, ale i ściany boczne, a często i wewnętrzne ścianki działowe. Domy pokryte są dachami z palmowych liści lub z blachy falistej. Tylko częściowo wykorzystywany jest tradycyjny materiał — bambus. W osadach tych są również budynki stawiane w ramach akcji rządowych, które można nazwać
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budynkami użyteczności publicznej. Należą do nich: szkoła, dom zebrań i ewentualnie ośrodek zdrowia, przy czym te ostatnie, nawet gdy istnieją, to z przyczyn braku funduszy i personelu nie spełniają swej funkcji. Są to budynki murowane, z dachami z blachy falistej.Kofanowie w dużym stopniu wykorzystują fabrycznie produkowane przedmioty codziennego użytku, które najczęściej zakupują w pobliskich miastach i miasteczkach. Tradycyjne wyposażenie jest obecnie używane przede wszystkim przez osoby w starszym i ewentualnie średnim wieku. Zaliczyć można do tej grupy sieci do łowienia ryb, hamaki, siatki, koszyki oraz wachlarze z piór do podtrzymywania ognia. Z nowego wyposażenia gospodarstw kofańskich wymienić należy przede wszystkim wszelkiego rodzaju metalowe naczynia, które wyparły tradycyjne naczynia gliniane. Chociaż znane są sposoby wyrobu dmuchawek, to obecnie wyrabiane są one głównie na sprzedaż dla turystów, a polowanie odbywa się za pomocą broni palnej. Dużą rolę odgrywają jeszcze łodzie otrzymywane przez wydrążenie pnia drzewa, a większe z nich mają przymocowane motory. Pojedyncze rodziny korzystają z kuchenek gazowych (na gaz z butli), a w dwóch miejscowościach — Dureno i Zabalo — także z generatorów prądu elektrycznego, które pozwalają na korzystanie ze światła elektrycznego, a także z pojedynczych odbiorników radiowych i telewizyjnych.We wszystkich osadach poza Alto Bermejo przedstawiciele średniego i młodego pokolenia oraz dzieci noszą ubrania fabrycznie produkowane. Tylko starsze osoby noszą na co dzień tradycyjne stroje oraz ozdoby nosa i uszu. Tradycyjnym strojem mężczyzn jest granatowa tunika do kolan lub za kolana, noszona do spodni lub samodzielnie. Kobiety noszą luźne bluzki z kwadratowym karczkiem i rękawami do łokcia oraz spódnice za kolana. Są one łączone z jednobarwnych tkanin fabrycznych, z przewagą kolorów: czerwonego, żółtego i niebieskiego. Do strojów przy szczególnych okazjach noszono naszyjniki z koralików, nasion i zębów zwierzęcych, a mężczyźni także czerwone trójkątne chusteczki zawiązane wokół szyi. Inaczej jest w Alto Bermejo, gdzie jedynie mężczyźni w średnim wieku noszą na co dzień ubrania fabryczne które służą im do pracy. Pozostali mieszkańcy, także młodzi, noszą tradycyjne stroje. Różnią się one nieznacznie od strojów mieszkańców innych ekwadorskich miejscowości kofańskich, reprezentują bowiem typ kultury kofańskiej znad rzeki San Miguel. Strój kobiecy wygląda podobnie jak wyżej opisany, ale wykorzystywane są w nim przeważnie wielokolorowe wzorzyste tkaniny fabryczne. Mężczyźni noszą niebieskie tuniki sięgające do połowy uda, z wielobarwnym haftem ciągnącym się wzdłuż dolnej krawędzi. Tunika noszona jest ze spodniami oraz dużą trójkątną chustą zawiązaną wokół szyi. Chusta ma kolor czerwony i przy krótszych krawędziach zdobiona jest aplikacjami o geometrycznych wzorach w kolorach: żółtym i niebieskim. Stroje obu płci uzupełnia duża liczba naszyjników z koralików, nasion oraz kolorowych piór, a także czerwone malunki na twarzy wykonane sokiem z nasion achiote (Bixa Orellana). Kobiety dodatkowo malują także na czerwono łydki. Wszyscy mężczyźni oraz kobiety mają przekłute przegrody nosowe, w któ
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re wkładają piórka — niektóre osoby jedynie na większe okazje. Kobiety na co dzień noszą w dziurkach w płatkach uszu fabryczne kolczyki.Gospodarka. Prace związane z wydobyciem ropy naftowej realizowane w pobliżu lub bezpośrednio na terenach kofańskich powodują zanieczyszczenia ziemi oraz wód, a co za tym idzie — również degradację okolicznej flory i fauny. Duży napływ ludności nieindiańskiej na te tereny, po wejściu kompanii naftowych, jest dodatkowym źródłem wyniszczania środowiska naturalnego, zwłaszcza że gleba uzyskana na uprawy w wyniku karczowania lasu tropikalnego szybko ulega wyjałowieniu. W związku z powyższymi faktami większość Kofanów nie może już utrzymywać się przy pomocy tradycyjnej gospodarki, która opierała się na kopieniaczej uprawie ziemi oraz polowaniu i rybołówstwie. Alternatywą staje się wtedy podjęcie pracy zarobkowej, która pozwala na zakup towarów niezbędnych do życia. Kofanowie imają się np. uprawy roślin (kawa, kakao, różne owoce), sprzedaży drewna pochodzącego z ich ziem, wyrabiania na sprzedaż tradycyjnych przedmiotów artystycznych. Wyroby te są sprzedawane bezpośrednio turystom albo też pośrednikom w Nueva Loja (Lago Agrio). Sporo Indian, zwłaszcza młodych, zatrudnia się do różnych prac w pobliskich miastach i osadach. W Dureno i Zäbalo coraz bardziej popularna staje się także tzw. eko i etnoturystyka.Dureno jest osadą często odwiedzaną przez turystów, ponieważ leży niedaleko stolicy prowincji i dojazd do niej jest stosunkowo łatwy i tani. Należy podkreślić, że w Dureno eko- i etnoturystyka odbywa się w formie zagranicznej turystyki indywidualnej. Kilku licencjonowanych przewodników z Dureno współpracuje również z biurami turystycznymi w Nueva Loja (Lago Agrio). Turyści w Dureno lokowani są w domu swego gospodarza i korzystają z jego usług jako „tłumacza kultury” i przewodnika po okolicznym terenie. Wizyty takie trwają zwykle od 2-3 dni do 2-3 tygodni.W przeciwieństwie do turystyki indywidualnej w Dureno w Zabalo podstawą jest zagraniczna turystyka zorganizowana. Różnica pomiędzy tymi dwiema osadami polega także na skali zjawiska — podczas gdy w Dureno jest to działalność niewielka, to większość mieszkańców Zabalo właściwie opiera swą egzystencję na obsłudze ruchu turystycznego. W Zabalo istnieją dwa punkty turystyczne, które dawniej współpracowały między sobą, a obecnie są oddzielnymi instytucjami. Pierwszy to Flotel Orellana — ośrodek wycieczkowy zlokalizowany na 3-poziomowej barce pływającej po rzece Aguarico wzdłuż umiejscowionych tam osad Indian Ouichua i Kofan (są to odpowiednio: Playa Cuyabeno i Zäbalo). Także Indianie Ouichua i Kofan są pracownikami tego ośrodka. Do Flotelu przybywają regularnie około 40-osobowe grupy turystyczne na 3, 4 lub 5 dni. W programie ich pobytu jest m.in. wyprawa do lasu i wsi indiańskich oraz kiermasz wyrobów miejscowych Indian. Ten program tzw. ekoturystyki i etnoturystyki prowadzony jest pod auspicjami rządu ekwadorskiego i skierowany przede wszystkim do turystów z Ameryki Północnej i Europy.
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Drugim punktem turystycznym jest centrum wioski Zäbalo, gdzie pod kierownictwem mieszkającego tam Amerykanina, syna dawnych działaczy LIJ — Randy’ego Bormana, funkcjonuje ośrodek turystyczny pod nazwą „Zäbalo” przystosowany na przyjęcie około 16 osób3.Zmiany społeczne. Wraz z poważnymi zmianami natury gospodarczej zaczęły też zachodzić u Kofanów pewne istotne zmiany społeczne, które mają znaczenie dla obecnego stanu ich kultury. Coraz częstsze i bliższe kontakty ze światem nieindiańskim doprowadziły do upowszechnienia się wśród nich niektórych nowych wzorców organizacji życia społecznego. Ważną drogą ich rozpowszechniania się były zwłaszcza małżeństwa mieszane. Różny jest stosunek Indian do takich związków w różnych osadach. Na przykład z rozmów przeprowadzonych w Dureno wynika, że małżeństwa mieszane są niechętnie widziane na terytorium tej społeczności, a więc najczęściej przenoszą się one do miejscowości kreolskich. Tymczasem w Sinangüe istnieje wiele związków małżeńskich zawieranych między Indianami i Latynosami, którzy zamieszkują nie tylko w Sinangüe, ale i w pobliskiej osadzie górniczej Cabeno.Najważniejsza zmiana o charakterze społecznym dotyczy sytemu władzy w osadach. Do lat 60. sprawowali ją Na’su, czyli lokalni przywódcy, których władza ograniczała się tylko do własnej osady i polegała głównie na zapobieganiu konfliktom wewnątrz i na zewnątrz osady oraz zarządzaniu pracami wspólnotowymi. Byli oni zarazem przywódcami rytuałów szamańskich, które stopniowo zanikają od czasu wprowadzenia wspólnotowych rządów w osadzie, a także wobec krytyki tych praktyk przez misjonarzy (Yumbo 1995: 136-137).Obecnie władza w osadzie sprawowana jest przez radę, na którą składają się trzy funkcje: prezydenta, jego zastępcy oraz zarządcy. Wybory osób do pełnienia tych stanowisk odbywają się co kilka lat i biorą w nich udział wszyscy dorośli mieszkańcy danej osady. Można zauważyć, że na stanowiska te wybierane są osoby znające dobrze język hiszpański oraz dobrze zorientowane w realiach życia społeczności nieindiańskiej Ekwadoru, a więc zwykle osoby młode lub w średnim wieku. Najczęściej są to zarazem — z tych samych przyczyn — osoby dość dobrze sytuowane w porównaniu z innymi mieszkańcami osad. W osadach zamieszkanych nie tylko przez Kofanów (Ouichua w Dovuno, Latynosów w Sinangüe) funkcje w radzie mogą być pełnione także przez przedstawicieli drugiej nacji.Starsi Kofanowie dobrze pamiętają czasy, w których życie osady dyktowane było przez Na’su, a niektórzy z nich żywią do nich sentyment. Natomiast większość młodzieży, która zna owe czasy jedynie z opowieści, jest zadowolona z obecnego stanu rzeczy. Z ich słów wynika, że młodzi ludzie cieszą się obecnie * I
3 Randall (Randy) Borman jest nieformalnym rzecznikiem Kofanów, przynajmniej tych z Zäbalo, i przez część z nich uważany za pełnoprawnego członka ich społeczności (jest ożeniony z Kofanką).I zapewne to on jest twórcą stron internetowych dotyczących Kofanów, do których odsyłam wszystkich zainteresowanych dodatkowymi wiadomościami i ewentualnie obejrzeniem fotografii: http://www.cofan.org
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większą samodzielnością i rzeczywiście można o tym wnioskować także na podstawie obserwacji życia codziennego. Przede wszystkim to oni, w wyniku akcji edukacyjnej, dość dobrze znają język hiszpański, który umożliwia im czerpanie korzyści z kontaktów z nie Indianami. Znacznie zmniejszyła się w związku z tym rola, jaką w dawnej kulturze odgrywały osoby starsze, jako najlepiej znające tradycję. Wydaje się, że ich pozycja jest obecnie w znacznej mierze podtrzymywana przez ruch turystyczny, zwłaszcza ten nastawiony na tak zwaną etnoturystykę, w którym osoby znające tradycyjną kulturę są bardzo cenione.Kolejnym ważnym zwrotem w społecznej sytuacji Kofanów było założenie przez nich ich własnej organizacji, reprezentującej na zewnątrz całą społeczność. Jest to szczególnie istotne w przypadku konfliktów z kompaniami naftowymi oraz administracją lokalną i państwową. Zaczątki takiej organizacji datują się na 1986 r., a jej ostateczna forma i nazwa wykształciła się w 1992 r. (Yumbo 1995: 147-149). Jest to Organizacja Indian Narodowości Kofańskiej z Ekwadoru (Organización Indigena de la Nacionalidad Cofan del Ecuador — OINCE). Organizacja ta stworzona została na kształt podobnych, już wcześniej istniejących stowarzyszeń innych grup indiańskich w Ekwadorze i współpracuje z nimi w ramach organizacji regionalnej Konfederacja Narodowości Indiańskich Amazonii Ekwadorskiej (Confederación de Nacionalidades Indigenas de la Amazonia Ecu- atoriana — CONFENIAE), a w ramach organizacji ogólnopaństwowej Konfederacja Narodowości Indiańskich Ekwadoru CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indigenas del Ecuador CONAIE). Najważniejszymi problemami, z którymi borykają się Kofanowie są: samowolna działalność kompanii naftowych na ich terenach, brak nadania ziemi na własność w Sinangüe, problemy z wyznaczeniem granic ziemi posiadanej na własność przez mieszkańców Zabalo i Chandia Na’en, degradacja środowiska naturalnego oraz brak funduszy na opiekę zdrowotną oraz rozwój szkolnictwa.We wszystkich miejscowościach kofańskich istnieją dwujęzyczne szkoły podstawowe, w których nauczycielami są w większości miejscowi Kofanowie. Nauka w tych szkołach trwa 6 lat, a rozpoczynają ją dzieci sześcioletnie. Pierwsze szkoły zostały wprowadzone przez misjonarzy katolickich oraz protestanckich. Pierwszy alfabet oraz pisana wersja języka kofańskiego stworzone zostały przez pracowników LIJ w latach 60. i choć ich wartość jest z lingwistycznego punktu widzenia nie najlepsza (opinia językoznawcy z Instituto „Macac” z Quito — dr Consuelo Yänez Cossfo), to są one nadal w użyciu. Dopiero w latach 80. szkoły indiańskie wyszły spod wpływów misyjnych i znalazły się pod zarządem państwowym. Są to szkoły z założenia dwujęzyczne, tzn. dzieci kształcone są w ich własnym języku etnicznym, a dodatkowo odbywa się nauka języka państwowego, czyli hiszpańskiego. Stąd większość Kofanów mówi po hiszpańsku, choć z różnym stopniem biegłości. Generalnie najlepiej władają tym językiem mieszkańcy Sinangüe ze względu na dużą liczbę małżeństw mieszanych między Kofanami i Latynosami. W tamtejszej szkole hiszpański jest nawet językiem nauczania, a język kofański traktowany jest jako drugi język. Podobnie wygląda
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sytuacja w szkole w Dovuno ze względu na Indian Ouichua mieszkających w tej osadzie. Ponieważ obecnie głównym nauczycielem jest tam właśnie Indianin Ouichua, nauka w tej szkole jest prowadzona głównie w języku quichua, z mniejszym uwzględnieniem języka kofańskiego oraz hiszpańskiego. W pozostałych miejscowościach kofańskich można zauważyć, że najlepiej mówią po hiszpańsku młodzi oraz dorośli mężczyźni, prawdopodobnie ze względu na liczniejsze od kobiet kontakty z ludnością hiszpańskojęzyczną.Duże problemy są ze szkolnictwem ponadpodstawowym dla Kofanów. Uczniowie pragnący kontynuować naukę mogą to obecnie czynić w szkołach poza swymi osadami, co znacznie podnosi koszty takiej nauki. Istnieje wprawdzie plan zawodowego kształcenia młodzieży w Quito, finansowany przez CONAIE i obejmujący wszystkie grupy indiańskie w Ekwadorze, ale ma on niewielki zsięg. W ramach tego projektu kształci się na nauczycieli lub promotorów zdrowia jedynie dziewiętnastu Kofanów z różnych osad. Nauka ta odbywa się indywidualnym trybem i jest prowadzona na zlecenie CONAIE przez prywatną placówkę Instituto „Macac” w Quito. W Dureno — największej miejscowości kofańskiej — planowane jest wprowadzenie w najbliższym czasie nauczania dwujęzycznego na poziomie ponadpodstawowym, ale inicjatorzy tej idei mają kłopoty z wprowadzeniem jej w życie z powodu braku funduszy oraz wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.Mimo dużych odległości między kofańskimi osadami w niektórych wypadkach jeszcze dodatkowo trudnych do przebycia, i dawniej, i obecnie częste są kontakty między ich mieszkańcami, jedynym wyjątkiem jest najtrudniej dostępna osada Chandia Na’en (w tym Alto Bermejo), której mieszkańcy znacznie rzadziej odwiedzają inne osady i rzadko też przyjmują u siebie Kofanów z innych osad. Wzajemne odwiedziny mają najczęściej charakter odwiedzin pomiędzy członkami szeroko pojętej rodziny. Innym typem wizyt są zgromadzenia dużej liczby gości na zabawach (fiestach) organizowanych z różnych okazji oraz na oficjalnych zebraniach.Rolę centrum organizacyjnego Kofanów ekwadorskich pełni Dureno, dlatego też w tej osadzie odbywają się kilkudniowe zgromadzenia przedstawicieli wszystkich osad, na których omawiane są zagadnienia dotyczące całej społeczności kofańskiej, tj. postępowanie względem kompanii naftowych, problemy związane z systemem edukacyjnym. Natomiast każda z osad kofańskich, za wyjątkiem Alto Bermejo, organizuje raz w roku wielką fiestę, w której uczestniczą Kofanowie z innych osad, a czasem także przedstawiciele innych grup indiańskich oraz nieliczni Biali. Daty takich fiest są stałe, a organizuje się je z okazji: zakończenia roku szkolnego (Dureno — 18 lipca, a w pozostałych trzech częściach Dureno pomniejsze fiesty w tygodniowych odstępach), rocznicy ukończenia budowy wspólnotowego domu zebrań (Dovuno — 20 sierpnia), rocznicy powstania osady (Sinangüe — 17 kwietnia). Poza tym w większości osad 25 grudnia organizowane są też mniejsze fiesty.
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116 A licja PasekAlto BermejoDwie przyczyny spowodowały, że osada Alto Bermejo została tu szczególnie wyróżniona. Pierwszą jest fakt dużej żywotności dawnej tradycji wśród jej mieszkańców, co jest widoczne szczególnie na tle sytuacji w pozostałych osadach Kofanów w Ekwadorze. Druga przyczyna to zadziwiająca siła tej tradycji, która sprawia, że pomimo wynikającego z niej stylu życia, tak odmiennego od coraz bardziej rozpowszechniającego się stylu przejętego od Kreoli, to właśnie mieszkańcy Alto Bermejo wydają się czuć najlepiej spośród wszystkich Kofanów w otaczającym ich świecie.Jak już wspomniano na początku, Alto Bermejo jest jedyną częścią wspólnoty Chandia Na’en, którą objęły nasze badania terenowe przeprowadzone latem 1998 r. Chandia Na’en jest w ogóle mało znaną miejscowością, w tym także Kofanom z innych osad, z których jedynie nieliczni ją odwiedzili. Centrum Chandia Na’en — według słów zastępcy prezydenta tej osady — jest właściwie zamknięte dla osób z zewnątrz, nie tylko z powodu trudnego dostępu (który, co warto zaznaczyć, nie jest łatwy także dla innych Indian spoza tej osady), ale także ze względu na niebezpieczeństwa wynikające z obecności w okolicy handlarzy narkotyków oraz poszukiwaczy złota. Dotrzeć można za to właśnie do Alto Bermejo, a według relacji jej mieszkańców 3 czy 4 razy odwiedziły ich nawet osoby spoza kontynentu południowoamerykańskiego.Mieszkańcy Alto Bermejo kontynuują w pełni tradycyjny model życia. Jak już wspomniano, niewielkiej zmianie uległa nawet ich kultura materialna, w której to dziedzinie zmiany pojawiają się najszybciej. Ich gospodarka oparta jest na kopieniaczej uprawie ziemi oraz łowiectwie i rybołówstwie. Lasy w okolicy Alto Bermejo są jak dotąd mało zmienione i dlatego nieliczni mieszkańcy tej osady mogą kontynuować swe tradycję gospodarczą. Stąd podstawą ich pożywienia jest juka (maniok), banany, platany, ryby oraz w dalszej kolejności mięso. Jedynym źródłem dochodów finansowych są w Alto Bermejo goście z zewnątrz, np. turyści, którzy płacą im za utrzymanie. Są to jednak tylko okazjonalne sytuage.To co wydaje się najbardziej znamienne dla mieszkańców Alto Bermejo, to ich dystans w podchodzeniu do elementów świata zewnętrznego, zwłaszcza świata nieindiańskiego, który jest bardzo odmienny od ich własnego. Dystans ten widać w ich życiu codziennym, ale pojawiał się on także w naszych rozmowach z nimi, kiedy wyraźnie obojętnie lub wręcz negatywnie ustosunkowywali się do większości zmian gospodarczo-społecznych, które dotyczą np. innych osad kofańskich. Mimo że osada ta jest prawie odcięta od wpływów zewnętrznych, jej mieszkańcy zdają sobie sprawę z przemian zachodzących w świecie zewnętrznym. Zarządca z Alto Bermejo, który sprawuje tę funkcję w radzie całości kompleksu Chandia Na’en, bardzo często odwiedza bliższe i dalsze osady latynoskie, a co jakiś czas kontaktuje się w ramach pełnionej funkcji z Kofanami z pozostałych osad ekwadorskich. Jest on więc niejako łącznikiem między swą osadą a szerszą społecznością i jego własne zdanie oraz doświadczenia wyraźnie
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wpływają na negatywne opinie pozostałych mieszkańców Alto Bermejo o sytuacji panującej w prowingi. Jednocześnie sami mieszkańcy również bezpośrednio doświadczyli negatywnych wpływów kontaktów z Kreolami, co z pewnością również wpłynęło na ich postawę ostrożności wobec obcych. Te wspomnienia dotyczą sytuacji panującej w Chandia Na’en przed jej podziałem na cztery odrębne siedliska.Podział Chandia Na’en nastąpił w latach 80. (Yumbo 1995: 144-145). W tym okresie na ziemiach tamtejszych Kofanów coraz bardziej uciążliwa stała się obecność kolumbijskich poszukiwaczy złota oraz pośredników w handlu narkotykami, tzw. narcotraficantes. Coraz większe napięcia między Kofanami a przybyszami doprowadziły w końcu do konfliktów wewnętrznych w osadzie między grupami różnie nastawionymi do kontaktów z intruzami. Następstwem tej sytuacji, a zarazem chyba i najlepszym jej rozwiązaniem, był właśnie podział Chandia Na’en, i w rezultacie składa się ona obecnie z czterech, dość od siebie odległych siedlisk. Jednym z nich jest Alto Bermejo, które liczy w sumie 10 mieszkańców, będących członkami dwóch rodzin połączonych ze sobą więzami powinowactwa.Należy zaznaczyć, że proces podziału osad na mniejsze jednostki jest w tradycyjnej kulturze Indian amazońskich zjawiskiem naturalnym. Wynika on najczęściej z niemożności utrzymania się w tym środowisku stosunkowo dużej społeczności na małym obszarze. Czasem wpływ na atomizację społeczności lokalnej mają także wewnętrzne konflikty — tak jak to było w przypadku Chandia Na’en. Nietypowa była tu jedynie przyczyna tych konfliktów, tzn. kontrowersje wokół obecności i działalności Kreoli.Trudno powiedzieć, jaki wpływ miała sytuacja lat 80. na mieszkańców pozostałych trzech siedlisk pozostających w administracyjnych granicach Chandia Na’en, ponieważ brak jest danych pochodzących z bezpośrednich badań terenowych na temat ich aktualnej sytuacji. Wydaje się, że dla mieszkańców Alto Bermejo te doświadczenia były nie tylko przyczyną ich obecnego dystansu do tego, co względem nich zewnętrzne, ale również przyczyniły się do utrzymania, a może nawet wzmocnienia przywiązania i zaufania do własnego sposobu życia. Oba procesy połączyły się w efektywną całość: z jednej strony doceniają oni swe tradycyjne wartości, ale z drugiej nie odcinają się zupełnie od świata zewnętrznego, w aktywny sposób wybierając z obu światów to, co dla nich najlepsze.Na podstawie porównania aktualnej sytuacji mieszkańców Alto Bermejo z sytuacją mieszkańców pozostałych osad kofańskich w Ekwadorze można wnioskować, że postawa, która wytworzyła się u mieszkańców Alto Bermejo jest najlepszą z możliwych strategii przetrwania tych Indian we współczesnym świecie. Wpisane jest w nią bowiem trwanie nie tylko fizyczne, ale i kulturowe. Jednak tym, co w tej postawie wywarło na nas największe wrażenie, była siła ich przekonania o wartości i słuszności ich sposobu życia oraz związanych z nim wyborów, których ciągle dokonują. Wynikających z takiej postawy dumy i spokoju warto życzyć każdemu, niezależnie od pochodzenia etnicznego czy kraju, który zamieszkuje.
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Joanna LewickaŚwięty Bieg — jego panindiański charakter i znaczenie
O panindianizmie, zjawisku charakterystycznym dla przemian społeczno-kulturowych Indian północnoamerykańskich X X  w., można mówić na dwu poziomach: obiektywnym (powstawania panindiańskiej kultury i tożsamości) oraz ideologicznym (ideologii głoszących powstawanie tej kultury i tożsamości).Choć w niniejszym artykule skupię się przede wszystkim na ideologicznym aspekcie panindianizmu, na początku postaram się naszkicować jego kształtowanie się w wymiarze obiektywnym.Pewna forma świadomości więzi ponadplemiennej, opartej na wspólnocie losu i pochodzenia, oraz podobieństwo elementów kultury i światopoglądu (ujawniające się w kontakcie z kulturą całkowicie odmienną) pojawiły się niemal od czasu pierwszych kontaktów z przybyszami ze Starego Świata. Na przestrzeni wieków przybierały one różne formy, m.in. konfederacji militarnych, czy też natywistycznych ruchów religijnych. Jednak proces kształtowania się prawdziwie panindiańskiej tożsamości, a z czasem również kultury, przypada na X X  w., a zwłaszcza jego drugą połowę.Początkowo więź ta kształtowała się wokół wartości negatywnych, przede wszystkim poczucia niższości wobec wszechwładnej cywilizacji euroamerykań- skiej, a istotnym czynnikiem jej tworzenia było skupienie Indian w rezerwatach. Stany Zjednoczone bowiem, realizując politykę dekulturacji i antagonizowania Indian, zamykały w jednym rezerwacie obce, mówiące różnymi językami, często wrogie plemiona, liczne z nich dzieląc jednocześnie na części rozmieszczane w różnych rezerwatach. Rezultaty tych działań były dwojakie — poza bowiem zamierzonym rozpadem kultur tradycyjnych skupienie Indian w rezerwatach skutkowało zbliżeniem między plemionami i stapianiem się kultur oraz narastaniem więzi opartej na obserwowanych podobieństwach kultury i wspólnej niedoli.Mniej więcej w połowie wieku sytuacja zaczęła ulegać zmianie — Indianie coraz częściej opuszczali rezerwaty i włączali się w główny nurt społeczeństwa amerykańskiego. Miało na to wpływ wiele elementów natury tak historycznej (m.in. udział Indian w II wojnie światowej), politycznej (m.in. polityka przesiedlania Indian do miast), jak i społecznej (coraz większa liczba Indian zdobywających wykształcenie).
PIERWSZE NARODY, ISBN 83-7181-254-Х
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Coraz szerszy udział Indian w życiu społeczeństwa amerykańskiego zwiększał ich aspiracje społeczne, ale i uświadamiał różnice i bariery dzielące ich od tego społeczeństwa, a w konsekwencji też podobieństwa łączące Indian różnych plemion. Postępująca akulturacja, rosnąca w miarę wtapiania się Indian w nurt życia klasy średniej, z jednej strony rodziła zagubienie i potrzebę odnalezienia własnej tożsamości, z drugiej uniemożliwiała powrót do dawnego życia i tradycji. Stąd też dla wielu, zwłaszcza młodych, Indian lat 60. i 70. odpowiedzią było poszukiwanie samookreślenia w kontekście treści panindiańskich.W tym samym czasie nastąpiła aktywizacja ruchu indiańskiego, co było w dużej mierze odzwierciedleniem szerszych tendencji panujących w społeczeństwie amerykańskim (to przecież czas narodzin Black Power oraz tzw. odrodzenia etnicznego imigrantów). Fakty te miały niewątpliwy wpływ na działania i postawy Indian. Na charakter ruchu indiańskiego miał wpływ także coraz wyraźniej zaiysowujący się kryzys cywilizacji technicznej oraz narastające skażenie i zagrożenie środowiska naturalnego. Kryzys ekologiczno-kulturalny sprawił, że ideologie panindiańskie tego czasu szczególny nacisk kładły na te wartości, które mogły stanowić przeciwwagę dla wartości cywilizacji euroame- rykańskiej, oskarżanych o doprowadzenie do sytuacji kryzysowej.Właśnie z tych czasów i ideologii wywodzi się Święty Bieg. Pełna jego nazwa brzmi „Święty Bieg na Rzecz Ziemi i Życia” (Sacred Run for the Earth and Life). Jest to bieg duchowy, mający swe korzenie w tradycji indiańskiej. Broszura informacyjna wydana przez organizatorów tak przedstawia narodziny idei Świętego Biegu:W latach 50. i 60. grupa Indian, głównie starszyzny, tzw. Karawana Jedności (Unity Caravan), co lato wędrowała od rezerwatu do rezerwatu, wzywając młodych Indian do powrotu do tradycji przodków. Ostatnia Karawana Jedności miała miejsce w 1967 roku. Zadecydowała o tym sytuacja ekonomiczna, uczestników po prostu nie było dłużej stać na odbywanie corocznych podróży. Po 9 latach wielu spośród uczestników Karawany Jedności spotkało się w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. To zgromadzenie znane jest jako Krąg Starszyzny (Elder’s Circle). Krąg Starszyzny, stwierdzając, że wyjątkowa równowaga pomiędzy ludźmi a Matką Ziemią jest poważnie zagrożona, wezwał ludy tradycyjne do przeprowadzania ceremonii uzdrawiających oraz do słuchania ostrzeżeń Matki Ziemi. Wezwał również, by to przesłanie zostało zaniesione do wszystkich indiańskich wiosek i miejscowości. Stało się ono fundamentem, na którym odrodziła się tradycja duchowych biegów. We wspomnianej broszurze czytamy dalej, że na całym świecie biegacze przenosili wiadomości, jednak obowiązki biegaczy indiańskich połączone były bardzo silnie ze sferą duchową, ich biegi miały charakter mistyczny i rytualny. Ta właśnie tradycja duchowych biegów została odrodzona w 1978 roku1.Pierwszy Bieg odbył się w Kalifornii i trwał tylko kilka dni. Przez następne lata odbywał się na tej samej, stosunkowo krótkiej 500-milowej trasie. W 1984 r. został zorganizowany pierwszy długi, tzn. liczący kilka tysięcy mil, Święty Bieg z Nowego Jorku do Los Angeles. W 1988 r. po raz pierwszy przekroczył on granice Ameryki — jego trasa wiodła najpierw z Nowego Jorku do San Francisco, a potem *
Banks 1992:3.
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— po pokonaniu Pacyfiku samolotem — wzdłuż Wysp Japońskich. W 1990 r. Święty Bieg przekroczył granice Europy i objął trasę z Londynu do Moskwy. Od swego powstania Święty Bieg wielokrotnie odbywał się na terenach Stanów Zjednoczonych i Kanady, dwukrotnie w Japonii i Europie, a także Australii i Nowej Zelandii.Święty Bieg odbywa się co roku i trwa zazwyczaj 2-3 miesiące. Jest to bieg sztafetowy. Zależnie od długości odcinka do pokonania danego dnia, a także całej trasy jest to bądź „tradycyjna” sztafeta — jeden biegacz zaczyna, gdy kończy jego poprzednik, od którego przejmuje Święty Staff, czyli pałeczkę ozdobioną piórami, symbolizującą przesłanie towarzyszące biegnącym. Taka forma zajmuje jednak sporo czasu i możliwa jest tylko wtedy, gdy odcinki są krótkie. Inna wersja sztafety, nazwijmy ją „udoskonaloną” , polega na tym, że wielu biegaczy biegnie jednocześnie. Zostaje zachowana jedna z zasad sztafety— każdy kolejny biegacz zaczyna swój odcinek tam, gdzie skończył poprzedni, jednak nie czeka na niego, a zaczyna biec od razu, gdy przybył (tzn. dojechał samochodem) na miejsce startu. Na szosie rysuje znak Świętego Biegu, by jego poprzednik wiedział, gdzie zakończyć swój odcinek. Staff niesie wtedy tylko jeden biegacz — ten, który jest na przedzie. Przeważnie każdy biegnie raz dziennie, ale zdarza się, że biegacze muszą biegać po kilka razy. Decyduje o tym długość trasy i liczba niekontuzjowanych uczestników. Święty Bieg jest biegiem duchowym, nie ma znaczenia więc długość i tempo biegu. Mimo to każdy stara się przebiec jak najwięcej i wielu, jeśli nie wszystkim, udało się podczas pobić swój rekord życiowy. Dla jednych jest to 10-20mil, dla innych 100. Tą dla wielu wcześniej zupełnie niewyobrażalną odległość udało się pokonać dzięki świadomości celu, dla którego biegną, duchowemu wsparciu innych biegaczy i potrzebie pokonania własnej słabości — bieg jest modlitwą, ale i ofiarą. Często słyszy się: „czułem, że nie mam siły zrobić już ani kroku, ale wiedziałem, że dobiegnę do końca” .Wszyscy ci, którzy w danym momencie nie biegną, korzystają z samochodów, których jest kilka do kilkunastu (są to różne samochody — od osobowych do autokarów). Liczba samochodów zmienia się w trakcie Biegu, bywa tak, że tych, które na stałe „należą” do Biegu jest za mało i wtedy musi on liczyć na pomoc ludności miejscowej, która to nadzieja zazwyczaj nie okazuje się płonna. Zdarzało się już jednak, że biegacze musieli do miejsca następnego noclegu podróżować autostopem.Święty Bieg finansowany jest z trzech źródeł: wpisowe uczestników, pieniądze sponsorów i datki mieszkańców odwiedzanych miejscowości. Trzeba jednak zaznaczyć, że wpisowe nie jest rygorystycznie wymagane, wielu uczestników płaci tylko część lub nie płaci go wcale. Nie mam podstaw, by ocenić, jak duże są darowizny sponsorów, wiem natomiast, że bywały sytuacje, kiedy Bieg nie miał już prawie żadnych funduszy i znów tylko dzięki pomocy miejscowej ludności zdobywał pieniądze na dalszą drogę. Ponadto Święty Bieg często otrzymuje wsparcie w naturze — wspomniałam już o samochodach, również bardzo istotnym wsparciem jest jedzenie, często są to dosłownie uczty przygotowane na powitanie uczestników Biegu.
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Rozkład dnia biegaczy jest od dawna ustalony. Rano przed Biegiem odbywa się modlitwa w kręgu, okadzenie szałwią lub słodką trawą, później następuje omówienie spraw technicznych: kto ile biegnie, w jakiej kolejności itd. Na zakończenie trasy wszyscy ponownie spotykają się w kręgu na wspólną modlitwę i odśpiewanie pieśni Biegu, zwanej Pieśnią Zachodu Słońca. Na tym jednak nie kończy się dzień. Przychodzi czas na spotkanie z miejscową ludnością, na przekazanie jej posłania Biegu, a także na tzw. wymianę kulturową, czyli opowieści, piosenki, tańce, którymi biegacze z różnych stron świata dzielą się z obecnymi. Oczywiście całość jest zdominowana przez pieśni i tańce indiańskie, często wykonywane przez wszystkich biegaczy. Także wtedy odbywa się tzw. Taniec Koca (Blanket Dance), czyli zbieranie datków.Wśród owych biegaczy z różnych stron świata są oczywiście Indianie, ale także wielu nie-Indian: białych Amerykanów, Europejczyków, Japończyków. W Świętym Biegu uczestniczą tzw. indianiści, czyli ludzie zafascynowani Indianami, zainteresowani ich kulturą i współczesnością, problemami, po prostu przyjaciele Indian. Kolejna grupa to ludzie zaniepokojeni kryzysem ekologicznym, kulturowym, patologiami społecznymi, z jakimi boryka się świat zachodni. Na trasę Świętego Biegu trafili różnymi drogami, często spotkali go w swoim kraju, miejscowości i zafascynowani jego przesłaniem przyłączyli się do niego, czasem od razu na kilka lub kilkanaście dni, niekiedy dopiero w kolejnych latach. Wśród uczestników są tacy, którzy swoją ścieżkę życiową już znają, i tacy, którzy dopiero jej szukają — zabłąkani w cywilizacji zachodniej szukają tej ścieżki gdzieś poza nią.Inicjatorem i organizatorem Świętego Biegu jest Dennis Banks, jeden z liderów indiańskiego odrodzenia w latach 60. i 70., współtwórca i przywódca Ruchu Indian Amerykańskich (American Indian Movement), osoba bardzo silnie związana z ruchem panindiańskim.O panindianizmie Świętego Biegu decyduje jednak przede wszystkim jego przesłanie, nie nawiązujące do jakiejkolwiek konkretnej tradycji plemiennej, lecz do tradycji indiańskiej w ogólności, do tradycji Tubylczych Amerykanów (jak Indianie najchętniej siebie nazywają). W pojęciu tej tradycji znajduje się wszystko to, co jest wspólne lub można uznać za wspólne dla kultur różnych plemion, w tym m.in. stosunek do natury, pełen szacunku i przekonania o ożywieniu i świętości całej przyrody, z którą człowiek jest związany w sposób nierozerwalny i pełen duchowej zależności. Właśnie do tej panindiańskiej tradycji odnosi się Dennis Banks, gdy mówi:Nauczyliśmy wszystkich biegaczy tubylczych pieśni, aby śpiewali je razem z nami. Nie tylko uczyliśmy ich o pieśniach, ale także o ścieżkach naszego ludu. Pokazaliśmy im tradycyjny sposób ofiarowywania modlitw i podziękowań przed każdym wydarzeniem, nauczyliśmy ich, dlaczego szanujemy bęben, Fajkę, Staff z piórami Orła oraz inne święte przedmioty. Uważaliśmy, że skoro ci biegacze mają przenosić Przesłanie świętości życia, powinni wiedzieć więcej o naszych wierzeniach2.
2 Tamże: 7-8.
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Na ceremonie biegowe składa się wiele elementów panidiańskich: krąg, szałwia, słodka trawa, tytoń, pieśń otrzymana w darze od jednego z plemion itd. Panindiańska jest też sama tradycja biegania, do jakiej odwołuje się Święty Bieg. Nie ma bowiem znaczenia, że biegacze różnych plemion biegali w różny sposób (kopiąc pałeczkę jak Zuni, czy parami jeden za drugim jak Irokezi), że mieli różnych mistycznych opiekunów, że biegi były związane z różnymi ceremoniami i obrzędami, że różne były cele biegu (magiczne i mistyczne bądź praktyczne — związane z polowaniem, z przenoszeniem wiadomości, czy też sportowe), że biegi sportowe przybierały różne formy (indywidualne, drużynowe, sztafetowe, długie, krótkie itd.) (Nabokov 1987: 14-28). Istotny jest natomiast fakt, że w kulturze większości plemion bieg w jakiejś formie odgrywał istotną rolę i że związany był ze sferą duchową.O „panindiańskości” Świętego Biegu świadczą także jego uczestnicy, Indianie pochodzący z różnych plemion, tak ze Stanów Zjednoczonych, jak i Kanady. Święty Bieg jest więc panindiański, począwszy od osoby organizatora, poprzez jego ideę, przesłanie, a na uczestnikach i trasie skończywszy. Jego znaczenie dla panindianizmu to umacnianie więzi panindiańskiej — Bieg podobnie jak np. Pow Wow jest okazją do nawiązywania kontaktów między Indianami z różnych stron, do poznawania siebie i swoich problemów, także tradycji innych plemion (np. podczas Świętego Biegu w 1992 r. jeden z uczestników uczył pozostałych pieśni Indian Ojibwa). W procesie tym biorą udział tak samo biegacze, jak i Indianie z rezerwatów i miast odwiedzanych przez Bieg.Bieg pozwala także na szerzenie typowo panindiańskiej tradycji. Bardzo silnie podkreślane przez Bieg elementy więzi z Matką Ziemią i wszystkimi stworzeniami, wśród których człowiek nie jest w żaden sposób wyjątkowy, pozwalają Indianom na zauważenie i „przyswojenie” tego podobieństwa pomiędzy różnymi tradycjami plemiennymi.Jednak Święty Bieg służy nie tylko jako nośnik panindiańskiej tradycji, sam jest jej elementem, i to elementem ważnym, bo pozwalającym Indianom być z niej dumnym. Przecież żeby chcieć być Indianinem, nie wystarczy świadomość swego pochodzenia i tradycji, trzeba jeszcze odczuwać z tego powodu dumę. Święty Bieg wskazuje taki powód do dumy — indiański, ekologiczny, jak byśmy powiedzieli, stosunek do przyrody, który jest tym, co Indianie mają do ofiarowania światu, i który pozwoli uratować świat przed grożącą mu ekologiczną zagładą. Podobny pogląd można znaleźć niemal we wszystkich wystąpieniach indiańskich przywódców, w indiańskiej prasie, a także w wielu publikacjach nie-Indian, co jest ważne, gdyż świadczy o tym, że również inni postrzegają Indian jako depozytariuszy wartości ekologicznych. Można powiedzieć, że wystąpiło tutaj sprzężenie zwrotne pomiędzy zainteresowaniem, jakim wśród Białych cieszy się indiański, pełen duchowości, stosunek do przyrody, a działaniami samych Indian, aby swój wizerunek dzieci Matki Ziemi żyjących w harmonii z całym stworzeniem pogłębić i utrwalić. Nie jest więc Bieg, głosząc indiański „ekologiczny” stosunek do przyrody, czymś wyjątkowym — wyjątkowy jest fakt połączenia tego przekonania z działaniem oraz „ekspansywny”
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charakter tego działania. Bieg, indiański w swej treści, wykracza poza świat Indian, jest otwarty dla wszystkich, dzięki czemu odgrywa bardzo istotną rolę w tworzeniu pozytywnego własnego wizerunku Indian. Nie tylko ich przekonuje o wartości własnej tradycji, ale pozwala widzieć „w działaniu” , że inni też ją doceniają. Pozwala Indianom, i to nie tylko działaczom (którzy mają okazję spotykać się z uznaniem innych) czy też przywódcom duchowym (do których zgłaszają się ludzie pragnący wkroczyć na indiańską ścieżkę duchową), lecz zwykłym Indianom — tym, którzy są uczestnikami Biegu, i tym, których Bieg odwiedza na swojej trasie, widzieć nie~Indian angażujących się w działanie wyrastające z indiańskiej tradycji i organizowane przez Indian. Święty Bieg pozwala na odwrócenie sytuacji, kiedy to Indianin, podziwiając cywilizację białego człowieka, czuje się gorszy. Teraz to Biali uczestniczą w Biegu, by uczyć się od Indian, by ich naśladować, bo to oni nie potrafią sobie poradzić z problemami ekologicznymi i społecznymi, które zrodziła ich cywilizacja.Święty Bieg daje Indianom poczucie przynależności do własnej kultury i ciągłości tradycji, jednak bez prób powrotu do przeszłości, lecz przez aktywne włączanie się w nurt współczesności i współczesnych problemów świata. Znaczące są słowa Dennisa Banksa skierowane do uczestników Świętego Biegu Japonia 1995:Podczas tego Biegu zaczniecie zdawać sobie sprawę, że poświęcacie się dla przyszłości.Za sto lat ludzie będą was podziwiać, a oczy ich napełnią się Izami, kiedy wspomną dumną grupę młodych ludzi, którzy zainicjowali największe przedsięwzięcie na świecie dla ratowania naszej Matki Ziemi. Będziecie wielkim dziedzictwem, godnym naśladowania. Jestem z was dumny. Dziękuję wam wszystkim3.Na zakończenie należy podkreślić, że Święty Bieg nie jest jedynym duchowym biegiem organizowanym przez Indian, przykładami niech będą: zorganizowany w 1980 r. bieg upamiętniający 300. rocznicę powstania Indian Pueblo, czy też Bieg Pokoju i Godności (Peace and Dignity Joumeys) w 1992 r. w 500. rocznicę „spotkania dwu światów”. Są to jednak wydarzenia pojedyncze odbywające się z jakiejś okazji. Święty Bieg jest natomiast jedynym odbywającym się corocznie. Również w Europie organizowane są przez przyjaciół Indian biegi wyrastające z idei Świętego Biegu, np. Bieg dla Wolności i Godności Człowieka w Niemczech w 1992 r., Bieg Przyjaźni Narodów w 1994 r. (jego trasa przebiegała z Polski przez Niemcy, Czechy na Słowację), Bieg Wolności w 1996 roku (trasa: Polska — Słowacja — Austria — Czechy — Niemcy).Organizatorzy Biegu Przyjaźni Narodów tak piszą na temat jego celu: „W dzisiejszych czasach coraz częściej mają miejsce wspólne biegi jako wyraz potrzeby harmonii między narodami, jak również harmonii z całą naturą. (...) Celem biegu jest nawoływanie do pokojowego, pełnego wzajemnego szacunku współistnienia narodów Europy oraz zainspirowanie szacunku i umiarkowania wobec naturalnego środowiska. Wydaje się nam, że indiańska tradycja duchowego biegu jako osobistej ofiary i przestrogi dla innych jest ku temu wspaniałą okazją4.
3 Banks 1995, IV s. okładki.4 Damisch 1994: 49.
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Wydaje się więc, że Święty Bieg zaczyna żyć własnym życiem poza indiańską społecznością, co tylko podnosi jego znaczenie jako pozytywnie wartościowanego elementu tradycji panindiańskiej. Co istotne, w odniesieniu do Świętego Biegu Indianie pozytywnie oceniają udział w nim nie-Indian oraz organizowanie przez nich duchowych biegów wyrastających z tradycji Świętego Biegu. Nie zawsze dzieje się tak w odniesieniu do np. „białych” Pow Wow, czy też innych prób naśladowania Indian przeważnie w wersji XIX-wiecznej, które są odczytywane bądź jako powierzchowna fascynacja barwnym folklorem i „zabawa w Indian”, bądź — szczególnie w przypadku prób odtwarzania indiańskich ceremonii (bez upoważnienia i dostatecznego przygotowania) — jako nieodpowiedzialne odnoszenie się do cudzej tradycji, uwłaczające godności tych, dla których jest ona święta. Ogólnie można odnieść wrażenie, że Indianie nie chcą, by inni „zostawali Indianami”, lecz by doceniając wartość ich tradycji chcieli, z niej czerpać. A to właśnie umożliwia Święty Bieg i prawdopodobnie dlatego w jego przypadku zaangażowanie nie-Indian jest uważane za dowód prawdziwości i skuteczności przesłania Biegu. BibliografiaBanks D.1992 Sacred Run — The Revival q f Spiritual Running. The 1992 Turtle Island Run (broszura wydana przez Biuro Świętego Biegu), Newport, Kentucky.1995 Do wszystkich biegaczy Świętego Biegu Japonia 1995, „Tawacin” nr 3 (31), jesień.Damisch В.1994 Bieg Przyjaźni Narodów, „Tawacin” nr 1 (25), wiosna.Nabokov P.1987 Indian Running. Native American History & Tradition, Ancient City Press, Santa Fe, New Mexico.Więcej na temat powstawania panindianizmu i problemu przemian tożsamości:Day R. C.1972 The Emergence o f Indian Activism as a Social Movement, w: Bahr H. M., ChadwickВ. A., Day R. С. (red.), NativeAmericans Today: SociologicalPerspectives, Harper & Row, New York.Hertzberg H. W.1971 The Search For An American Indian Identity. Modem Pan-Indian Movements, Syracuse University Press, Syracuse, New York.Nowicka E.1975 Więź ponadplemienna wśród Indian Ameryki Północnej, w: Ameryka Północna. 
Studia, M. M. Drozdowski (red.), t. 2, PWN, Warszawa.Nowicka E., Rusinowa I.1988 Wigwamy, rezerwaty, slumsy. Z  dziejów Indian w Stanach Zjednoczonych, Książka i Wiedza, Warszawa.
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126 Joanna LewickaPosern-Zielińska M.1979 Między asymilacją a etnicznym odrodzeniem. Z  problematyki amerykanizacji 
Indian USA, „Lud”, t. 63.Steiner S.1968 The New Indians, Delta, New York.Trafzer С. E. (red.)1988 American Indian Identity: Today’s  Changing Perspectives, Sierra Oaks Publishing Co., Sacramento, California.
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Przemysław BartuszekIndianie Crow w końcu X X  wieku
W poniższym artykule chciałbym przedstawić na przykładzie plemienia Crow sytuację, w jakiej po osadzeniu w rezerwacie znaleźli się Indianie zamieszkujący obszar Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Mimo różnic pomiędzy poszczególnymi plemionami i rezerwatami rezerwat w Montanie wydaje się miejscem reprezentatywnym dla tego rodzaju obszaru administracyjnego w USA. Tak jak w innych rezerwatach, powszechne jest tu bezrobocie, alkoholizm, wykorzystywanie autonomii, jaką zapewnia temu terenowi prawo (np. do prowadzenia kasyn). W przeciwieństwie jednak do wielu społeczności rezerwatowych Crow pożytkują swoje walory geograficzne, historyczne i pochodzenie etniczne do celów turystycznych. Na początku X X  w. ostatni z wodzów o imieniu Plenty Coups podkreślał, że Crow powinni uczyć się postępować jak Biali, nie zapominając jednocześnie o rdzennych wartościach — bo tylko wtedy będą mogli być im równi (Hoxie 1989: 104). Indianie, „słuchając słów” swego przywódcy, zaczęli stopniowo akceptować swoje położenie. Po ciężkich latach przełomu XIX i X X  w. Crow stopniowo odzyskiwali (m.in. dzięki Białym) poczucie tożsamości i dumy ze swych indiańskich korzeni.HistoriaW XIX w. Crow zamieszkiwali tereny Gór Skalistych wzdłuż rzek Powder, Wind i Big Horn oraz na południe od brzegu Yellowstone, aż po Fort Laramie nad rzeką Platte. Tworzą wraz z Hidatsa odrębną podgrupę językową (siouańskiej rodziny językowej). Języki Crow i Hidatsa wykazują bardzo bliskie pokrewieństwo co może sugerować, iż w przeszłości tworzyli jedno plemię (Lowie 1912).Jedną z pierwszych publikacji, która kompleksowo opisuje to piemię, jest 
O f the Crow Nation Edwina Thompsona Deniga, którego dorobek pisarski jest dość istotny dla początków amerykańskiej etnografii (Denig 1980). Przebywał on wśród Indian górnej Missouri przez 23 lata, a znalazł się w tamtych stronach jako handlarz jednej z kampanii futrzarskich w 1835 r. Pozostawił po sobie kilkaset stron rękopisu, zawierającego informacje dotyczące kilku plemion z re-
PIERWSZE NARODY, ISBN 83-7181-254-Х
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128 Przemysłem Bartuszek

jonu, na którym działał. Powołując się na źródła, pisze on tak o dacie oddzielenia się Crow od Hidatsa:Pułkownik Bradley w 1876 roku napisał, że podział ten miał miejsce nie później niż w 1775 roku, a prawdopodobnie kilka lat wcześniej (...) Washington Mathews pisząc o Hidatsa w 1877 roku ocenił, że ów podział nastąpił w latach 1677-17771.Pierwszą pisemną wzmiankę o Crow odnaleźć można w dzienniku handlarza futrami Jeana Baptiste’a Trudeau, który przebywał wśród Arikara w 1795 r.W 1868 r. na mocy traktatu z Laramie Crow zostali osadzeni w rezerwacie0 powierzchni 32 375 km1 2. Obecnie rezerwat ten jest usytuowany w południo- wo-centralnej Montanie, na południowy wschód od miasta Billings, południowy jego kraniec stanowi granica ze stanem Wyoming. Obszar rezerwatu Crow w Montanie wynosił 9 235 km2— według danych z lipca 1998 r.2 Jest on podzielony na sześć dystryktów: Lodge Grass, Crow Agency, Ford Smiths, Pryor, St. Xawier, Wyola (McGinnis 1974: 1). W tym samym okresie zarejestrowano 9 814 członków plemienia Crow, w tym 4 821 mężczyzn (czyli 49% populacji)1 4 993 kobiety (51% populacji), 4 020 członków plemienia miało mniej niż 18 lat (41%). W granicach rezerwatu lub w jego pobliżu zamieszkiwało 7 514 Indian z tego plemienia, są oni większością (90%) w okręgu Little Big Horn, z czego wynika, iż stanowią tam znaczącą siłę nacisku.Sytuacja gospodarczo-politycznaRząd Plemienny. Plemię Crow nie uznało Aktu Reorganizującego Życie Indian (Indian Reorganization Act) z 1934 r., zatwierdziło za to w 1948 r. swoją własną konstytucję, dzięki której obecnie organem administracyjnym w rezerwacie jest Rada Plemienna (Tribal Council). W jej skład mogą wejść mężczyźni powyżej 21 roku życia i kobiety powyżej 18 roku życia. Posiedzenia Rady odbywają się raz na kwartał. Jest to prężnie działająca organizacja, jej członkowie są wyłaniani w wyniku wyborów, a raz na dwa lata wybierani są: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i wicesekretarz. Obecnie funkcję przewodniczącego sprawuje Clara Nomee. Pod jej rządami (jest ona pierwszą kobietą — przewodniczącym Rady Plemiennej Crow), które rozpoczęły się na początku lat 90. i trwają do dziś (już piątą kadencję), plemię osiągnęło wysoki wzrost gospodarczy. Świadectwem tego mogą być dokonane w tym czasie inwestycje, na terenie rezerwatu zbudowano: szpital, dom seniora, centrum dializ, bank i kasyno.Źródła utrzymania społeczności rezerwatowej. W latach 90., jak już wspomniałem, odnotowano znaczny wzrost gospodarczy. W tym samym czasie zaczęto
1 Denłg 1980: 20.2 Większość danych statystycznych w tym rozdziale pochodzi z artykułu pt. The Crow People in the 
1990s Timothy’ego Bernardisa.
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Indianie Crow w końcu X X  wieku 129

odzyskiwać kontrolę nad poszczególnymi programami federalnymi zarządzanymi dotychczas przez Biuro do Spraw Indian (Bureau of Indian Affairs). Rada Plemienna stała się największym pracodawcą na tym terenie i w 1997 r. zatrudniała łącznie około 700 osób, głównie w sektorze publicznym (szkolnictwo, służba zdrowia, Biuro ds. Indian). Średni dochód na głowę mieszkańca rezerwatu wynosił 4 243 doi. rocznie. Sektor prywatny natomiast został zdominowany przez Białych.Obecnie 1/3 Indian Crow utrzymuje się z uprawy ziemi, hodowli koni, lub bydła. Jednocześnie 1/3 ludności rezerwatu to nie-Indianie, którzy odkupili lub dzierżawią ziemię od Crow. Frederick Hoxie twierdzi jednak, że Indianie Crow nie są dobrymi farmerami i rolnikami, dlatego że: „Po pierwsze, Crow nigdy nie mieli wystarczającej ilości pieniędzy na właściwą gospodarkę na swoich ran- czach i farmach. Farmer potrzebuje ziarna i nawozów. A hodowca powinien mieć bydło” (Hoxie 1989: 112). Niestety, ceny, jakie uzyskiwali Indianie za produkty rolne i mięso, były zbyt niskie, dodatkowym czynnikiem było negatywne usposobienie do pożyczek bankowych. Rząd USA zaopatrywał niektórych Crow w narzędzia i bydło, lecz nie chcieli oni korzystać z tych samych źródeł pozyskiwania dóbr, co biali farmerzy i hodowcy.Po drugie, „większość Crow nie odnosiła sukcesów jako farmerzy i hodowcy bydła, ponieważ Biali zawsze ich namawiali do sprzedaży ziemi” i od kiedy rząd ponownie zezwolił na niekontrolowaną sprzedaż indiańskiej ziemi, wielu Crow skorzystało z tej okazji (tamże: 113).Po trzecie, „wielu Crow ma mieszane uczucia co do gospodarki na roli. Przez pragnienie bycia niezależnymi finansowo nie zawsze chcą wspólnie gospodarować w celu polepszenia bytu ogółu” , a tylko wspólna uprawa ziemi, hodowla i sprzedaż płodów rolnych mogłyby stanowić konkurencję dla olbrzymich farm ich białych sąsiadów (tamże, s. 114). Mimo wszystko liderzy plemienni starali się odwieść swoich współplemieńców od sprzedaży ziemi i zachęcić ich do jej uprawy, co nie zawsze im się udawało.Wspólna ziemia nadal wykorzystywana jest na potrzeby całego plemienia jako tereny: łowieckie, zbierackie (drzewa na tyczki do tipi i „szałasy potu” , owoce leśne, zioła i dziki tytoń)3.Podstawowym źródłem plemiennego dochodu jest dzierżawa ziemi spółkom zajmującym się wydobyciem surowców naturalnych (takich jak węgiel, ropa naftowa). Węgiel wydobywany jest na terenie rezerwatu od 1920 r., a ropa i gaz ziemny od lat 30. X X  w. Kolejnym źródłem dochodu stała się dzierżawa ziemi białym farmerom. Oprócz tego Indianie utrzymują się z gospodarki leśnej, rybołówstwa, myślistwa, a także z prowadzenia kasyna i turystyki.Turyści w rezerwacie. Postanowiłem napisać kilka słów o turystyce w Rezerwacie Crow w Montanie. Piszę o tym z dwóch powodów:
3 Sweat Lodge — ceremonia oczyszczenia bardzo rozpowszechniona wśród Indian Ameryki Północnej. Odbywa się ona w specjalnym niedużym, kopulastym szałasie. Często odprawiana samodzielnie, niekiedy jednak jest częścią składową większych ceremonii, np. odbywa się przed Tańcem Słońca (Sun Dance) w celu oczyszczenia tancerzy przed tą ceremonią.
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Po pierwsze, turystyka w drugiej połowie X X  w. stała się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Nowoczesne społeczeństwo zachodnie potrzebuje wizerunku ludów tubylczych, prymitywnych, dzikich. Między innymi dlatego biura podróży na całym świecie reklamują wycieczki do wiosek zamieszkałych przez szczęśliwych tubylców nie zepsutych cywilizacją. Udostępniają oni turystom swe świąŁynie, „przedstawiają” swoje życie codzienne — przedstawiają to dobre słowo, ponieważ ich dzikość i prymitywność jest często tylko odgrywana. Dawni „dzicy” są świadomi swojej egzotyczności — czyli tego wszystkiego, co pragną w nich widzieć współcześni przybysze. Tak właśnie zarabiają na życie, ich pracą jest odgrywanie tubylców. Nasze społeczeństwo pragnie wierzyć we współcześnie żyjących dzikich, w ich wioski, które mogłyby się stać przystanią dla zmęczonych codziennym życiem obywateli wielkich aglomeracji miejskich. Zjawisko to jest — jak przypuszczam — jednym z powodów wzmożonego ruchu turystycznego w niektórych rezerwatach indiańskich.Po drugie, i co bardziej istotne, część tych Indian utrzymuje się z turystyki i dlatego chciałem bardzo skrótowo przedstawić kilka „atrakcji turystycznych” rezerwatu w Montanie. Pierwsza z nich związana jest ze wspomnianą już postacią ostatniego z wodzów plemienia o imieniu Plenty-Coups. Jego ostatnią wolą było, by jego dom i ziemia służyły „ludziom wszystkich ras” . Obecnie na terenie jego posiadłości jest Park Stanowy im. Plenty Coups, w jego domu znajduje się kolekcja eksponatów dotycząca życia Indian i przyrody tych terenów. Kolejne muzeum zorganizowano w Centrum Historycznym Buffalo Billa (Buffalo Bill Historical Centre), obejrzeć tam można kolekcję broni Buffalo Billa, a także ekspozycję dotyczącą Indian Równin. Teren rezerwatu obejmuje też miejsca dwóch bardzo głośnych indiańskich bitew: nad potokiem Rosebud oraz nad potokiem Little Big Horn — miejsce ostatniej bitwy Custera. Prócz tego zwiedzić można tu chyba najsławniejszy i najstarszy park narodowy USA — Yellowstone, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO. Niewątpliwie też dużą atrakcją jest Crow Fair, impreza ściągająca wielu turystów, o której parę słów poniżej.Społeczność rezerwatowa. W latach 50. ukazała się praca Freda Vogeta, w której autor przedstawia wyniki swoich badań dotyczących podziału w ramach społeczności rezerwatowej (Voget 1952). Rozróżnił on cztery grupy występujące w rezerwacie Crow w Montanie.Pierwszą z grup nazwał „tradycjonalistami” {natives). Tworzą ją przede wszystkim ludzie starzy i w podeszłym wieku. Czynnikiem integrującym tą grupę są wartości rodzinne, jej członkowie są konserwatywni i trzymają się z dala od nowinek religijnych (takich jak np. Kościół Tubylczych Amerykanów), a uczestnictwo w nabożeństwach kościoła chrześcijańskiego ma dla nich ogromną wartość. Aktywność kulturalna „tradycjonalistów” jest niewielka (głównie z powodu podeszłego wieku), duże znaczenie w tej grupie mają jednostki w średnim wieku, kultywujące dawne wartości i praktyki religijne (np. post w celu uzyskania wizji). Wielu przedstawicieli tej grupy to tzw. Crow „czystej krwi” 
j/ull-bood) (tamże: 85).
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Grupa druga to „współcześni tradycjonaliści” {native — modifited). Mimo że pod względem kulturowym czerpią ze „skarbca wiedzy” swoich przodków, ulegli dużym przemianom. Członkowie tej grupy uczestniczą w życiu społecznym, lecz tylko okazyjnie biorą udział w tradycyjnych ceremoniach plemiennych, są aktywnymi członkami Kościoła chrześcijańskiego, jednocześnie pielęgnując tradycyjne wartości. Można ich określić jako przedstawicieli współczesnej kultury Crow (tamże: 89).Kolejna grupa to „zamerykanizowani Indianie posiadający świadomość odrębności kulturowej” {American — Modifited). Jej członkowie żyją według podstawowych wartości amerykańskiej kultury, jednocześnie nie rezygnując z kultury własnej. Biorą aktywny udział w życiu Kościoła, istotna jest dla nich edukacja, a także posiadanie ziemi. Nie uczestniczą w indiańskich tradycyjnych praktykach religijnych. Okazjonalnie biorą udział w tradycyjnych ceremoniach, takich jak: Rozdawanie Podarunków (Give away). Członkowie tej grupy często piastują stanowiska w politycznych organizacjach plemiennych. Spośród tej grupy rekrutują się przedstawiciele plemienia kontaktujący się z rządem USA oraz innymi indiańskimi i nieindiańskimi organizacjami. Uwarunkowane jest to ich wykształceniem i dobrą znajomością języka angielskiego (tamże: 90).Ostatnia, czwarta grupa to „zamerykanizowani Indianie” (American — Mar
ginal) nie uczestniczą oni w życiu plemienia, identyfikują się raczej z białą częścią społeczeństwa amerykańskiego (prawdopodobnie ze względu na pochodzenie), nie spotyka się wśród nich Indian „czystej krwi” (tamże: 91).Czytając książki traktujące o współczesnym życiu Indian Crow, można stwierdzić, że Voget jest jedynym autorem, który w tak wyraźny sposób dzieli Indian zamieszkujących rezerwat na grupy, uwzględniając przemiany, jakie zaszły współcześnie w obrębie tej społeczności. Autorzy zajmujący się tym tematem, choć wspominają o przemianach, nie dokonują jednak żadnego podziału wśród mieszkańców rezerwatu oprócz, znanego już z prac Roberta Lowie’go, tradycyjnego podziału na klany i stowarzyszenia (Lowie 1912, McGinns 1972, Frey 1987, Bemardis 2002). Wyniki badań Vogeta wydają się być najciekawszym sposobem przedstawienia podziału społecznego w rezerwacie Crow, w usystematyzowany sposób przedstawiają to, o czym piszą inni wspomniani już wcześniej autorzy.Edukacja. Według danych z 1997 r. około 60% Indian Crow deklarowało znajomość własnego języka. Przeprowadzone w 1995 r. badania wykazały, że 85% społeczności powyżej 40 roku życia potwierdzało znajomość własnego języka, ale tylko 25% z nich używało go jako języka podstawowego. Badania te również wykazały, że 33% tych Indian deklaruje jedynie bierną znajomość własnego języka. Może to oznaczać, że jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, język ten „umrze” w ciągu kilku pokoleń (Bemardis 2002).Od 1980 r. na terenie rezerwatu działa Little Big Hom College. Na początku działalności liczył on 32 studentów, a w 1990 r. było ich już 400. Obecnie Little Big Hom College łączy w sobie zadania szkoły, kolegium i centmm kulturalnego. Organizuje specjalne programy edukacyjne, obejmujące m.in. zajęcia z zakresu: historii plemienia, nauki języka, literatury tubylczoameiykańskiej, perspektyw
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tożsamości indiańskiej, ekonomiki obszarów indiańskich, prawa obowiązującego na terenach rezerwatów w USA.Wykładowcy z tej placówki liczą, iż w przyszłości absolwenci Little Big Hom College staną się „skarbnicą wiedzy” o kulturze, religii i języku Crow i że to właśnie oni przekażą ją przyszłym pokoleniom.
Obrzędowy cykl roczny w Rezerwacie Crow w MontanieDawniej Crow obchodzili nowy rok latem, gdyż był to okres największych spotkań plemiennych. W czasach przedrezerwatowych odbywał się latem Taniec Słońca, a po osadzeniu Indian w rezerwacie — impreza o nazwie Crow Fair. Obecnie duża część społeczności rezerwatowej, nawiązując do dawnych zwyczajów, bardzo uroczyście świętuje Crow Fair, traktując ten czas jako swoisty nowy rok, choć niektórzy z tych Indian żyją zgodnie z kalendarzem amerykańskim, świętując nadejście nowego roku pierwszego stycznia. Dlatego też rok obrzędowy zostanie przedstawiony poniżej według dawnego kalendarza, którego punktem kulminacyjnym było lato i związane z nim obrzędy.Lato przez wielu Indian postrzegane jest jako okres przełomowy, swoisty karnawał. Czas ten charakteryzuje się wzrostem liczby imprez. W tym czasie odbywają się: Taniec Słońca, Spotkania Chrześcijan, tradycyjne zbieranie jagód przez młode niezamężne kobiety i nieżonatych mężczyzn, wyścigi konne, rodeo, Powwow, czy ścinanie nowych tyczek na tipi, ale także obchody związane ze świętem 4 Lipca. Kulminacyjnym punktem całego roku — jak już wspomniałem — jest Crow Fair — największe spotkanie całego plemienia (prawdopodobnie największa impreza tego typu w całych Stanach Zjednoczonych). W 2001 r. impreza ta odbyła się już po raz 83. Rozpoczyna się ona zawsze w trzeci piątek sierpnia w Crow Agency. Jej początki sięgają 1904 r., gdy kierownikiem agencji w rezerwacie był S. C. Reynolds. Postanowił on zorganizować zwykły wiejski targ, na którym Indianie mogliby sprzedawać swoje produkty: żywność, wyroby rękodzieła, co miało pomóc tym „początkującym farmerom” w definitywnym zakończeniu ich nomadycznego trybu życia. Reynolds stworzył komitet składający się ze starszyzny plemiennej i wodzów. Przy jego pomocy chciał zorganizować przy okazji targu festyn, który stałby się popularny wśród Indian. Festyn ten, według Reynoldsa, miał stać się zachętą do uczestnictwa w targu. Zadaniem komitetu była organizacja kilku dodatkowych atrakcji: porannej parady w odświętnych tradycyjnych strojach, zawodów biegaczy, wyścigów konnych i indiańskich tańców (Hoxie 1989: 102). Spotkało się to z bardzo dobrym przyjęciem przez Indian. Były to czasy, w których rząd Stanów Zjednoczonych zakazywał indiańskich praktyk kulturalnych i religijnych (m.in. tańca i śpiewu). Z roku na rok targ stawał się coraz bardziej popularny wśród Crow. Był dla nich sposobem na praktykowanie własnej kultury. Targi te nie odbywały się w okresie I i II wojny światowej, a także podczas wielkiego kryzysu ekonomicznego lat 30.
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Obecnie Crow Fair odwiedza ponad 30 tys. osób rocznie, w czasie jego trwania w 1996 r. rozstawionych zostało 1 400 tipi. Indianie w czasie trwania tej imprezy nazywają Crow Agency — Światową Stolicą Tipi (Tepee Capital of The World). Crow Fair trwa sześć dni, w czasie których odbywają się parady, wyścigi konne, rodeo, konkursy tańca i śpiewu związane z Powwow, a także wiele innych imprez towarzyszących. Obecnie całe to przedsięwzięcie ma wymiar komercyjny, jednakże w tym czasie w ramach Crow Fair odbywają się również niewielkie ceremonie, takie jak Ceremonia Wciągania Flagi na Maszt lub Rozdawanie Podarunków.Jesień rozpoczyna maskarada z okazji święta Halloween, towarzyszą jej tańce wraz z turniejami. Kolejną uroczystością jest Święto Dziękczynienia, które podobnie jak Halloween zostało przejęte od Białych, lecz i tu wmieszano zwyczaje tubylcze, takie jak modlitwy dziękczynne za uzdrowienie lub odwrócenie złego losu (Voget 1995: 174).Zima zaczyna się wraz ze świątecznymi i noworocznymi tańcami (okres około świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku). Odbywają się one w różnych dystryktach rezerwatu. Jest to dla Crow czas opowiadania legend, a także sportowej rywalizacji pomiędzy dystryktami. W zimie również rozpoczynają się wstępne przygotowania do Tańca Słońca. Hucznie obchodzi się urodziny prezydenta Georga Washingtona (22 I). Wtedy tańczy się tańce wojenne, organizuje paradę, jak wspomina Agnes Yellowtail, informatorka Freda Vogeta o zwyczajach Indian: „Crow darzyli szacunkiem Washingtona jako wojownika i jako prezydenta (...) i wodza” (tamże: 184).Wiosną bardzo ważne są święta wielkanocne, w czasie których Indianie odświętnie ubrani odwiedzają kościół, „śpiewają hymny w języku Crow, przyjmują komunie i recytują fragmenty z Biblii” . Co ciekawe, Indianie ci przejęli także zwyczaj robienia świątecznych pisanek (tamże: 186).Przez dalszą część wiosny odbywają się turnieje koszykówki, budowa nowych konstrukcji „szałasów potu”, dekorowanie grobów w Dniu Pamięci Narodowej (Memorial Day), zawody w rzucie strzałami oraz ceremonia adopcyjna do Stowarzyszenia Tytoniowego.Przez cały rok, oprócz wymienionych wcześniej imprez, trwają „szałasy potu” , spotkania stowarzyszeń tanecznych, uczty związane z Rozdawaniem Podarunków, spotkania pejotystów (bardzo popularne wśród społeczności rezerwatowej — odbywa się ich około 100 rocznie), ceremonie nadawania imion, a także specjalne ceremonie z użyciem magicznych zawiniątek {medicine bundles).Taniec Słońca. Taniec Słońca jest jednym z przejawów kultu słońca. Oryginalny Taniec Słońca Crow w dużej mierze różnił się od tej ceremonii u innych plemion. Wykonywany był przede wszystkim jako przysięga zemsty i niekoniecznie odbywał się każdego roku. Sam „Dom Tańca Słońca” {Sun dance lodge) był też zupełnie inny. Jego struktura opierała się na czterech sosnowych tyczkach, tak jak tipi Crow, jedna z nich służyła podczas tańca jako pal główny.Ostatni Taniec Słońca Crow w staiym stylu odbył się około 1875 r. (Laubin 1977: 443). Po 55 latach przerwy w 1941 r. Crow przyjęli Taniec Słońca od
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Szoszonów, pragnąc „powrócić” do czegoś prawdziwie indiańskiego. Od tego czasu wprowadzili pewne zmiany, lecz sam taniec pozostał w gruncie rzeczy taki sam. Podczas II wojny światowej Taniec Słońca odprawiano w celu uzyskania opieki dla wojowników Crow walczących w siłach zbrojnych USA oraz jako prośbę o koniec wojny. W czerwcu 1942 r. odprawiono pierwszy Taniec Słońca, któiy był modlitwą o zwycięstwo. Ceremonię tę powtarzano każdego lata aż do 1945 r. W 1946 r. odprawiono ją ponownie, ale już jako dziękczynienie za zwycięstwo i modlitwę o pokój. Celebrował ją kapłan [priest) Szoszonów, który przybył do rezerwatu w celu odprawienia tej ceremonii (Crow w tym czasie nie mieli swojego własnego kapłana) (tamże: 444).Wojownicy Crow walczący w siłach zbrojnych przed bitwą malowali swe twarze w kolory charakterystyczne dla Tańca Słońca i śpiewali pieśni towarzyszące tej ceremonii, zawsze też wychodzili cało z różnych niebezpieczeństw. Wkrótce zainteresowało to białych żołnierzy, którzy również przyłączyli się do tego rytuału. Kilku z nich odwiedziło później rezerwat i wzięło tam udział w Tańcu Słońca (tamże: 445).Taniec Słońca jest podobny do Tańca Tytoniu (wykonywanego podczas ceremonii Stowarzyszenia Tytoniowego), który odbywał się w „Domu Tytoniu” o podobnej konstrukcji do „Domu Tańca Słońca” . Główną różnicą między obiema ceremoniami było to, że w Tańcu Tytoniu brał udział zaledwie niewielki procent społeczności, choć ci, którzy tańczyli, chcieli zapewnić dobro całemu plemieniu, z kolei Taniec Słońca, w którym brało udział całe plemię, służył głównie celom prywatnym.Niektóre z wprowadzonych do Tańca Słońca innowacji zmieniły jego wygląd. Przykładowo podczas Tańców Słońca w latach 70. wielu tancerzy miało na nosie okulary przeciwsłoneczne. Również niektórzy młodsi tancerze nosili na piersiach jedwabne szale, zamiast pozostać z gołym torsem jak dawniej. Kiedyś też podczas Tańca Słońca nawet mężczyźni o krótkich włosach przyczepiali sobie warkocze, obecnie nie robi się już nic, by zmienić swój wygląd zewnętrzny (tamże: 448). ZakończenieObecnie Indianie Crow starają się łączyć swoją tradycję z nowoczesnością i choć wielu z nich to tradycjonaliści (z pozoru niechętni kulturze amerykańskiej), to w 1998 r. odnotowano 303 osoby z wykształceniem wyższym, w tym 11 z tytułem doktora (Bemardis 2002).Więzi rodzinne wśród Crow pozostają nadal mocne, rodzina jest dla nich bardzo ważną wartością — często jest bardziej ceniona niż praca i sytuacja materialna. Wydaje się, że więź ta jest pozostałością z dawnych czasów, która utrzymała się mimo wielu zmian, jakie zaszły od momentu osadzenia w rezerwacie. System klanowy jest ciągle dość silny, co można zaobserwować m.in. podczas ceremonii: Rozdawania Podarunków (Give away), a także mniejszych klanowych uczt oraz w życiu codziennym.
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Niektórzy Indianie nadal przestrzegają tradycyjnych świąt i postów, a stosunek do otaczającej ich przyrody widoczny jest w wielu rytuałach w ciągu całego roku kalendarzowego. Innym przejawem dawnych wierzeń jest Parada (Parade 
Dance) podczas Crow Fair, w czasie której tancerze pozdrawiają święte miejsca w górach.Wiele z tych zachowań jest podobnych do tych z dawnych czasów, choć są oczywiście zmodyfikowane przez kulturę Białych, jak też przez kultury innych plemion północnoamerykańskich. Należy jednak pamiętać, że zostały stworzone przez Crow i stają się ich „nową tradycją”.BibliografiaBradley Ch.1991 The handsome people: a history q f the Crow Indians and the whites, Billings. Bemardis T.2002 The Crow People in the 1990s (w przygotowaniu).Denig E. T.1980 O f the Crow Nation, New Yo rk.Frey R.1987 The world J t h e  Crow Indians as Drjtwood lodges, Norman.Hoxie F.1989 The Crow, New York.Laubin R. i G.1977 Indian dances o f North America: their importance to Indian IJe, Norman.Lowie R. H.1912 Social IJe  J t h e  Crow Indians, New York.1975 The tobacco society ofthe Crow Indians, New York.1983 The Crow Indians, Lincoln.McGinns D., Sharrok F.1972 Crow People, Phoenix.Voget F.1952 Crow Socio Cultural Groups, w: Proceedings J t h e  29th International Congress 

Americanistists, vol. II, s. 88-93, The Uniwersity of Chicago Press.1995 They call me Agnes. A Crow narrative based on the IJe  J  Agnes Yellowtail 
Deemose, Norman.Źródła internetoweStrona Little Big Horn College — http://www.lbhc.cc.mt.us/Strona senatora ze stanu Montana Max’a Baucus’a — http://baucus.Senate, gov/crow.htmlTekst Traktatu z Laramie — http://lbha.org/crow68.htm
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Pasterze Uttaranćalu*. Pytania o przyszłośćPrzemysław Hinca

Omawiając poniżej zamieszczone zagadnienia na konferencji „Ludy tubylcze — wymiary partnerstwa” , prosiłem, aby postrzegano je w świetle ówczesnych, dramatycznych dla górali Uttaranćalu wydarzeń. W tym czasie (maj 1999) w okręgach Ćamoli1 i Rudraprajag nieustannie trwały poszukiwania ofiar katastrofalnego trzęsienia ziemi. Skutki tego wydarzenia odczuwane są przez mieszkańców tego regionu do dnia dzisiejszego. Było to jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w historii tego regionu. W ciągu dwunastu dni, począwszy od 29 marca 1999 roku, w okręgu Ćamoli zanotowano ponad dwieście wstrząsów o różnej intensywności (od 2 do 6,8 stopni w skali Richtera)* 1 2. Wiele rodzin straciło swój cały dobytek i źródła utrzymania (chaty, pola tarasowe, zwierzęta hodowlane).Uttaranćal jest górskim regionem położonym w północno-zachodniej części dawnego stanu Uttar, obejmującym trzynaście okręgów administracyjnych. Specyfiką tego obszaru jest jego przygraniczne położenie. Północna granica z Tybetańskim Regionem Autonomicznym (Chiny) przechodzi w zachodniej części w rubież z Nepalem. Przez cały region przebiega główne pasmo łańcucha Himalajów. Mimo wysokogórskiego charakteru tej krainy sieć dróg dochodzi
* Uttaranćal jest jednym z trzech nowo powstałych, w listopadzie 2000 r., stanów indyjskich. Terytorium Uttaranćalu wyodrębniono z północno-zachodniej części stanu Uttar. Pozostałe to: Dźharkhand (południowa część Biharu) i Ćhattisgarh (wschodnia część Madhja Pradeś).1 Nazwy geograficzne występujące w tekście podane są w spolszczonej wersji. Spolszczone zostały także wszystkie nazwy grup etnicznych.2 W ponad 1 200 wioskach i miasteczkach zniszczone zostały budynki mieszkalne, szkoły i świątynie oraz budynki komunalne, administracji i gospodarcze. Zginęło około 150 osób, a blisko 250 tys. ludzi pozostało bez dachu nad głową. Ponad 70 wiosek zostało kompletnie zniszczonych. W mieście Ćamoli 95% zabudowań obróciło się w ruiny. Większość budynków w Nandaprajag, Gopeśwarze (stolicy dystryktu) i Ukhimacie również nie wytrzymało wstrząsów. Skutkiem lawin skalnych były osuwiska górskich dróg lub ich zablokowanie. Pojawił się problem zaopatrzenia ludzi w wodę, gdyż większość rur dostarczających wodę pitną do osad została zniszczona. Wstrząsy były na tyle silne, że spowodowały także szkody w odległych miastach Dehradun, Hardwar, Saharanpur, Moradabad, Muzaffarnagar, Meerut, Simla oraz Delhi. Do dzisiaj brak jest informacji o sytuacji na obszarach zamieszkanych przez Bhotiów. Informacje podaję za serwisami internetowymi.
PIERWSZE NARODY, ISBN 83-7181-254-Х
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nawet do najodleglejszych miejsc w dolinach. Lecz łatwość dostępu do daleko położonych osad jest utrudniona przez surowe warunki klimatyczne. Część dolin odcięta jest od okolicznych miast przez cztery do siedmiu miesięcy w roku. Powodem są zimowe opady śniegu. W porze monsunowej główną przeszkodę stanowią zaś silne opady deszczu. Szlaki komunikacyjne, poprowadzone trawersem przez stoki górskie, często osuwają się pod naporem spływającej z gór wody oraz są blokowane przez osuwiska mas ziemi i skał.Teren Uttarakhandu jest zamieszkiwany przez społeczności Gharwalów, Kumaonów i Bhotiów. Nazwy te nie oddają w pełni obrazu zróżnicowania etnicznego. W rzeczywistości każda z tych kategorii (określenia pochodzą od obszarów geograficznych) zawiera przynajmniej kilka odmiennych kulturowo społeczności. Problematyka poruszana w niniejszym artykule dotyczyć będzie głównie Bhotiów.Region znany jest w całych Indiach z wielu miejsc świętych usytuowanych u podnóża Himalajów, a także w wyższych partiach gór. Corocznie tysiące hin- duistów i sikhów przemierza górskie trakty podczas pielgrzymek. Podążają oni do źródeł świętej rzeki Gangesu i świątyń w Badrinath, Kedamath, Gangotri, Hemkund, Govindghat, Yamunotri '.Zróżnicowanie kulturowe regionuMimo że wszystkie opisywane grupy określane są wspólnym mianem Bhotia i posługują się lokalnymi dialektami języka tybetańskiego, ich kultura nie jest tożsama z tybetańską. Wśród wielu różnic na pierwszy plan wysuwają się wierzenia religijne. Każda grupa wyznaje odrębne wartości stanowiące podstawę im właściwej religii synkretycznej. W poniższym usystematyzowanym opisie każdej społeczności przedstawione zostaną podstawowe informacje charakteryzujące ich kultury. Materiał został opracowany na podstawie publikacji S. S. Shashiego, S. S. Negiego i V. Hoona oraz danych zgromadzonych przeze mnie podczas rekonesansu terenowego w okręgu Ćamoli w 1997 r. (Shashi 1979; Negi 1994; Negi 1995; Hoon 1996).Dźadh. Ta niewielka społeczność (wg spisu z 1971 r. około 400 osób) zamieszkuje północną część okręgu Uttarkashi, graniczącego od północnego zachodu ze stanem Himaćal, od północnego wschodu z Tybetem, a od strony wschodniej z okręgiem Ćamoli. Wysokość tego obszaru nad poziomem morza waha się od 3 tys. do 6 tys. m. Osady Dźadhów znajdują się w dolinie Dźadhganga (oprócz rozproszonych siedlisk są tam dwie główne wsie Nelang i Dźadhgang). Podczas
3 Są to wybrane centra pielgrzymkowe spośród ponad dwudziestu (mowa jedynie o większych, ponieważ na całej długości wszystkich szlaków pielgrzymkowych rozlokowane są setki małych świątyń). Tematyka artykułu nie dotyczy miejsc świętych Uttarakhandu, dlatego też nie wymieniam pozostałych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opracowaniu Pilgńms in Hindu 
Holy Land: sacred shrines ofthe Indian Himaląyas, G. W. Maw, York: Sessions Book Trust, 1997.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Pasterze Uttaranćalu. Pytania o przyszłość 139

konfliktu chińsko-indyjskiego w 1962 r. wysiedlono górali z całej doliny. Po zakończeniu działań zbrojnych część mieszkańców powróciła do swoich gospodarstw, lecz mogli zamieszkać jedynie w wiosce Nelang.Dźadhowie uważają siebie za potomków osadników z księstwa Bushahr (obejmującego niegdyś swoim obszarem dzisiejszy okręg Kinnaur w stanie Hi- maćal). Fakt ten potwierdza, zachowany do dzisiaj w obu grupach, identyczny system organizacji społecznej. Poza tym rodziny Dźadhów i Kanaurów są powiązane ze sobą wieloma małżeństwami. Kolejną cechą wspólną są również syn- kretyczne wierzenia religijne, na które składają się elementy buddyzmu i wierzeń lokalnych. Na tej podstawie można stwierdzić, że przodkowie Dźadhów pochodzili z północno wschodniej części Kinnauru, ponieważ tylko tam zachowała się taka forma synkretyzmu. W pozostałych częściach dawnego księstwa Buszer do buddyzmu i wierzeń lokalnych włączono także elementy hinduizmu.Tradycyjnie Dźadhowie prowadzili półosiadły tiyb życia. Ich głównym zajęciem był handel. Przed 1962 r., w okresie letnim, regularnie odwiedzali targowiska położone na Płaskowyżu Tybetańskim. Aby wymiana towarów była opłacalna, trzeba było za jednym razem przewozić ich duże ilości. W związku z tym każda rodzina posiadała duże stada zwierząt, liczące od 200 do 400 sztuk. Podstawą hodowli były owce i kozy. Doskonale przystosowane do warunków górskich, służyły jako zwierzęta juczne. Ładunek dzielono na małe porcje i pakowano do małych juków zakładanych potem na grzbiet zwierząt. Ciężar ładunku wynosił około 10 kilogramów.Z osady Nelang i Dźadhgang droga do Tybetu wiodła przez zbocza gór sięgających 6 000 m n.p.m. Łańcuch Transhimalajów stada przekraczały przez przełęcze Theng4 (5 050 m n.p.m.) i Tsang Ćok (5 400 m n.p.m.). Następnie kierowano się do ośrodków targowych usytuowanych po stronie tybetańskiej. Tam dokonywano wymiany przywiezionych towarów na artykuły oferowane przez nomadów z płaskowyżu (patrz tab. 1). Do Tybetu zazwyczaj przewożono: jęczmień, ryż, cukier, nasiona oleiste oraz bawełnę (w postaci tkanin). Ryż pochodził z wymiany dokonywanej na obszarach pastwisk nizinnych, na które górale przepędzali stada owiec i kóz w sezonie zimowym. Tybetańczycy oferowali Dźadhom sól, wełnę, pasminę i boraks. Pasmina jest rodzajem bardzo delikatnej wełny czesankowej, wytwarzanej przez niektóre tylko gatunki zwierząt. Ze względu na swą delikatność była cenionym surowcem do tkania szali oraz części odzieży. Wymiana opierała się również na handlu zwierzętami. Górale z Uttarakhandu nabywali m.in. owce Bjankar, kozy Ćigu i Ćangtang oraz jaki (obie rasy kóz i jaki dostarczały pasminy).

4 Na mapach nazwy przełęczy posiadają przyrostek Za, co w języku tybetańskim oznacza właśnie przełęcz (zatem przejścia wspomniane w tekście figurować będą jako Theng La i Tsang Ćok La).
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Tabela 1. Przykładowe relacje cenowe wybranych towarów wymienianych przez kupców z Uttarakhandu i Tybetu5.Towary Wartość towarów na targach Wartość towarów na targachw Utrtarakhandzie w TybecieJęcznień [10 kg] 5 kg soli lub 5 rupii 10 kg soliRyż [10 kg] 10 kg soli lub 10 rupii 20 kg soliSól [10 kg] 20 kg jęczmienia lub 10 rupii 20 kg jęczmieniaWełna [1 kg] 10 kg jęczmienia lub 5 rupii —Pasmina [1 kg] 20 kg jęczmienia lub 10 rupii —Owce i kozy* 3 rupie sztuka 3 rupie sztukaJaki* 15-20 rupii 15-20 rupii* Zwierzęta kupowane w Tybecie z reguiy nie byty obiektem dalszej wymiany na terenach Uttarakhandu.Dźadhowie traktowali inwentarz także jako miernik zamożności rodziny, co z kolei stanowiło o prestiżu społecznym właścicieli. W związku z powyższym nasuwa się pytanie o niebezpieczne dla środowiska zjawisko tezauryzacji stad. Otóż było ono ograniczone przez prawo zwyczajowe. Każdej rodzinie przysługiwał, z góry określony przez radę wioski, obszar terenów wypasowych. Zatem brak możliwości wyżywienia większej liczby zwierząt ograniczał ich hodowlę. W rzeczywistości mniej zamożni górale udostępniali swoje pastwiska bogatszym za ustaloną opłatą. Właściciele zwierząt musieli zatem liczyć się z dodatkowymi nakładami, co z reguły hamowało tempo powiększania stad.Przed 1962 r. w wyprawach handlowych do Tybetu uczestniczyli głównie mężczyźni. Górskie przełęcze przemierzano zwykle w miesiącach letnich od czerwca do końca sierpnia. Na okres zimowy (połowa października do końca kwietnia) stada przepędzano na pastwiska nizinne Ćorpani znajdujące się około 10 kilometrów od Riśikeśu (okręg Dehradun). Są to tereny dzierżawione przez Dźadhów od pokoleń. W migracjach zimowych uczestniczyły niegdyś całe rodziny. Obecnie pastwiska Ćorpani nadal są wykorzystywane lecz tylko przez niewielką grupę właścicieli zwierząt. Jednakże przepędów stad dokonują wynajęci pasterze lub sami górale. Kobiety, dzieci i osoby w podeszłym wieku pozostają w domach. Zmiana rytmu życia nastąpiła po wprowadzeniu zakazu przekraczania granicy z Tybetem. Dźadhowie zostali odcięci od podstawowego źródła dochodów. Przyzagrodowa hodowla zwierząt i niewielkie uprawy na tarasowych poletkach stanowiły jedynie uzupełniającą działalność gospodarczą. Właściciele stad obecnie wypasają zwierzęta na dwóch obszarach. Latem w leżącej na północ od osad dolinie Dźanhvi, zimą na wspomnianych pastwiskach Ćorpani. Działalność pasterska została częściowo ograniczona przez wprowadzenie podatków wypasowych i opłat za przeprowadzania stad przez sąsiednie okręgi
5 Dane ustalone w trakcie badań w 1997 r.; relacje wartości poszczególnych towarów odnoszą się do okresu z początku lat 60. XX w. przed rozpoczęciem konfliktu chińsko-indyjskiego.
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administracyjne. Byt to główny powód, dla którego wiele rodzin zrezygnowało z hodowli zwierząt i zdecydowało się na sezonową migrację zarobkową.Marca. Kolejną grupą Bhotiów zamieszkujących Uttaranćal są górale Marca. Ich osady położone są w dolinach Mana, Niti i Dhauliganga (północna część okręgu Ćamoli). Od północy znajduje się granica z Tybetem, od strony zachodniej okręg Uttarkaśi, a od wschodniej Pithoragarh.W przeszłości Marća prowadzili koczowniczy tryb życia. Obecnie przez ponad dziewięć miesięcy w roku w wioskach mieszkają tylko kobiety i ludzie starsi. W tym czasie mężczyźni migrują do miast i miasteczek w poszukiwaniu pracy. Patrząc na historię tej społeczności, można powiedzieć, że taki tryb życia prowadzili od wieków. Lecz różnica polega na tym, że niegdyś sami górale decydowali, w którą stronę przebiegały szlaki ich migracji i co podczas wędrówek mieli robić. Sytuacja, w jakiej znaleźli się dzisiaj, zmusiła ich do porzucenia zajęć tradycyjnych i najmowania się przy niskopłatnych pracach w miastach. Najczęściej podejmują się prac transportowych, przy czym ich jedynym narzędziem jest zwykle gruba lina, którą mocują ciężkie ładunki na swych plecach.W ciągu ostatniego półwiecza społeczność Bhotiów była mimowolnym uczestnikiem trzech decydujących o ich obecnym losie wydarzeń. Pierwsze to wojna chińsko-indyjska w 1962 r. Stworzenie przygranicznej strefy bezpieczeństwa wymagało przesiedlenia ludności z wiosek przygranicznych. Po powrocie, podobnie jak Dźadhom, zakazano im prowadzenia działalności handlowej z Tybetem. Granice zostały zamknięte. Niegdyś Marća co roku przedzierali się przez wysoko położone przełęcze Mana (ok. 6 000 m n.p.m.), Niti (5 800 m n.p.m.) i Moru, aby dotrzeć do targowisk w Tybecie. Z pomocą swych stad owiec i kóz dostarczali z Indii lyż, jęczmień (oraz jęczmienną mąkę), metale, cukier i bawełnę6. Na targach wymieniali produkty na sól, wełnę, jacze mleko i boraks. Kupcy byli nastawieni głównie na wełnę. Czasami udawało się zdobyć cenione na indyjskich nizinach tybetańskie dywany, lecz częściej z tybetańskiej wełny sami wykonywali odzież i inne produkty tkackie na sprzedaż. Po powrocie z gór pasterze udawali się do miast na pogórzu himalajskim (Almora, Pauri, Riśikeś, Dehradun), gdzie sprzedawali własne wyroby. Do dzisiaj Marća wykonują prace tkackie, lecz w większości na własny użytek. Wielu z nich opuściło swoje wioski i na stałe przeniosło się do miasteczka Ćamoli (centrum administracyjne okręgu). Ze swoim kupieckim doświadczeniem zaczęli dosyć dobrze prosperować w nowych dla nich warunkach miejskich. Można stwierdzić, że im się powiodło. Ale czy do końca? Powrócę jeszcze do tej kwestii.Kolejnym wydarzeniem, które dotknęło górali Marća, było uruchomienie rządowego programu „Człowiek i biosfera” (Man and Biosphere — MAB). jest to bezpośrednio związane z mieszkańcami doliny Dhauliganga usytuowanej w sąsiedztwie największego szczytu zachodniej części indyjskich Himalajów, Nanda Devi (7 861 m n.p.m.). W ramach działań na rzecz ochrony środowiska górskiego
6 Przykładowe relacje cenowe — patrz tab. 1.
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utworzono w 1988 r. Park Biosfery Nanda Devi (Nanda Devi Biosphere Reserve — NDBR). W samym centrum NDBR znajduje się Rezerwat Nanda Devi (Nanda Devi Sanctuary). Wraz z powstaniem parku biosfery ogłoszono zupełny zakaz wstępu na teren rezerwatu. Aby wyjaśnić znaczenie i związki tej plątaniny nazw z życiem górali, trzeba się cofnąć do ich niedalekiej przeszłości przed wdrożeniem inicjatywy NDBR.Jak podaje A. Sabharwal, górale, pozbawieni możliwości dalszego prowadzenia gospodarki pasterskiej i działalności handlowej, znajdowali zatrudnienie w rozwijającej się turystyce (Sabharwal 1999: 24). Jako przewodnicy i tragarze brali udział w wielu wyprawach alpinistycznych, oprowadzali grupy turystów i ekspedycje naukowe biologów, glacjologów oraz geologów. W miesiącach letnich usługi turystyczne były dla nich głównym źródłem dochodów. Rok 1988 był punktem zwrotnym. Wprowadzono całkowity zakaz wstępu do rezerwatu. Z roku na rok malała liczba odwiedzających. Magia świętej góry Nanda Devi przestała działać. Obecnie turyści bardzo rzadko zapuszczają się do doliny Dhauliganga. Na majestat otaczających gór mogą popatrzeć z Auli — stacji kolejki linowej wyjeżdżającej z Dźośimath7. Górale ponownie zostali odcięci od możliwości zarobku. Tym razem, nie mając żadnej alternatywy, postanowili pozostać i prowadzić kampanię na rzecz odzyskania własnych praw do ziemi i okolicznych lasów. Mogłoby się wydawać, że inicjatywa mieszkańców wiejskich z oddalonych od centrów osad nie ma szans powodzenia. Jednakże w tym regionie już raz udało się przeprowadzić powszechną akcję o rodowodzie ludowym. Był to ruch „Cipko” mający na celu powstrzymanie wycinki lasów w górach Uttarakhandu8. Marća mają nadzieję, że tym razem także uda im się nakłonić elity rządowe do reakcji na ich trudną sytuację.
7 Miejscowość Dźoshimath jest jednym ze świętych miejsc leżących na szlaku do Govindghat, Hemkund, Badrinath oraz znanego Parku Narodowego Dolina Kwiatów. Znajduje się ok. 50 kilometrów w linii prostej od szczytu Nanda Devi.8 Warto przypomnieć, choćby w skrócie, istotę i efekty całego ruchu. Otóż niekontrolowana wycinka lasów Uttarakhandu trwała już od początku XIX w. Od 1816 r. tereny górskie weszły w posiadanie kolonizatorów brytyjskich, co było równoznaczne z eksploatacją surowców naturalnych (głównie drzew) na wielką skalę. Stoki górskie bardzo szybko ogołacano z naturalnego poszycia, a pozyskany materiał wywożono na tereny nizinne. Po odzyskaniu przez Indie niepodległości rządowe rozporządzenia zezwalały na dalszą eksploatację terenów górskich w imię „odbudowy i rozwoju gospodarczego kraju”. Konflikt chińsko-indyjski na początku lat 60. również poważnie nadwerężył równowagę ekologiczną regionu. W 1970 r. z powodu erozji gleby i osunięć ziemi rzeka Alakanda zalała setki domostw (liczba ofiar nie jest znana do dzisiaj). Od 1973 do 1980 r. trwały pokojowe demonstracje i akcje na rzecz zakazu dalszej wycinki lasów położonych powyżej 1000 m n.p.m. Rząd indyjski zatwierdził zakaz eksploatacji terenów leśnych w 1980 r. po zbojkotowaniu w Uttarakhan- dzie wyborów (Trivedi 1995). Mimo to do dzisiaj zdarzają się katastrofy z powodu osłabionej struktury lasów. Osuwiska w 1998 r. wywołały falę migracji na całym terenie Uttarakhandu. Ponad 200 tys. osób zostało ewakuowanych z terenów zagrożonych. Jak widać ruch „Cipko” wymusił ochronę regionu w ostatniej chwili. Trzeba się liczyć z kolejnymi tragediami. Mimo to jest także nadzieja, iż będą się one zdarzały coraz rzadziej.
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Twórcy wprowadzonego programu „Człowiek i biosfera” twierdzą, iż powstał on z uwzględnieniem doświadczeń z pozostałych terenów Indii9 i nie będzie wymagał opuszczenia rezerwatu przez jego mieszkańców. Tę wizję zakłóca, niestety, jeden element, a właściwie jego brak. Otóż w planach i regulaminach rezerwatu jest wiele ustępów traktujących o tym, czego się zabrania na terenie objętym ochroną, lecz nie ma żadnej wzmianki, co wolno góralom czynić na ich ziemiach. Jak na razie wiadomo, że wolno im mieszkać. Pomysłodawcy, propagując swoją ideę, mówią, że „Parki Narodowe wymagają przesiedleń ludności, lecz przy otwieraniu rezerwatów biosfery nie zakłada się takiej konieczności” (Sabharwal 1999: 23). Spoglądając na problem z zewnątrz, można dojść do wniosku, że obie strony konfliktu mają swoje racje: Bhotia, którzy chcą możliwości uzyskania jakiejkolwiek pracy, aby móc utrzymać swe rodziny, i ekolodzy, którzy chcą uchronić w istocie dziewicze tereny wokół Nanda Devi. Rozwiązania nie uda się znaleźć bez porozumienia obu stron. A  w tym wypadku ekolodzy i decydenci zaangażowani w prace wdrożeniowe NDBR nie traktują górali jako partnerów do rozmowy. Taki brak zrozumienia sytuacji i problemów społeczności lokalnej może jedynie zaostrzyć konflikt. Rozwiązań nie trzeba szukać poza granicami regionu. W południowej części Uttarkhandu w okręgu Dehradun znajduje się Park Narodowy Radźadźi. Był to obszar pastwisk sezonowych pasterzy pogórza himalajskiego Gudźarów. Przez kilka ostatnich lat pasterze wchodzili w konflikt z prawem, co roku przepędzając swe stada przez obszary parkowe. Szlaki sezonowych wędrówek były przemierzane przez Gudźarów od wieków. W 1995 r. władze parku zaproponowały rozwiązanie problemu. Pasterze zostali przeszkoleni i zatrudnieni jako strażnicy obszaru chronionego. Zezwolono im na kontrolowany wypas zwierząt w wyznaczonych sektorach w zamian za nadzór całego terenu. Idea okazała się dobrym rozwiązaniem dla obu stron. Pasterze nadal mogą kultywować swoje tradycje, a władze parku nie muszą przeznaczać dodatkowych środków na zatrudnienie specjalnych służb. Być może jest to również rozwiązanie dla Bhotiów? W świadomości górali zakorzeniona jest myśl o konieczności ochrony okolic Nanda Devi, ponieważ jest to najważniejsza święta góra w całym regionie.Dźohari, Śauka, Darmi, Bjansi, Ćaudansi. Społeczności zamieszkujące tereny na wschód od okręgu Ćamoli są nazywane ogólnie Bhotia z Pithoragarh (nazwa okręgu administracyjnego). Miana wyszczególnione powyżej pochodzą od nazw dolin Dźohar, Darma, Byans i Ćaudans. Jedynie Śauka jest egzoetnoni- mem górali z osady Dharćula (położonej przy granicy z Nepalem). Od północy, podobnie jak wcześniej omówione obszary, Pithoragarh graniczy z Tybetem, a od zachodu z Nepalem. Region dzielony jest na dwie strefy Maila Johar (położona na wysokości od 3 300 do 4 500 m n.p.m.) i Tali Johar (1 000-3 300 m n.p.m.).
9 Park Biosfery Nanda Devi jest 11 strefą o takim charakterze w Indiach. Nie do końca jestem przekonany o słuszności opierania się twórców pomysłu na doświadczeniach z innych obszarów. NDBR jest bowiem pierwszą strefą biosfery w regionie wysokogórskim.
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W przeszłości mieszkańcy obu stref prowadzili odmienny tryb życia. Górale z Maila Dźohar (Dźohari i Śauka) w większości przez cały rok przemierzali górskie szlaki, zajmując się pasterstwem oraz handlem. Natomiast Bhotia z Tali Dźohar (Darmi, Bjansi i Ćaudansi) wiedli półosiadły tryb życia, uprawiając pola tarasowe oraz pośrednicząc w handlu między nizinami i obszarami położonymi w strefie wyższej. Handel z Tybetem był domeną Dźoharów i Sauków. Szczególnie Śauka (najliczniejsza grupa w regionie, około 9 500 osób10) wykształcili swoisty monopol na handel z Tybetańczykami. Jednocześnie obie grupy były najlepiej prosperującymi społecznościami we wschodniej części Uttarakhandu. Handel prowadzono przez przełęcze Darma, Mangsha i Lipu Lekh. Wymiana towarów obejmowała takie same produkty, jakimi handlowali pasterze Marća.Aby nie powielać informacji zamieszczonych powyżej, zaznaczę, iż problemy dotyczące ograniczania możliwości prowadzenia handlu oraz gospodarki pasterskiej dotyczą w równej mierze wszystkich grup Bhotiów z Pithoragarh. Jedynie Śauka i Dżohari do dzisiaj kultywują całoroczny, transhumancyjny wypas owiec i kóz. Przyszłość pasterstwa w gospodarce BhotiówWszystkie grupy Bhotiów z Uttarakhandu, podobnie jak pozostali pasterze himalajscy borykają się z coraz większymi problemami wynikającymi z ograniczeń stawianych przez administrację stanową. Restrykcje dotyczą szczególnie właścicieli owiec i kóz. Dawniej transhumancja tych stad obejmowała znacznie większy obszar niż obecnie. Zbyt duże opłaty za wypas na obcym terenie ograniczyły sezonowe wędrówki pasterzy. W relacjach R. Singha o przekraczaniu granicy stanów Himaćal i Uttar autor wspominał o wstrzymywaniu zwierząt podczas przeciągających się kontroli (Singh 1992: 111). Bez paszy i wody zwierzęta przez kilka dni pozostawały w jednym miejscu.Pomimo wielu przeszkód, jakie muszą pokonywać hodowcy zwierząt, pasterstwo jest gałęzią gospodarki tradycyjnej mocno zakorzenioną w kulturze Bhotiów. Rozwój usług turystycznych i pielgrzymkowych w Uttaranćalu może stać się jednym z czynników, które utrzymają hodowlę zwierząt choćby na obecnym poziomie. Podobnie jak w stanie Himaćal istnieje możliwość promowania produktów zwierzęcych chętnie kupowanych przez turystów. Za przykład mogą posłużyć wyroby tkackie wykonywane w wiejskich „spółdzielniach” okręgów Lahul i Spiti oraz Kinnaur, które trafiają do sklepów w większych ośrodkach miejskich stanu Himaćal oraz są sprzedawane w sieci sklepów promujących rękodzieło ludowe, znajdujących się w wielkich miastach Indii (Delhi, Bombaj, Kalkuta).
10 Według spisu z 1971 r.
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Niedocenianymi przez górali zwierzętami stały się jaki. Niegdyś powszechnie hodowane w każdym gospodarstwie, dostarczały nie tylko mleka, lecz również nawozu, mięsa i poszukiwanej przez nich sierści. Obecnie należą już do rzadkości. Utrzymywanie tych zwierząt sprawia najmniej problemów, ponieważ nie trzeba nad nimi sprawować bezpośredniej kontroli nawet przez długie okresy. Produkty spożywcze i tkackie powstające na bazie jaczych składników cieszą się dużą popularnością wśród turystów. Zatem korzystając z doświadczeń nepalskich, można w Uttaranćalu wprowadzić program produkcji serów z jaczego mleka, które są poszukiwane przez odwiedzających. Sprzedaż tego produktu w centrach turystycznych i pielgrzymkowych z pewnością mogłaby przynieść oczekiwane zyski.Jaka zatem rysuje się przyszłość opisanych powyżej społeczności Uttaranćalu? Bacząc na niezbyt dobrą sytuację większości górali, można spodziewać się masowych migracji ludności do większych ośrodków miejskich i porzucenia tradycji kulturowych przodków. Efekty są łatwe do przewidzenia. Nadzieją są działania mające swój ludowy rodowód, takie jak zakończony sukcesem ruch Cipko lub obecnie kształtująca się kampania górali Marća. Być może stabilizację życia Bhotiów przyniosłyby inicjatywy podobne do tej z Parku Narodowego Radźadźi, lecz aby takie rozwiązania wdrożyć w życie, trzeba nieco więcej chęci władz i administracji regionu. To właśnie „ludzie z nizin” przynieśli nowe prawa, które powoli zmuszają górali do zmiany rytmu i sposobu życia.Pomówienia rządowe o zacofanie lokalnej społeczności i brak zrozumienia wdrażanych idei nie znajdują potwierdzenia w badaniach przeprowadzanych przez organizacje pozarządowe. Dla przykładu można podać wprowadzenie ograniczeń wypasowych. Podstawą do wdrożenia tego aktu było oskarżenie pasterzy o przyczynianie się do wzrastającej deforestacji przez niekontrolowane wypasy zwierząt na obszarach leśnych. W odpowiedzi na rządowe stanowisko niezależna organizacja Society for Environment, Wildlife Action and Awareness (SEWAA)11 przeprowadziła własną, opartą na badaniach, ocenę tej kwestii. Okazało się, że za deforestację odpowiada planowa działalność administracji przyznająca według własnego uznania zezwolenia na wycinkę drzew. Poza tym zmienia się oficjalne dane dotyczące stanu zalesienia Uttarakhandu. Ze źródeł rządowych wynika, iż około 50% powierzchni regionu pokryte jest drzewostanem. Z badań przeprowadzonych przez organizację SEWAA wielkość obszarów leśnych ustalono na zaledwie 28%. Zatem źródło niszczenia lasów leży nie tylko po stronie społeczności lokalnych. 11

11 SEWAA jest m.in. członkiem Międzynarodowego Centrum Rozwoju Obszarów Górskich (International Centre for Integrated Mountain Development — ICIMOD), co sankcjonuje wiarygodność badań dokonanych przez tę organizację.
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Kinnaurowie. Obraz współczesnych zmian społeczności plemiennej dystryktu Kinnaur, Himaćal Pradeś, Indie
Rafał Beszterda

Prezentowany tekst dotyczy przede wszystkim zmian, które zaszły i zachodzą w dystrykcie Kinnaur1. Przedstawię w nim charakterystyczne cechy społeczności tradycyjnej i typ prowadzonej przez nią gospodarki, by w podsumowaniu ukazać podstawowe tendencje w dokonujących się zmianach społecznych, które pośrednio wywołane są czynnikami gospodarczymi.Wysokogórski dystrykt Kinnaur obejmuje obszar równy prawie 6,5 tys. km2 i liczy 72 tys. mieszkańców. Z ogólnej liczby mieszkańców dystryktu około 48 tys. osób należy do grupy plemiennej Kinnaura, która jest uwzględniona w oficjalnym indyjskim wykazie społeczności plemiennych zamieszkujących Republikę (Indian Scheduled Tribes). Kinnaur jest jednym z 12 dystryktów, które tworzą stan Himaćal Pradeś. Jego powierzchnia, równa niemal 56 tys. km2, stanowi zaledwie około 1,5% terytorium całego kraju wraz z obszarami stowarzyszonymi. Swoje dzisiejsze granice Himaćal Pradeś uzyskał dopiero w 1966 r., a pełnoprawnym stanem Indii został dopiero w 1971 r. Powstał, najogólniej rzecz ujmując, ze scalenia około 30 górskich księstw Pendżabu, Uttar Pradeś i Simli.Zewnętrzne wyróżniki omawianej społeczności stanowią charakterystyczne elementy ubioru: płaska czapka (tsepang), płaszcz (czubba), spodnie (suthan) i pas z plecionej liny (gaćang). Wszystkie te elementy wykonane są przy użyciu samodziału z wełny owczej lub sierści koziej, jak w przypadku pasa. Tradycyjne elementy ubioru nadal można uznać za powszechne i jeśli nawet mniejszość nie używa ich na co dzień, to są one wymagane w przypadku uczestnictwa w licznych obrzędach religijnych. W komentarzu warto zauważyć, że tradycyjny ubiór podlega współcześnie dwóm rodzajom wpływów. Z jednej strony daje się zauważyć tendencja do używania strojów o kroju europejskim, często wykonanych z bardzo tanich i nietrwałych materiałów. Skutecznie przeciwdziała temu „renesans tradycji” , w tym odzieży etnicznej. Na podstawie współczesnych obserwacji
1 Nazwa dystryktu wywodzi się od nazwy własnej większości mieszkańców zwanych Kinnaurami, rzadziej Kinnarami, Kanaurami lub Kinnaurejczykami.
PIERWSZE NARODY, ISBN 83-7181-254-Х
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uważam, że właśnie strój nabiera dla Kinnaurów specjalnego znaczenia, w sytuacji gdy pozostałe wyróżniki tracą na znaczeniu.Rodowód Kinnaurów wywodzony jest od samego Brahmy. Wedle miejscowych wierzeń ich praojciec narodził się z palca stopy Stworzyciela. Etnonim, w praktycznie niezmienionej formie, pojawia się wielokrotnie w najstarszych zabytkach indyjskiego piśmiennictwa, takich jak Rygweda, Bhagwata Purana czy Matsja 
Purana. Posługują się językiem kinnauri, który należy do indobirmańskiej grupy językowej. Zapisu dokonuje się znakami dewanagari, choć historycznie tę funkcję pełnił alfabet tankri. Język kinnauri cechuje niezmierne zróżnicowanie dialektologiczne, co w praktyce uniemożliwia komunikację międzygrupową i dlatego w takich sytuacjach rolę języka kontaktowego odgrywa zazwyczaj któryś z dialektów języka himachali, inaczej zwanego pahari, należącego dla odmiany do indoaryjskiej grupy językowej. Istotnym elementem zmian, które nastąpiły w ostatnich latach w tym zakresie jest coraz częstsze używanie języka hindi w komunikacji międzygrupowej. Język ten nie przenika dotychczas na tyle głęboko, by wyprzeć kinnauri z domostw, ale staje się zdecydowanie bardziej użyteczny w kontaktach handlowych, które coraz częściej przekraczają granice dystryktu czy nawet granice stanu.W tym miejscu należy się kilka słów wyjaśnienia, dotyczących specyfiki społecznej omawianego obszaru. Kinnaurowie mają dualistyczny system społeczny. Grupa kastowo wyższa to Khosia2 — radżputowie, a niższa to Beru. Khosia są tradycyjnie właścicielami ziemi i zajmują się najczęściej rolnictwem i hodowlą owiec (historycznie także jaków). Przynależny im status jest ściśle hierarchiczny, a w ramach grup statusowych wyróżnić można poszczególne lineaże. Zwyczajowo są grupą endogamiczną. Beru natomiast wykonują zazwyczaj prace nakładcze na rzecz kasty wyższej, ponieważ albo wcale nie posiadają ziemi uprawnej na własność, albo uprawiany kawałek nie wystarcza na utrzymanie rodziny. Dzielą się na Chamangów i Damangów, gdzie pierwsza grupa zawiera Koliów, natomiast druga Badhiów i Loharów. Beru zawierają zazwyczaj związki egzogamiczne.Przedstawiony podział społeczny pozostał w zasadzie niezmieniony od przynajmniej tysiąca lat (tzn. od momentu, od którego to istnieją historyczne źródła literackie w Kinnaurze). Nadal Beru nie wolno uczestniczyć w uroczystościach religijnych ani nawet wejść na tereny położone bezpośrednio przy świątyniach i uczestniczyć w spotkaniach rady społeczności (char bhai). Wykonują najczęściej czynności uznane za nieczyste. Podział na czynności czyste i nieczyste jest zbyt złożony, by przedstawić go tutaj w wyczerpujący sposób. Na przykładzie obróbki wełny owczej ukażę jedynie stopień jego skomplikowania.Owca jest uznawana za zwierzę czyste. Strzyżenia wełny dokonują Khosia. Mycie strzyży należy już jednak do kobiet-Beru. Czesanie wykonują kobie- ty-Khosia, a ich mężowie przędą. Tkaniem i praniem wełnianego samodziału
2 Nazywani są też Kanet, Khash lub Khasa.
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zajmują się zarówno kobiety, jak i mężczyźni — Beru, podczas gdy dalszą obróbkę, od suszenia włącznie, wykonują Khosia.Kolejnym, charakterystycznym wyróżnikiem omawianej grupy jest jej świat wierzeń. Religię Kinnaurów można określić jako synkretyczną, buddyjsko-hin- duistyczną, chociaż w Kinnaurze przebywają nauczyciele obu religii głównych w ich „czystych” postaciach. W ostatnich trzydziestu latach (od spisu powszechnego w 1971 r.) można zauważyć znaczący wzrost liczebności mieszkańców dystryktu, którzy uważają się za buddystów. Początkowo grupa ta stanowiła jedynie około 19% populacji, natomiast w 1991 r. już prawie 40 %. Na obszarze Kinnauru istnieją także kulty religijne dotyczące rozbudowanego panteonu bóstw wioskowych (Devta), bóstw domowych wraz z najstarszymi kultami Na- gów, czyli boskich Węży. Zmiany w tym zakresie, obserwowane współcześnie, dotyczą rozluźnienia związków religii z życiem codziennym. Młode pokolenie, często przebywające wiele lat poza rodzinnymi stronami, co najczęściej wiąże się z ich edukacją lub długotrwałą służbą wojskową, sprawia wrażenie zawstydzonego wiarą ojców. Taki punkt widzenia jest charakterystyczny dla wykształconych Hindusów zamieszkujących duże ośrodki urbanizacyjne. Młodzi Kinnaurowie wstydzą się zawczasu za swoich ojców, sądząc, że szczególnie turyści indyjscy (pochodzący głównie z Bengalu) wyniosą z pobytu wrażenie, że dystrykt zamieszkują „zacofane dziwolągi” . Przytoczone tu sformułowanie nie jest figurą retoryczną, lecz materiałem faktograficznym pochodzącym z badań terenowych3. Zresztą podobne opinie prezentowane przez młode pokolenie nie są pozbawione podstaw. Przez wiele lat Kinnaur pojawiał się w antropologii europejskiej jedynie w kontekście praktykowanej tam poliandrii. Współcześnie zjawisko to ma wyraźną tendencję zanikania na rzecz monogamii.Teren zamieszkiwany przez Kinnaurów można podzielić na dwie strefy, różniące się wysokością, klimatami i typem gospodarki. Chociaż całość omawianego obszaru jest górzysta, to amplituda wysokości poszczególnych punktów terenu zawiera się pomiędzy 1100 a 7025 m n.p.m. Najważniejszą cechą charakterystyczną wynikającą z położenia geograficznego jest ograniczona dostępność tego terenu ze względu na ostro wypiętrzone pasma górskie. Od wschodu dystrykt Kinnaur graniczy bowiem z Tybetem, od południa ze stanem Uttar Pradeś, a od zachodu i północy z dystryktami: Simla, Kullu, Lahul i Spiti. Historycznie takie położenie zapewniało mieszkańcom łatwość obrony swych siedzib, ale nie sprzyjało wymianie handlowej.Pierwszą strefę stanowi obszar wzniesień do 4500 m n.p.m., przez który przebiegają trzy pasma górskie: Dhauladhar, Pir Panjal i Nag Tibba. Mamy tu do czynienia z połączeniem gospodarki rolnej i pasterskiej. Przy czym wraz ze wzrostem bezwzględnej wysokości terenu to właśnie pasterstwo odgrywa coraz to większą rolę. Klimaty właściwe dla tego obszaru to subtropikalny (na najniżej położonych terenach), przez umiarkowany, aż do arktycznego.
3 Wywiady przeprowadzone w trakcie badań terenowych „Toward Asia” w latach 1996-1997 iw  1999 r.
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Drugą strefę tworzą tereny najwyżej wyniesione, pomiędzy 4500 a 7000 m n.p.m. Przebiegają przez nią dwa masywy górskie: Himalaje Wysokie i Zanskar. Jedynym możliwym tu typem gospodarki jest pasterstwo, i to w dodatku ograniczone do kilku miesięcy letnich (koniec maja do około połowy października). Takie wykorzystanie strefy bezpośrednio graniczącej z wiecznymi śniegami obserwuje się we wschodniej części dystryktu. Z ogólnej powierzchni dystryktu około 60% stanowią obszary skalne, na których nawet sezonowe wypasy zwierząt są niemożliwe.Mając na uwadze znaczne zróżnicowanie rzeźby terenu i klimatów tego dystryktu, można określić typ praktykowanej tam gospodarki jedynie ogólnie jako: rolniczo-pasterską.Porównanie struktur zatrudnienia dla całego stanu z lat 1972-1973 z danymi z 1991 r. wskazuje na znaczny spadek zatrudnienia w rolnictwie (z 90 do 60%). Takie oficjalne dane statystyczne należy jednak traktować z ostrożnością, ponieważ odbywające się co dziesięć lat spisy biorą pod uwagę coraz to nowe kategorie przynależności do grup zawodowych.Na podstawie opublikowanych danych spisu powszechnego nie wiadomo, jaka część ludności znalazła zatrudnienie w rolnictwie w granicach dystryktu Kinnaur bądź deklaruje je jako swoje podstawowe źródło dochodu. Ponadto publikowane dane rynkowe nie ujmują istotnej części produkcji rolniczej przypadającej na obszary wysokogórskie. Dzieje się tak głównie z tego powodu, iż poza stosunkowo nową gałęzią — sadownictwem produkcja i wymiana nie przekracza często granic dystryktu lub nawet tehsilu (odpowiednik gminy), a na tak niskich szczeblach terytorialnych handel nie jest kontrolowany i w konsekwencji mierzalny. Nadwyżki uzyskiwane z produkcji rolnej (w najszerszym znaczeniu), zamieniane są na artykuły do tej produkcji niezbędne, które nie są fabrykowane na miejscu.Współczesne zmiany kierunków lokalnej gospodarki mają zaledwie czterdziestoletnią historię. Datują się od granicznego konfliktu indyjsko-chińskiego z lat 1961-1962. Wtedy zbudowano naprędce drogi wojskowe w górach, dotychczas pozbawionych szlaków komunikacyjnych dogodnych dla transportu samochodowego. Służą one góralom do dziś. Właśnie drogi, umożliwiające transport ciężarowy, pozwoliły na skierowanie nadwyżek produkcji rolnej i hodowlanej na rynki zbytu znajdujące się w sąsiednich dystryktach lub nawet w innych stanach. Znalezienie alternatywnych rynków zbytu stało się niezbędnym czynnikiem rozwoju gospodarczego dystryktu w sytuacji szczelnego zamknięcia granic z Tybetem, po jego zajęciu przez Chiny i po wspomnianym konflikcie indyj- sko-chińskim.Na terenie Kinnauru uprawia się: kukurydzę, pszenicę, jęczmień, ziemniaki, rośliny strączkowe, czosnek, cebulę. Szczególnie uprawa jęczmienia zasługuje tu na uwagę. To ziarno stanowiło bazowy przedmiot w handlu z Tybetem i podstawę wyżywienia Kinnaurów. Podobnie jak i wiele innych, także dziko rosnących, roślin, jęczmień jest niestety niedoceniany przez planistów, mimo że historycznie był jedną z podstaw ekonomii Kinnauru. Współczesne prace nauko
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wych ośrodków wdrożeniowych dotyczą w pierwszej kolejności nowych odmian pszenicy i odmian roślin przyprawowych, pochodnych kminku4.Inne istotne zmiany współczesne dotyczą uprawy niektórych warzyw. Do niedawna były one wyłącznie importowane spoza dystryktu. Obecnie rolnicy wykorzystują miejscowe warunki klimatyczne, które umożliwiają produkcję warzyw poza głównym sezonem dla nizin. Tym samym pomidory, ogórki, dynie, zielony groszek znajdują zbyt nawet w stanach środkowych Indii. W strefie klimatu umiarkowanego wykorzystywane są pod taki typ upraw tereny nie nadające się do produkcji sadowniczej. Oczywiście do takiej działalności wykorzystywane są pola uprawne leżące na stosunkowo niskiej wysokości (do około 2 500 m n.p.m.). Wyjątek w tym przypadku stanowi produkcja zielonego groszku w okolicach miejscowości Chitkul na wysokości około 3 500 m n.p.m., którego zbioru dokonuje się dopiero na przełomie sierpnia i września. W tym czasie podaż tego artykułu na rynku ogólnoindyjskim jest znikoma i umożliwia to uzyskanie bardzo dobrej ceny przez rolników działających na obszarach wysokogórskich.Sadownictwo owoców klimatu umiarkowanego to dziedzina gospodarki rolnej, która przeżywa obecnie największy rozkwit. Do 1950 r. praktycznie nie istniały na terenie całego stanu sady owocowe w nowoczesnej formie. Należy zdać sobie sprawę, iż podstawowym novum  były gatunki proponowanych rolnikom sadzonek, a nie sama idea tego rodzaju upraw. Wysokogórskie obszary dystryktu Kinnaur słynęły już w czasach historycznych z półdzikich owoców jabłoni, grusz, orzechów włoskich, migdałów czy winogron. Współcześnie uprawiane są głównie jabłonie. Owoce z Kinnauru mają już ustaloną, najwyższą markę i praktycznie nieograniczoną możliwość zbytu na rynku centralnym.Sadownictwo jabłoni wywołało następne, dotychczas nieznane zjawisko społeczne. W okresie dojrzewania owoców znajdują zatrudnienie liczni nepalscy tragarze. Pomagają oni w zbiorze, a ponadto przenoszą kartony z owocami w pobliże szlaków komunikacyjnych. Do najcięższych prac nie zatrudnia się członków grupy Beru, ponieważ należałoby im zapłacić znacznie wyższą stawkę niż Nepalczykom. Taka sytuacja powoduje dodatkowe ubożenie najniższych grup społecznych.Zupełnie nowym kierunkiem działalności przemysłowej jest przetwórstwo owocowo-warzywne. Siedziby najważniejszych zakładów znajdują się co prawda poza granicami dystryktu, ale ich zapotrzebowanie stwarza dla górali dogodną drogę upłynniania nadwyżek owoców o niskiej jakości.Wszystkie te działania byłyby wręcz niemożliwe bez istnienia połączeń drogowych umożliwiających eksport nadwyżek. Rynki wewnętrzne w Kinnaurze
4 Jeden z takich ośrodków znajduje się na obszarze dystryktu w miejscowości Kuppa. Jednocześnie prowadzi on badania nad krzyżówkami bydła domowego z jakami i eksperymentalnymi introdukcjami odmian zbóż i roślin przyprawowych. Wyniki w obu tych zakresach są wyjątkowo nikłe i nieadekwatne do nakładów. Ośrodek ten programowo nie prowadzi żadnych badań nad odmianami jęczmienia, chociaż jego położenie i możliwości za tym przemawiają.
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są często ograniczone do obszaru poszczególnych dolin, gdzie intensyfikacja produkcji stosunkowo nietrwałych artykułów nie miałaby sensu.Kolejnym zagadnieniem, któremu warto poświęcić uwagę, jest hodowla zwierząt. Najważniejsze gatunki to: owce, kozy, krowy i jaki, które dostarczają wełny, sierści, nawozu i mięsa. Najistotniejszą zmianą w tym zakresie jest spadek pogłowia zwierząt, a w szczególności jaków. Jeśli chodzi o bydło rogate, to rasy lokalne podlegają współcześnie intensywnym zabiegom hodowlanym, poprawiającym ich wydajność mleczną. Zainteresowanie ich mięsną użytecznością jest ze względów kulturowych ograniczone w Indiach do minimum. Dystrykt Kinnaur jest objęty rządowymi subsydiami w dostępności do wyselekcjonowanego materiału genetycznego. Niestety, nie podejmuje się równocześnie prac nad poprawą ras lokalnych, znacznie lepiej przystosowanych do miejscowych warunków.Intensywnie rozwija się natomiast hodowla drobiu. Hodowla przydomowa uznana została przez Delhi za jeden z dobrych, niskonakładowych sposobów poprawy bytowania ludności wiejskiej. Na terenie stanu 14 ferm dostarcza kurcząt ras mięsnych i niosek.Hodowla ryb dotyczy głównie łososiowatych. Wprowadzono ją na początku lat 20. i kierunek ten jest rozwijany. Obszary hodowli stanowią odcinki górskich rzek. Drugim kierunkiem są połowy jeziorne w zbiornikach naturalnych i sztucznych.Pomimo pozornie mało istotnego znaczenia gospodarczego na uwagę zasługuje hodowla pszczół, praktykowana na terenie Kinnauru od najdawniejszych czasów. Dziedzina ta jest doskonałym przykładem zmian zachodzących obecnie. W niedalekiej przeszłości omawiany dystrykt był enklawą hodowców pszczół w skali nie mającej sobie równej na świecie. Niemal każdy dom posiadał w swoich ścianach liczne ule. Jednak znaczenie ściśle gospodarcze, rozumiane jako uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży miodu i wosku, nigdy nie było znaczne. Upraszczając problem, można stwierdzić, że to przede wszystkim przyczyny pozagospodarcze decydowały o kultywowaniu tej działalności. Obecność pszczół w obejściu uważano powszechnie za widomy znak opieki potężnych bóstw. Teraz jedynie mała część nowo powstających domostw posiada ule. Jest to znamienny przykład odchodzenia od tradycji i uznawania niektórych jej elementów za zbędne we współczesnym życiu. Poprzez takie postępowanie obniża się jednak choćby możliwość prawidłowego zapylenia kwiatów w mnożących się sadach owocowych. Już obecnie deficyt w samym Kinnaurze wynosi około 50 tys. rodzin pszczelich. Aby temu zaradzić, od kilku lat, w okresie letnim, przybywają do dystryktu pasieki wędrowne z sąsiedniego stanu Uttar Pradeś.Kolejny raz rozwiązania tradycyjne okazały się bardziej skomplikowane i celowe, niż wielu współczesnych sobie wyobraża. To właśnie postępowanie w zgodzie z ich mądrością zapewniało dobrobyt wielu pokoleniom, i to nie tylko ze względu na bezpośrednie korzyści finansowe.Na omawianym obszarze trwają także inwestycje na wielką skalę. Są to przedsięwzięcia przemysłowe reprezentujące rozmaite kierunki. Od przetwór
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Kinnaurowie. Obraz współczesnych zmian społeczności płem iennej... 153

stwa owocowo-warzywnego, wydobycia minerałów, produkcję pulpy drzewnej i papieru po planowane huty stali i aluminium przy wykorzystaniu względnie taniej energii wodnej. Największą z nich jest hydroelektrownia Baspa II o mocy 300 MW. Faktem jest, iż w całej historii obszarów dzisiejszego Himaćal Pradeśu prawie nie było produkcji przemysłowej. Nawet okres brytyjski, poza rozwojem kolejnictwa, sieci dróg, produkcji gorzelnianej, nie przyniósł długofalowych inwestycji. Współcześnie najlepiej rozwija się sektor małych przedsiębiorstw zatrudniających od 20 do 50 pracowników. Dystrykt Kinnaur w świetle polityki stanowej jest obszarem o najniższych nakładach. Nieliczne inwestycje nie są konsultowane z miejscowymi władzami, choć w zasadzie przy ich projektowaniu brane są pod uwagę względy ochrony środowiska. Jednocześnie można powiedzieć, że w wielu wypadkach środowisko naturalne w Kinnaurze bronić się musi samo. Zwycięstwa, które odnosi w tej nierównej walce, spowodowane są w głównej mierze wysokim poziomem niedostępności tej krainy. Gdyby nie szczególne warunki środowiskowe już kilkadziesiąt lat temu także wysokogórskie części dystryktu zostałyby pocięte siecią dróg i czasami naiwnych inwestycji przemysłowych. W omawianym przypadku środowisko jest bardziej skutecznym obrońcą tradycji.Największe zmiany społeczne w Kinnaurze wiążą się z rozwojem turystyki. Dystrykt ten odwiedza rocznie ponad sto tysięcy turystów, z czego ponad 90% stanowią turyści indyjscy. Bazą dla bezpośredniej obsługi przyjezdnych są młodzi, wykształceni Kinnaurowie. W dystrykcie wciąż poziom analfabetyzmu oscyluje w pobliżu 50%. Nowo powstające pensjonaty, hotele są prowadzone przez młodych mężczyzn. Sytuacja ta jednak nie doprowadza do szybkiego zachwiania dotychczasowego patriarchatu. Starsi bowiem dysponują niezbędnymi środkami inwestycyjnymi i zachowują kontrolę nad dziećmi. Jednakże w nadchodzących latach można spodziewać się postępujących zmian w tej kwestii.Dotychczas właściwie jedyną drogą zdobycia majątku było wieloletnie wypasanie owiec i kóz na pastwiskach sezonowych, leżących poza obszarem dystryktu, a czasami nawet stanu. Kilkunastoletni chłopak rozpoczynający taką karierę mógł po 15-20 latach dorobić się własnego stada liczącego nawet kilkaset sztuk zwierząt. Wtedy zazwyczaj osiadał w stronach rodzinnych, zakładał swoją rodzinę i oddawał stado w opiekę młodemu pasterzowi. W zasadzie tylko tego rodzaju długie pobyty poza dystryktem i wyprawy handlowe do Tybetu zmieniały świadomość mężczyzn w czasach historycznych. Obecnie o wiele powszechniejszym sposobem zdobywania niezależności staje się służba w indyjskiej armii, w której kontrakt podpisuje się na 18 lat. Po wystąpieniu z wojska otrzymuje się dożywotnią emeryturę wojskową w wysokości średniej pensji krajowej. Na ogół podejmuje się oprócz tego dodatkową pracę, co powoduje znaczne podwyższenie standardu materialnego rodzin byłych wojskowych. Sytuacja ta sprzyja przełamywaniu tradycyjnych struktur społecznych.W podsumowaniu chcę podkreślić, iż omawiany obszar dystryktu Kinnaur podlega obecnie intensywnym zmianom. Dotyczą one zarówno sfery gospodarczej, jak i społecznej. Tempo dokonujących się przeobrażeń wymaga, by przepro
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wadzać na tym terenie interdyscyplinarne badania panelowe. Uchwycenie charakterystycznych cech zmian umożliwiłoby i ułatwiłoby pomoc dla pozostałych obszarów wysokogórskich Indii, które nie mają dotychczas tak silnych związków handlowych ze zurbanizowanymi nizinami. Skomplikowane procesy zachodzące w Kinnaurze dokonują się w zasadzie „spontanicznie” . Doprowadza to do rozchwiania tradycyjnego systemu rodzinnego, a w sferze materialnej — do bezpowrotnej utraty części zabytków architektonicznych i tych związanych z życiem codziennym. Niszczeją zabytkowe domostwa, których elementy zastępowane są nowymi. Wyburza się przepiękne przykłady sztuki użytkowej XIX w., by na ich miejscu zbudować nowe siedziby. Z europejskiego punktu widzenia wiele osad w górach Kinnauru należałoby w całości objąć ochroną. Stanowią one doskonałe przykłady osadnictwa wysokogórskiego, zarówno pod względem położenia, kształtu osady, jak i form architektonicznych, charakteryzujących się bogactwem ornamentyki roślinnej. Potrzeba natychmiastowych działań ochronnych jest ewidentna w kontekście nieefektywnych prób rządowych.BibliografiaBalokhra J. M.1995 Himachal Wonderland, Delhi, H. G. P Publications.Bornus i in. (red.)1989 Encyklopedia pszczelarska, Warszawa, PWRiL.Census of India1991 New Delhi, Publication Division, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India.Crane E.1983 The Archeology o f Beekeeping, London, Duckworth.Herder1992 Leksykon symboli, Warszawa, ROK.Joshi M. A., Divan V. V., Suryanarayana M. C.1980 Bees and Honey in Ancient India, w: Second International Conference on Apicul- 
ture in Tropical Climates, Delhi, Indian Agricultural Research Institute.Kaul G. D.1992 Development o f Beekeeping fo r  Improving Crop Productivity in Eighth Plan 
(1992-1997), Delhi Ministry of Agriculture.Krishna Murty T.1993 Minor Forest Products o f India, New Delhi, Oxford & IBH Publ. Co. Pvt. Ltd. Mattu V. K.1989 Scope and Strategies fo r  Apicultural Development in Himachal Pradesh, w: 
Honeybees in Mountain Agriculture, L. R. Verma (ed.), New Delhi, Oxford & IBH Publ. Co. Pvt. Ltd.Michener Ch. D.1974 The Social Behavior o f the Bees, Cambridge, Harvard Univ. Press.
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Negi S. S.1993 Himachal Pradesh — The Land and People, Delhi, Indus.Prakash O.1961 Food and Drinks in Ancient India, Delhi, MunshiRam Manohar Lal.Ruttner F.1987 Biogeography and Taxonomy ofHoneybees, Berlin, Springer Verlag.Sharma B. R.1997 Himachal Pradesh, New Delhi, Publication Division, Ministry of Information & Broadcasting, Government ofIndia.Singh K. S.2001 The Scheduled Tribes, New Delhi, Oxford University Press.Tribhuwan R. D.rozmowy prywatne 11/1996, Tribal Research and Training Institute, Pune, Maharashtra, Indie.Tropical and Sub-tropical Apiculture1986 FAO Agricultural Services Bulletin vol. 68, Rome, FAO UN.Verma L. R.1990 Beekeeping in IntegratedMountain Development, New Delhi, Oxford & IBH Publ.Co. Pvt. Ltd.
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Anna UrbańskaOsiedla uchodźstwa tybetańskiego w indyjskich Himalajach: funkcjonowanie i organizacja
Tybetańczyków zamieszkałych na terenie Indii czy Nepalu po 1959 r. nie można określać mianem ludności tubylczej, jednakże ponieważ konferencja miała skupić ludzi zainteresowanych różnymi społecznościami pozaeuropejskimi, więc znalazło się tutaj miejsce również dla Tybetańczyków, których samoświadomość narodowa jest zresztą zjawiskiem relatywnie młodym.Od końca lipca 1998 r. do początku lutego 1999 r. prowadziłam badania terenowe pod nazwą „Kailas’98” wraz ze studentami etnologii z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wśród ludności tybetańskiej w Himalajach i Tybecie. W Indiach wybrałam 6 miejsc:— w Himalajach Zachodnich Dharamśala w Himaćal Pradeś oraz Leh i Chog- lamsar w Ladakhu,— a w Himalajach Wschodnich Darjeeling w Zachodnim Bengalu oraz Gangtok i Rabangla w Sikkim. Badania dotyczyły kilku odrębnych tematów. Ten referat ma zasygnalizować jeden z nich: organizacja i funkcjonowanie osiedli tybetańskich.Wraz z przymusową emigragą Dalajlamy XIV i rządu tybetańskiego w 1959 r. do Indii wyemigrowało w tym okresie — jak podają różne źródła tybetańskie — od 80 tys. {Oficjalna strona internetowa 1999) do około 85 tys. (Subba 1990: 18) Tybetańczyków. Uciekali sześcioma głównymi szlakami, które do dzisiaj wykorzystywane są przez kolejnych uchodźców (tamże: 21):— z Tybetu Centralnego przez Sikkim Północny do Kalimpong (60,7% uciekinierów);— przez Tawang do Assamu (24,3%);— przez Lohit do Assamu (4,1%);— przez przełęcze w Himalajach Centralnych do Nepalu (7,9%);— oraz dwie trasy zachodnie: przez Chamdo do Leh, a stąd do Srinagaru lub Simli (3%). Warto wspomnieć, że w okresie tych 40 lat Tybetańczycy wykorzystują różne nadarzające się okazje, m.in. ucieczki nasilają się zimą, kiedy kontrola chińska jest słabsza. Pod pretekstem pielgrzymki do Góry Kailas w Zachodnim Tybecie, zwanej przez Tybetańczyków GangRimpocze (Śnieżny Klejnot), uciekają starym szlakiem pielgrzymkowo handlowym, ciągną-
PIERWSZE NARODY, ISBN 83-7181-254-Х
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cym się na południe od góry do granicy nepalskiej i indyjskiej. Obecnie popularne są szlaki turystyczne, gdzie Tybetańczycy najmują się formalnie jako tragarze i przewodnicy dla westów, którzy często płacą za nich łapówki strażom chińskim. Rozwinął się wśród Tybetańczyków i Nepalczyków biznes oparty na pośrednictwie przeprowadzania ludzi przez granicę i doprowadzania ich do najbliższego osiedla tybetańskiego poza ChRL (Badania terenowe 1998-1999).Tybetańczycy osiedlili się głównie w Himalajach na przydzielonej przez rząd indyjski ziemi, jednakże spore skupisko Tybetańczyków znajduje się również na południu Indii w okolicy Mysore. Według danych opublikowanych przez Tybetański Rząd na Uchodźstwie (Oficjalna strona internetowa 1999), w południowych Indiach znajduje się 5 osiedli zintegrowanych (settlements) oraz 2 tzw. społeczności rozproszone (scattered communities), w centralnych Indiach są 3 obozy i 3 społeczności rozproszone, analogiczne w stanie Uttar Pradeś — 6 i 7, w stanie Himaćal Pradeś — 13 i 14, w północno-wschodnich Indiach — 3 i 8, w Zachodnim Bengalu i Sikkimie 4 i 36, w Ladakhu 3 osiedla zwarte i 1 rozproszone. W Nepalu jest 10 oficjalnych osiedli zwartych i 15 rozproszonych, a w Bhutanie dane oficjalne podają jedynie 7 osiedli zwartych, należy jednak przypuszczać, że Tybetańczycy mieszkają również w tzw. osiedlach rozproszonych, czyli wśród Bhutańczyków.W latach 60. i 70. Tybetańczycy w dużej mierze zatrudniani byli przy budowie dróg i mostów oraz przy budowie własnych osiedli. Pod koniec tego okresu zaczęto wprowadzać przygotowany przez Rząd Tybetański na Uchodźstwie program rehabilitacyjny dla uciekinierów. W latach 80. nastąpił rozwój struktur samorządowych osiedli i działalności organizacji pozarządowych, kładziono nacisk na rozwój szkolnictwa, higieny i programy wdrażania nowych zawodów. W latach 90., kiedy pokolenie wykształcone wprawdzie w szkołach tybetańskich, ale podlegających indyjskiemu programowi edukacji, rozpoczęło pracę, nasilił się rozwój ekonomiczny poszczególnych społeczności, przybyło wiele nowych inwestycji różnego rodzaju, nastąpił rozwój życia politycznego i społecznego. Obecnie emigracja tybetańska stanowi ponad 121 tys. ludzi mieszkających w Azji Południowej, w tym około 104 tys. w Indiach, z czego około 7% w Ladakhu, rejonie najbardziej zbliżonym geograficznie i kulturowo do Tybetu. Zdecydowana większość Tybetańczyków mieszkających w Ladakh pochodzi z sąsiedniego, bardzo słabo zaludnionego Tybetu Zachodniego. W Himalajach indyjskich mieszka ogółem ponad 63 tys. Tybetańczyków, z czego ponad połowa poza obozami, w tzw. osiedlach rozproszonych, opartych na nieco odmiennych strukturach zarządzania niż zwarte osiedla (w Nepalu 15 tys.). Na południu Indii zdecydowana większość mieszka w obozach, co ułatwia przeżycie w zabójczym dla Tybetańczyków nizinnym klimacie podrównikowym. Obecnie poza terenem Azji Południowej mieszka około 4 600 Tybetańczyków.29% populacji pracuje w rolnictwie (wliczając także hodowlę), 13% w rzemiośle, głównie w tkactwie dywanów na eksport (główni odbiorcy, to międzynarodowe organizacje pozarządowe, kongresy różnych państw, bogaci sponsorzy,
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firmy). 29% zatrudnionych jest przy wyrobie odzieży wełnianej i w handlu. Tyle samo osób pracuje w usługach i administracji, w tym także w administracji rządowej. Procent bezrobocia wśród Tybetańczyków wynosi obecnie 18,5% (Oficjalna strona internetowa 1999). W porównaniu z innymi grupami uchodźstwa na świecie procent ten jest niski. Struktura zatrudnienia nie pokrywa się jednak z kategoriami społecznymi uchodźców: ludność chłopska i pasterze — ponad 43%, handlarze i rzemieślnicy — prawie 26%, arystokracja i inteligencja — prawie 8%, mnisi i mniszki — 23% (Subba 1990: 26). Odmienne warunki społeczne, klimatyczne i ekonomiczne zmusiły uchodźców do zmiany sposobu zarabiania i utrzymania rodzin, szczególnie dotyczy to rolników i hodowców.85% dzieci kształci się w szkołach tybetańskich, a pozostałe w nietybetań- skich. Wszystkie dzieci mieszkające na terenie osiedli objęte są nauczaniem obowiązkowym do 10 klasy, po której przechodzą do klasy 11 i 12, jeśli uzyskają 40% ogólnej punktacji na testach kończących szkołę podstawową, lub podejmują naukę na różnego rodzaju kursach i w szkołach zawodowych. Z moich informacji zebranych w Himalajach Zachodnich wynika, że około 70% podejmuje naukę w liceum, z czego połowa wybiera się na studia. Ponieważ od wielu lat Tybetańczycy w sposób zaplanowany kładą nacisk na rozwój edukacji (udoskonalanie programów szkolnych, dokształcanie nauczycieli, rywalizacja międzyszkolna, stypendia uznaniowe), w związku z czym, choć sami postrzegają procent osób studiujących jako niski i niewystarczający, należy stwierdzić, że w porównaniu nawet z niektórymi krajami europejskimi, jest to wynik imponujący. Przypuszczam, że w osiedlach bardziej oddalonych od Dharamśali, szczególnie na południu, liczba młodzieży podejmującej studia jest mniejsza. Klasę 11 i 12 dzieci zazwyczaj kończą w jednej ze szkół w Dharamśali, do których są wysyłane. W Indiach, Nepalu i Bhutanie znajdują się 83 szkoły tybetańskie, kształcące około 23 tys. dzieci. Część szkół na terenie osiedli podlega rządowi indyjskiemu, tzw. Central Tibetan Schools, a druga część to szkoły autonomiczne zwane Tibetan Children’s Village i Tibetan Home Foundation, które zależne są od sponsorów indyjskich i zagranicznych.W latach 80. malała fala nowych uchodźców. Jednakże w latach 90. z roku na rok rośnie. W 1993 r. przybyło z Tybetu około 4 500 nowych uchodźców. W latach 1994-1999 44% nowych uciekinierów to młodzi ludzie między 14 a 25 rokiem życia. 17% stanowią dzieci do 13 roku życia. Wiele z nich uciekało bez rodziców, którzy dla lepszej przyszłości swoich dzieci opłacają im ucieczkę z Tybetu, sami pozostając w kraju. Na uchodźstwie dzieci mają szansę na wykształcenie, lepsze życie i możliwość kontaktu z Dalajlamą. Mieszkają w szkolnych sierocińcach. 44% uciekinierów stanowią mnisi i mniszki uciekający przed represjami na tle religijnym i politycznym. Należy dodać, że nieludzkie prawo chińskie zezwala rodzinom tybetańskim w Tybecie tylko na dwójkę dzieci. W przypadku nadprogramowych narodzin, rodzice są szykanowani, zwalniani z pracy, a dzieci nie można zapisać do szkoły. Wysyłanie dzieci do Indii jest więc jednym ze skuteczniejszych rozwiązań tego problemu bądź alternatywą na restrykcje prawa chińskiego.
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Rząd Tybetański na Uchodźstwie kierowany przez Dalajlamę XIV oparty jest na częściowym systemie demokratycznym (głowa narodu — Dalajlama nie jest wybierany przez ludzi, lecz przez kolejną emanację Czenrezika — Boddhisattwy Współczucia, co ma się zmienić po śmierci obecnego Dalajlamy). Społeczność zarządzana jest przez Kashag — rząd odpowiedzialny przed demokratycznie wybieranym parlamentem, zwanym Zgromadzeniem Deputowanych Narodu Tybetańskiego. Niezależnym organem rządowym jest Najwyższa Tybetańska Komisja Sprawiedliwości. Centralna Administracja Tybetańska składa się z trzech autonomicznych komisji: elekcyjnej, służby publicznej i rewizyjnej oraz z 7 departamentów: religii, kultury, spraw wewnętrznych, edukacji, informacji i kontaktów międzynarodowych, ochrony, zdrowia i komisji planowania. Tak skonstruowany w latach 60. rząd tybetański współpracuje z rządem indyjskim, z międzynarodowymi organizacjami pomocy, z organizacjami pozarządowymi i z naukowcami w celu rehabilitacji i wdrażania do nowego życia Tybetańczyków, w większości byłych nomadów. Kolejne fale uchodźców od razu poddawane są procedurze rejestracji, osiedlenia i rehabilitacji.Każde osiedle tybetańskie zarządzane jest przez wyższej rangi urzędnika, zwanego reprezentantem, który ma do pomocy kilku urzędników, zazwyczaj młodych ludzi świeżo po studiach, którzy przez kilka lat pracują dla administracji rządowej, zanim nie podejmą decyzji o stałej pracy w swoim zawodzie. System taki jest nieformalną zapłatą za inwestycję społeczności w edukację danej osoby. Każde osiedle dzieli się na tzw. plastry, lepiej nazywane tu obozami. Każdy obóz zarządzany jest przez lidera wybieranego przez starszyznę obozu. Kiedy w latach 60. przydzielano rodzinom pomieszczenia mieszkalne, obliczono, że w jednym domu powinno mieszkać pięć osób. Według tej zasady rozdzielano zagrody, niekiedy łącząc małe rodziny w jednym domostwie. Obecnie poważnym problemem jest przeludnienie na terenie obozów, gdzie bez zgody administracji indyjskiej nie wolno budować nowych zagród. Zresztą osiedla tybetańskie nie mają prawa ani możliwości poszerzenia terenu obozu o nowe grunty. Dzięki programowi rehabilitacji i wdrażania uchodźców do nowych warunków w osiedlach rozwinęło się 14 dużych i 8 mniejszych centrów rolniczych, 10 centrów rzemiosła i 21 osiedli rolniczo-przemysłowych. Otwarto 117 klasztorów o ogromnym znaczeniu dla życia społecznego, naukowego i kulturalnego oraz wiele centrów i instytutów, m.in. Instytut Medycyny i Astrologii Tybetańskiej, Biblioteka Prac Tybetańskich i Archiwum, Tybetański Instytut Sztuk Wizualnych, Centrum Sztuki i Rękodzielnictwa Tybetańskiego, zlokalizowane w Dharamśali, oraz Centralny Instytut Wyższych Studiów Tybetańskich w Samath i Tibet House w Delhi. Największe skupiska tybetańskie w indyjskich Himalajach znajdują się w Himaćal Pradeś — w rejonie Dharamśali, w Dheradun, Kullu, Manali, Dalhousie oraz w Ladakh — w Leh i Choglamsar, a także w Himalajach Wschodnich — w Darjeeling, Kalimpongu (Zachodni Bengal) oraz w Gangtok, Rumtek i Rabangli (Sikkim).Po kilku miesiącach spędzonych w terenie wstępnych spostrzeżeń jest wiele. Przedstawię tu 4 z nich:
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1. Organizacja uchodźstwa tybetańskiego w Indiach i Nepalu oparta jest na jednolitych strukturach rządowych (mam tu na myśli Rząd Tybetański na Uchodźstwie mający swą siedzibę w Dharamśali), na współpracujących z administracją rządową organizacjach pozarządowych, na specyfice edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz na przyjmowaniu i rehabilitacji nowych uchodźców. Należy dzięki temu do najlepiej funkcjonujących społeczności żyjących poza ojczyzną. Jest to diaspora ze strukturami zorganizowanymi, jak w macierzystym państwie. Celem jest oczywiście utrzymanie własnej tożsamości narodowej i kulturowej, podnoszenie standardu ekonomicznego oraz przyszły powrót do wolnego Tybetu. Ten cel jest nadrzędny i przyświeca wszelkim deklaracjom i działalności grup społecznych i indywidualnych osób, szczególnie młodzieży. Trzeba jednak zaznaczyć, że poszczególne osiedla są ściśle kontrolowane przez administrację rządową z jednej strony i dotowane przez zbiorowych i indywidualnych sponsorów z drugiej strony. Oczywiście wysokość i liczba dotacji zależą od atrakcyjności turystycznej regionu, w którym znajduje się osiedle, i od popularności danego miejsca wśród darczyńców. I tak Choglamsar — obóz znajdujący się 8 km na południe od Leh w Ladakhu, rejonie cieszącym się dużą popularnością wśród turystów, jest świetnie prosperującym ośrodkiem z dużą szkołą sponsorowaną w 80% z Zachodu, z 4-letnią farmą ekologiczną, na której młodzi, dobrze wykształceni Tybetańczycy kształcą starsze pokolenia, jak przestawić się z hodowli na uprawę. Istnieje tam wpływowa organizacja Tibetan Environment Network, zarządzana przez prężnych 20- i 30-latków, wywodzących się zazwyczaj z radykalnej partii Tibetan Youth Congress, organizujących nauczanie dla starszych, wystawy i odczyty, zazwyczaj o treści historyczno-patriotycznej i politycznej, pokazy filmów o Tybecie, chińskiej okupacji i działalności na rzecz Tybetu, spotkania z działaczami. Organizacja ta to młodzi aktywiści współpracujący z różnymi organizacjami i placówkami badawczymi na świecie i prowadzący własne wydawnictwo. Tu w 1998 r. wybudowano nową świątynię, letni pałac Dalajlamy i otwarto centrum kultury bon. Na terenie osiedla znajduje się również przedszkole i dom starców, utrzymywane przez całą społeczność. Rabangla natomiast to osiedle w Sikkimie Zachodnim, zupełnie pomijane przez turystów. Zresztą, aby móc przebywać w tym osiedlu, trzeba w Delhi załatwić sobie specjalne pozwolenia. Taka uciążliwość odstrasza podróżujących. Wieś jest więc prawie nieznana wśród potencjalnych sponsorów. Mieszkańcy borykają się z poważnymi trudnościami finansowymi. W 1998 r. otrzymali z Ameryki Południowej duże zamówienie na dywany, których wyrób jest tu głównym zajęciem. Poza małą szkołą, ośrodkiem medycznym i sezonową świątynią nie ma tu innych ośrodków życia społecznego (dane z 1999 r.)1.
1 W Г998 i 1999 r. było „głośno” o Rabangli, ponieważ jeden z sześciu protestujących Tybetańczyków, którego głodówka, latem 1998 r. w Delhi, zakończyła się śmiercią, pochodził właśnie z tego osiedla. Wywiad z jednym z protestujących został przeprowadzony przez A. Urbańską i A. Oleśko- wicz-Popiel w styczniu 1999 r. i znajduje się w archiwum autorki.
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Rozwojowi osiedli tybetańskich na całym świecie pomogła panująca od trzech dekad w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych moda na buddyzm i New Age oraz liczne podróże mnichów tybetańskich i działaczy społecznych na Zachód, a także pokojowa działalność Dalajlamy. Dzięki szybkiemu rozwojowi ekonomicznemu tzw. tygrysów azjatyckich: Hongkongu, Korei Płd., Singapuru i Tajwanu podniósł się dość szybko poziom dochodów mieszkańców tych krajów. Spora część tamtejszej ludności jest buddyjska i swoje nadwyżki finansowe lokuje w formie religijnej daniny w budowę nowych świątyń, klasztorów, szkół, szpitali itp. na terenach zamieszkanych przez uchodźców tybetańskich, czy składając zamówienia na rękodzielnictwo wytwarzane w warsztatach na terenie osiedli tybetańskich. Dzięki tym czynnikom znacznie wzrosła w ostatnich latach liczba sponsorów, jest też sporo dotacji od organizacji i obywateli indyjskich. Można wręcz stwierdzić, że system sponsoringu, kierowany przez administrację tybetańską, może nie jest najważniejszy, ale stanowi jedno z istotniejszych źródeł finansowania uchodźstwa tybetańskiego.2. Uchodźstwo tybetańskie jest specyficzne, ponieważ wśród Tybetańczyków nie występują częste na ogół wśród ludności emigracyjnej zjawiska: schodzenia na margines społeczny i do grupy bezrobotnych ze względu na brak odpowiednich kwalifikacji przydatnych w nowym otoczeniu, nieinwestowania w kształcenie, tym bardziej wyższe, frustracji, niedostrzegania perspektyw w nowym środowisku wypływającego z poczucia tymczasowości i izolacji kulturowej, odchodzenia od etosów moralnych, religijnych i narodowych, popadania w alkoholizm, wzrostu przestępczości, a także liczby samobójstw i chorób psychicznych. Te zjawiska są marginalne wśród Tybetańczyków. Jest wiele czynników tłumaczących umiejętność szybkiego przystosowania się do nowych warunków, znalezienia swego miejsca i rozwoju, jednym z nich jest geneza i przebieg emigracji z Tybetu: Tybetańczycy podążyli za swoim przywódcą, uciekając przed represjami chińskimi, i skupili się wokół swej nowej stolicy w Dharamśali. Struktury, związki i relacje istniejące niegdyś w Tybecie udało im się częściowo przenieść do Indii. Szybki rozwój organów rządowych zarządzających poszczególnymi skupiskami tybetańskimi, powstawanie struktur społecznych sterowanych przez władzę centralną, działalność organizacji pozarządowych, takich jak np. Tibetan Environment Network czy Amye Machen Institute, silne poczucie tożsamości oparte na wspólnym języku, religii, kulturze i wierności Dalajlamie XIV oraz intensywne kształcenie młodego pokolenia to kolejne czynniki, dzięki którym diaspora tybetańska jest swego rodzaju fenomenem. Sami jednak Tybetańczycy zdają się nie zauważać swojego atutu na tle innych uchodźców. Jak dotychczas nie są zainteresowani podzieleniem się swymi doświadczeniami i osiągnięciami z innymi grupami uchodźstwa na świecie. Nie postrzegają siebie jako potencjalnych „specjalistów” i „szkoleniowców” od organizacji i funkcjonowania struktur administracyjnych i osiedli społeczności zmuszonych do opuszczenia swego terytorium. Kiedy rozmawiałam z tybetańskimi pracownikami społecznymi i administracyjnymi, byli zaskoczeni faktem, że ich wiedza i doświadczenie mogłyby być przydatne i wykorzystywane przez inne grupy.
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3. Wśród Tybetańczyków następuje właśnie wymiana pokoleń na stanowiskach i w instytucjach mających wpływ na opinię społeczną. Przyczynia się to do stopniowej zmiany opcji: następuje nasilenie demokratyzacji oraz laicyzacji i amerykanizacji życia. W przyszłości społeczność tybetańska w Indiach może ulec większemu wtopieniu się w społeczeństwo indyjskie, nasilonej emigracji do Europy i Ameryki, może też dojść do głosu opcja bardziej radykalnej walki0 niepodległość Tybetu. Trzeba zaznaczyć, że obecny program nauczania w szkołach daleko odbiega od tradycyjnego, jaki obowiązywał niegdyś. Oczywiście jest dostosowany do współczesnych potrzeb i wymagań szkolnictwa indyjskiego.1 tak w klasach od 0 do 3 nie ma lekcji religii, a w klasach od 4 do 10 zajęcia z kultury i religii Tybetu odbywają się tylko 2 razy w tygodniu. Dopiero w szkole średniej, na różnego rodzaju dodatkowych zajęciach szkolnych, wzrasta liczba lekcji poświęconych własnej tradycji. Dzieci wychowywane w sierocińcach, odseparowane od wiedzy przekazywanej tradycyjnie przez starsze pokolenia, mają bardzo szczątkową wiedzę na temat własnej kultury i tradycji. Potwierdziły to wywiady przeprowadzane wśród młodych nauczycieli, spośród których wielu wychowanych było w sierocińcu. Trzeba jednak dodać, że nauczyciele dbają0 rozwój patriotyzmu i tożsamości narodowej opartej na miłości do Tybetu — ziemi ojców, mitycznej ojczyzny, do Dalajlamy — przywódcy i opiekuna, do języka i kultury tybetańskiej (w tym religii), postrzeganej już bardziej jako wskaźnik odrębności niż element konstytutywny jednostki ludzkiej. Organizują liczne uroczystości, akademie, wystawy, pokazy filmów itp. Ponadto młodzież wstępuje do Kongresu Młodzieży Tybetańskiej (Tibetan Youth Congress), najbardziej popularnej, prężnej i wpływowej organizacji wśród Tybetańczyków. Organizacja nie tylko oddziałuje ideologicznie i politycznie, ale jej członkowie pomagają sobie w dokształcaniu i szukaniu pracy. Kongres reprezentuje bardziej radykalną część opinii publicznej. Zrzesza nie tylko młodzież, ale1 starsze pokolenia działaczy politycznych. Większość Tybetanek należy również do Stowarzyszenia Kobiet Tybetańskich (Tibetan Women Association), które kładzie nacisk na sprawy kobiet i rozwiązywanie problemów ekologicznych. Laicyzacja życia bardziej zaznacza się wśród wychowanków sierocińców niż wśród dzieci wychowywanych w rodzinach, gdzie nie nastąpiło zerwanie tradycyjnych więzi. Na fakt zmian społecznych zachodzących wśród Tybetańczyków wskazuje również spadek powołań do życia zakonnego i słaba popularność szkół przyklasztornych, niegdyś stanowiących filar szkolnictwa w Tybecie.4. Poszczególne osiedla tybetańskie na terenie Himalajów mają odrębną specyfikę zależną od:a) rejonu w Tybecie, z którego pochodzi większość mieszkańców danego osiedla;b) regionu, w którym znajduje się dany obóz — czy ma zagrody i mieszkania skupione, czy rozproszone, czy obóz jest blisko domostw ludności miejscowej, czy jest odizolowany, czy też na terenie osiedla mieszka również ludność miejscowa, w jakiej jest odległości od miasta, na jakim obszarze klimatycznym, glebowym i terenowym;
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c) od natężenia kontaktów z turystami, będącymi potencjalnymi sponsorami lub pomagającymi zdobyć nowych sponsorów dla osiedla, oraz naukowcami (w osiedlach, w których regularnie co roku przeprowadzany jest co najmniej jeden projekt badawczy przez naukowców i studentów z Zachodu, odnotowuje się większą liczbę dotacji i kontaktów międzynarodowych, a co za tym idzie — stypendiów naukowych dla Tybetańczyków);d) od funkgonujących w danym miejscu organizacji rządowych i pozarządowych;e) od dostępu do szkolnictwa.Idzie za tym zróżnicowanie potrzeb i kolejność pierwszej pomocy od rządu tybetańskiego, organizacji międzynarodowych i prywatnych sponsorów. Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie osiedla powiązane są ze sobą dzięki tej samej strukturze, wymianie pracowników rządowych i społecznych, różnego rodzaju spotkaniom mającym za zadanie wymianę doświadczeń i utrzymywanie kontaktów, ujednolicone szkolnictwo, wizytacje przedstawicieli rządowych i kościelnych.I tak uchodźstwo w Ladakhu, zrzeszone pod nazwą Sonamling, to nie tylko osiedle we wsi Choglamsar, posiadające 9 obozów zamieszkałych głównie przez ludność z Zachodniego Tybetu, jeden obóz z ludnością z Centralnego Tybetu i 1 obóz dla byłych wojskowych i kupców, których chińska okupacja Tybetu zastała w Indiach. Do Sonamlingu należą również Tybetańczycy mieszkający w Leh, w tzw. osiedlu rozproszonym (scuttered community), w kilku przysiółkach oraz 9 grup nomadycznych we wschodnim Ladakhu zwanym Changtang. Na specyfikę tego osiedla wpływa również obecność armii tybetańsko-indyjskiej stacjonującej wokół Choglamsar. W Sonmaling co roku realizowany jest projekt badawczy przygotowany przez Europejczyków lub Amerykanów, dzięki czemu kierownictwo osiedla ma stały kontakt z zachodnimi uczelniami. Tybetańczycy z tego regionu na co dzień współpracują z Ladakhijczykami i Kaszmirami mieszkającymi w mieście Leh.Skrajnym przeciwieństwem jest osiedle Rabangla we Wschodnich Himalajach Zachodni Sikkim), zamieszkałe głównie przez Tybetańczyków z Centralnego Tybetu. Odizolowane nie tylko od szlaków turystycznych, znajdujące się na uboczu małej wsi, cały dzień drogi od miasta Gangtok, jest obozem, w którym aktywność społeczna jest dopiero co rozbudzana przez nowych pracowników społecznych pracujących tu od 1998 r. Procent studiujących z tego osiedla jest niewielki, bezrobocie o wiele wyższe niż w Ladakhu. Nie istnieje miejscowy oddział Kongresu Młodzieży Tybetańskiej, w Sikkimie nazywany Klubem Młodzieży Tybetańskiej (rząd indyjski nie zgodził się na zakładanie organizacji wrogich Chinom tak blisko granicy). Pierwsi sponsorzy dotarli tu około 1995- -1996 r., a badania, które prowadziłam z Agnieszką Oleśkowicz-Popiel w styczniu 1999 r., były tutaj pierwszymi badaniami, jakie kiedykolwiek przeprowadzono. Ziemia jest tu bardzo słaba. Można na niej uprawiać tylko ziemniaki, a społeczność zbyt biedna, by móc zainwestować w projekt farmy ekologicznej, jak to ma miejsce w Choglamsar.
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Jeszcze inny charakter ma społeczność tybetańska mieszkająca w miastach Gangtok czy Darjeeling, mająca za najbliższych sąsiadów rodziny Lepchia, Bhutia, Gorkha i żyjąca w warunkach społeczności rozproszonej, gdzie częściej zdarzają się konflikty między różnymi grupami narodowościowymi i etnicznymi, a Tybetańczycy podlegają silniejszym wpływom innych kultur.Na zakończenie tej krótkiej i jedynie pobieżnej prezentacji warto wymienić kilka istotnych problemów, wyłaniających się z wyżej wymienionych spostrzeżeń. Pierwszym z nich jest problem przeludnienia w osiedlach tybetańskich, narastającego z roku na rok. Już w tej chwili istnieje wiele jest domostw zamieszkałych przez ośmio-, dziesięcioosobowe rodziny, zdarzają się i kilkunastoosobowe. Wielodzietne rodziny są niekiedy zmuszone z tego powodu oraz z przyczyn materialnych umieszczać niektóre dzieci w sierocińcu Tibetan Children’s Village. Zazwyczaj dzieci na sobotę i niedzielę oraz w czasie wakacji wracają do rodzin. Tybetańczycy nie mają prawa wykupu nowej ziemi, zresztą jest to koszt daleko przekraczający możliwości finansowe poszczególnych rodzin. Wielu z nich staje więc przed dylematem: pozostać czy może emigrować lub opuścić obóz i przyjąć obywatelstwo indyjskie. Oczywiście opuszczenie obozu to nie tylko czasochłonna procedura indyjska, ale przede wszystkim nieuniknione w wielu przypadkach zerwanie więzi z własną grupą, tradycją, także rezygnacja z przywilejów i dotacji, jakie przysługują uchodźcom w osiedlach. W nowych warunkach taka rodzina musiałaby sama borykać się z problemami outsidera wśród ludności miejscowej, bez oparcia w dobrze zorganizowanej w osiedlach tybetańskich grupie. Dlatego procent przyjmujących obywatelstwo indyjskie nie jest jeszcze wysoki. Przypuszczam jednak, że może on wzrastać z roku na rok.Kolejny problem to nasilające się konflikty między Tybetańczykami a ludnością lokalną w miejscowościach, gdzie istnieją tzw. osiedla rozproszone Tybetańczyków i gdzie w bliskim sąsiedztwie znajduje się obóz. Pod koniec lat 90. konflikty nasiliły się w Dharamśali — Mcleod Ganj, w Leh, Gangtok i Darjeeling. Przyczyny są różne w zależności od miejsca. W Dharamśali np. zaznaczają się w szczególności konflikty między młodymi Tybetańczykami a słabo wykształconymi Indyjczykami, przybyłymi tu z południa Indii w poszukiwaniu pracy. Ci drudzy, posiadający obywatelstwo indyjskie, lecz biedniejsi materialnie od Tybetańczyków i często gorzej wykształceni, czują się pokrzywdzeni i niezau- ważani przez organizacje charytatywne i pomoc międzynarodową. Tybetańczyków postrzegają jako obcych, którzy „zabierają to, co się im należy” i „dorabiają się kosztem Indii” (Badania terenowe 1998-1999). Oczywiście problem jest o wiele bardziej złożony, a prawda bynajmniej nie wygląda tak, jak widzi to jedna strona. We wschodnich Himalajach, w Darjeeling, problem związany jest z polityką separatystyczną, jaką prowadziła niegdyś partia Gorkha, będąca u władzy. Polityki tej nie popierały organizacje tybetańskie, wdzięczne rządowi indyjskiemu za przygarnięcie uchodźców i stworzenie warunków osiedlenia się. To była jedna z podstawowych przyczyn zatargów i sporów w mieście. Podobna sytuacja zaistniała w Gangtok, stolicy Sikkimu, które w 1976 r. zostało wchłonięte przez Indie. Tybetańczycy nie popierają ruchów niepodległościowych, które
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jeszcze tlą się w Sikkimie, pomni niebezpiecznego chińskiego sąsiada. Tak jak wszędzie, geneza konfliktów jest o wiele bardziej złożona. Tu chciałam tylko zasygnalizować istniejący problem.Inna, już wcześniej wspomniana, kwestia to postępująca laicyzacja i amerykanizacja życia wśród młodych Tybetańczyków. Wydaje się, że zjawiska te są wynikiem istniejących potrzeb, lecz równocześnie niosą wiele zagrożeń związanych z zachowaniem własnej kultury i religii.Poważnym problemem wydaje się zbyt silne uzależnienie funkcjonowania osiedli od sponsoringu z krajów Europy, Ameryki i Azji Południowo-Wschodniej. Dobra koniunktura tych krajów może się nagle skończyć, a wtedy i tak już niezbyt ciekawa sytuacja ekonomiczna w osiedlach tybetańskich pogorszy się katastrofalnie. Stworzenie możliwości utrzymania i rozwoju uchodźstwa tybetańskiego z własnych dochodów, to zadanie nie tylko dla samych Tybetańczyków, ale także dla antropologów i organizacji międzynarodowych.Tylko z tej jednej tematyki rysuje się na przyszłość perspektywa podjęcia różnego rodzaju badań antropologicznych, jak chociażby badanie możliwości przeszczepiania doświadczeń i osiągnięć uchodźstwa tybetańskiego na grunt innych społeczności zmuszonych do emigracji i życia w diasporach, czy badanie zmian społecznych zachodzących wśród Tybetańczyków na uchodźstwie, lub badanie relacji i stosunków społecznych między Tybetańczykami a ludnością miejscową. Ważna jest również rejestracja zanikających elementów tradycji tybetańskiej, której fragmentu, dotyczącego kultu góiy Kailas-Gang Rimpocze, podjęłam się w czasie tej wyprawy. Trudno wymienić tu wszystkie możliwości, jakie stoją przed antropologiem zainteresowanym tą tematyką. Podjęcie długotrwałych badań wydaje się w tym przypadku bardzo ważne nie tylko dla nauki, ale przede wszystkim dla Tybetańczyków i innych społeczności borykających się z tymi problemami. BibliografiaBadania terenowe1998-1999 Badania terenowe przeprowadzone w Himalajach i Tybecie, archiwum autorki. Oficjalna strona internetowa1999 Oficjalna strona internetowa Tybetańskiego Rządu na Uchodźstwie, http://www. tibet.com/Govt/into-tib.html.Subba T. B.1990 Flight and Adaptation. Tibetan Refugees in the Darieelins— Sikkim Hima/aya,LTWA Dharamsala.
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Postrzeganie świata zachodniego przez młode pokolenie Tybetańczyków urodzonych na uchodźstwie w Indiach i Nepalu
Agnieszka Oleśkowicz-Popiel

Obecnie szacuje się, iż społeczność tybetańska liczy ok. 6 min ludzi, z czego 124 tys. przebywa poza granicami okupowanego Tybetu (Smith 1996). Mówiąc o Tybetańczykach na uchodźstwie, należy sobie zdać sprawę, że jest to grupa stanowiąca w chwili obecnej swoisty rdzeń tybetańskiego narodu. To na uchodźstwie bowiem znajduje się dziś polityczne i religijne centrum tybetańskie i to właśnie na społeczności uchodźców spoczywa cały ciężar organizacji działań niepodległościowych. Każda próba deklaracji przez Tybetańczyków postulatów niepodległościowych na obszarze Tybetu w prawodawstwie Chińskiej Republiki Ludowej nie ma racji bytu.Spośród dziesiątków rozmaitych grup walczących o przetrwanie w miliardowych narodach Azji hasło „Tybetańczycy” znane jest dziś całemu światu. Co więcej, przeniknęło ono nie tylko do naukowych gabinetów, ale wplotło się w eu- roamerykański model kultury masowej. O audiencję z tybetańskim przywódcą Dalajlamą, jak mówi opowiadany w Dharamśali — siedzibie rządu tybetańskiego na uchodźstwie dowcip: „zabiega dziś cały Hollywood i wszyscy amerykańscy kandydaci na prezydenta” . „Lecz bez żadnych rezultatów dla Tybetu...” — brzmi często dopowiadana puenta.Przedmiotem prowadzonych przeze mnie badań w ramach siedmiomiesięcz- nej, studenckiej wyprawy etnologicznej „Kailash 98” , zorganizowanej przez studentów Koła Naukowego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i pod kierownictwem mgr Anny Urbańskiej z Pracowni Etnologii PAN było zagadnienie funkcjonowania Tybetańczyków na uchodźstwie, a zwłaszcza przyjęta przez tę społeczność strategia akulturacyjna i problem kontynuacji dążeń niepodległościowych. W badaniach skoncentrowałam się na młodym pokoleniu Tybetańczyków, urodzonym w rodzinach uchodźców, poza granicami Tybetu.Zagadnienie funkcjonowania grup na uchodźstwie wymaga bliższego przyjrzenia się zjawisku, jakim jest uchodźstwo w jego wymiarze psychologiczno społecznym. Aspekt ten, często pomijany lub bagatelizowany, jest niezwykle ważny przy jakiejkolwiek próbie analizowania zachowań społeczności na wy-
P1ERWSZE NARODY, ISBN 83-7181-254-Х
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gnaniu. Sytuacja uchodźstwa to nagła konieczność przyjęcia nowych strategii funkcjonowania w odmiennym od dotychczasowego kontekście kulturowym. Wymuszona akulturacja prowokuje pojawienie się szeregu zachowań dysfunkcyjnych. Problem wyuczonej bierności lub wzmożonej agresji, zwiększonej podatności na nałogi to powszechnie znane zjawiska obserwowane w społecznościach znajdujących się w sytuacji swoistego zawieszenia, jakim jest uchodźstwo czy przymusowe przesiedlenie. O tym jednak, czy i w jakim stopniu zaistnieć mogą tego typu zachowania, decyduje wiele czynników. Po pierwsze, środowisko kulturowo-geograficzne, w którym przyszło się uchodźcy asymilować (Tanka 1990). W tym przypadku zależność jest prosta — im większy stopień podobieństwa do kultury wyjściowej uchodźcy, tym lepsze szanse na sprawne przystosowanie. Czynniki zewnętrze to jednak tylko powierzchniowa warstwa złożonego zagadnienia, jakim jest uchodźstwo. Ocena sytuacji nowej oraz zdolności radzenia sobie ze zmianą w sytuacji wyrwania z dotychczasowego kontekstu kulturowego, a także sposób konstruowania nowej „tożsamości na wygnaniu” to kwestia zarówno czynników zewnętrznych, indywidualnych predyspozycji jednostki, jak i w ogromnym stopniu — zaplecza kulturowego, z jakiego uchodźca się wywodzi. W jaki sposób owa sytuacja życiowa, jaką jest uchodźstwo, zostanie wykorzystana, zależy już praktycznie wyłącznie od norm, wzorców zachowań i postaw „wyjściowych”. Jak się przekonałam w trakcie badań prowadzonych w obozach uchodźców z Tybetu, sposób interpretowania w danej kulturze takich pojęć, jak: zmiana, różnica, czas i trwałość wydają się mieć kluczowe znaczenie dla funkcjonowania jednostki na uchodźstwie. Mimo sytuacji wymuszonej akulturacji to przecież znane wcześniej wzory postrzegania i interpretowania rzeczywistości są bazą wyjściową we wszelkich podejmowanych działaniach, nawet gdy przyjęta przez uchodźcę strategia zakłada jak najszybsze zintegrowanie się z nowym środowiskiem.Według przyjętej w 1951 r. Konwencji Narodów Zjednoczonych: „uchodźca to człowiek, który z powodu uzasadnionego strachu przed prześladowaniami związanymi z jego rasą, religią, narodowością, przynależnością do konkretnej grupy społecznej lub opcji politycznej nie chce lub nie jest w stanie ze względu na utrzymujące się zagrożenie powrócić do swojego kraju pochodzenia lub byłego miejsca stałego zamieszkania” {Convention Reßigee Determination 1997).Literatura przedmiotu wyróżnia pięć charakterystycznych etapów zwanych fazami urazu związanego z procesem stawania się uchodźcą (Grzymała-Mo- szczyńska 1998).Pierwsza faza to faza przedemigracyjna, czyli życia w kraju pochodzenia w sytuacji panującego tam konfliktu. To czas przedłużającego się stanu zagrożenia, który doprowadza w ostateczności do wygnania lub samodzielnej decyzji o konieczności opuszczenia kraju.Drugą jest faza ucieczki. Opisywana w relacjach uchodźców jako przeżycie niezwykle dla nich traumatyczne, związane z koniecznością podejmowania dramatycznych decyzji, pozostawienia bliskich, dobytku. Dodatkowym elementem obciążającym jest często sam sposób ucieczki. W przypadku uchodźców
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tybetańskich jest to konieczność przebycia dzielących Tybet od Indii lub Nepalu łańcuchów Himalajów. Ucieczka podejmowana jest zazwyczaj zimą, co zmniejsza szansę na spotkanie chińskich patroli, lecz stawia jednocześnie uciekającego w skrajnie trudnych do przetrwania warunkach.Trzecia faza uchodźstwa to moment dotarcia do kraju azylu i rozpoczęcie starań o status uchodźcy. Jest to bardzo ważny etap — od tej chwili bowiem jednostka przestaje być już samodzielna w swoich decyzjach i staje się w pełni zależna od ośrodka przyjmującego. Często sytuacja taka może powodować pojawienie się charakterystycznych zachowań wyuczonej bierności, a także postaw roszczeniowych czy ogólnej patologizacji w funkcjonowaniu uchodźcy, nie mogącego dostosować się do nowej roli, jaka została mu nadana.Czwartą fazą jest osiedlenie się w nowym środowisku społeczno-kulturowym. To czas konfrontacji dotychczasowych wzorców kulturowych z nową rzeczywistością i moment świadomego lub mniej świadomego wyboru strategii akulturacyjnej.Wreszcie faza ostatnia modelowego, oczywiście, schematu to powrót uchodźcy do kraju rodzinnego (tamże 1998).Powyższy model nie uwzględnia jednak jeszcze jednej możliwości stania się uchodźcą, a mianowicie bycia uchodźcą przez sam fakt urodzenia się w rodzinie, która ma taki status. Ta właśnie grupa ludzi — Tybetańczyków urodzonych na wygnaniu była jednym z przedmiotów moich badań w czasie wyprawy „Kailash 98” .Analiza sytuacji grupy tybetańskiej skłania do stwierdzenia, iż kultura tybetańska funkcjonuje dziś na dwóch, równolegle rozgrywających się, lecz zupełnie odmiennych płaszczyznach. W formie kultury na terenie Tybetu — gdzie ludność tybetańska, na skutek stale prowadzonej kolonizacyjnej polityki Pekinu stanowi już mniejszość populacji (ok. 35% udziału), lecz nadal opiera się na tradycyjnych formach organizacji; oraz w formie kultury tybetańskiej na uchodźstwie, diaspory ludzi, którzy, jak stwierdził jeden z moich rozmówców: „nigdy, nawet jeśli pochodzą z nomadycznych rodów, nie byliby już w stanie powrócić do swojej dawnej tradycji” . W ciągu ostatnich 40 lat dokonała się bowiem największa w historii tego narodu przemiana w sposobie jego funkcjonowania. Od społeczeństwa o teokratycznej strukturze państwowej, przez stulecia postrzeganego jako starające się pozostać w pewnej izolacji i starannie utrzymującego kontrolę nad kontaktem z innymi społecznościami — do diaspory ludzi poszukujących kontaktu z opinią publiczną świata, czekających na zwrócenie uwagi innych narodów na sytuację ich społeczności. Co jednak jest w przypadku Tybetańczyków zdumiewające, to fakt, iż mimo gwałtowności zmian grupę tę cechuje niezwykle sprawna organizacja i doskonałe przystosowanie do nowych realiów społeczno-kulturowych, nieporównywalne z żadną inną społecznością na uchodźstwie.Oficjalny procentowy udział grupy urodzonej na wygnaniu w całej populacji tybetańskiej na uchodźstwie nie jest znany. Według np. danych administracji osiedla Rawangla (Sikkim) na 1 200 mieszkańców tego obozu ok. 3/4 to Tybetańczycy urodzeni już na uchodźstwie, przy czym należy tu jednocześnie zazna
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czyć, iż nie jest to miejsce, do którego kierowani są świeżo przybyli z Tybetu. Szacując na podstawie danych publikowanych przez rząd tybetański, a także wypowiedzi samych mieszkańców ośrodków uchodźstwa, procent Tybetańczyków, dla których jedyną znaną rzeczywistością jest moment osiedlenia się poza granicami Tybetu, waha się pomiędzy 1/3 a 1/4 społeczności na uchodźstwie. Są to ludzie, którzy nigdy osobiście nie zaznali funkcjonowania w klasycznie pojmowanej „kulturze tybetańskiej” , znając ją, jak sami określali, jedynie z książkowych opracowań. Ich rodzice znaleźli się poza granicami Tybetu często jako bardzo młodzi ludzie, tak wiec ich naturalna transmisja kulturowa została poważnie naruszona. Napięta sytuacja przed ucieczką nie sprzyjała spokojnej kontynuacji lokalnych tradycji związanych np. z pielgrzymowaniem do świętych miejsc czy uczestniczeniem w uroczystościach poza obrębem regionu zamieszkania. Sama zaś ucieczka ograniczała do minimum możliwość zabrania ze sobą wielu przedmiotów cennych i ważnych dla konkretnego rodu czy jednostki, przedmiotów dających poczucie nieprzerwanej ciągłości. Jak stwierdzali moi rozmówcy, temat przeszłości funkcjonuje w ich domach jako temat tabu. Pojawia się jako element nostalgiczny, w formie opowiadanych, najczęściej tych samych fragmentów wspomnień z samej ucieczki i początków osiedlania się na uchodźstwie. Zapytani o próby przekazywania im przez rodziców wiedzy co do np. technik wypasu bydła i niezbędnych do prowadzenia nomadycznego trybu życia umiejętności, moi rozmówcy odpowiadali wymijająco. Często mówili o nieodwracalności przemian i potrzebie dostosowywania się do istniejącej w chwili obecnej sytuacji. Padało stwierdzenie o nieuniknionej przemijalności życia i wydarzeń.Myślę, że kluczowym elementem dającym odpowiedź na pytanie, z czego wynika niewątpliwy sukces tej małej społeczności ludzi na uchodźstwie, która potrafiła skierować na los swego narodu uwagę świata, nie tyle poprzez walkę terrorystyczną czy krwawe starcia, jak to bywa najczęściej, lecz konsekwentną, nieagresywną taktykę „drogi środka” , jest podzielana wśród Tybetańczyków koncepcja zmiany. Wynika ona wprost z idei buddyzmu i głosi, iż zmiana to podstawowy element rzeczywistości, w której to żadne zjawisko nie ma nigdy charakteru stałego i występuje zawsze w pewnym konkretnym ciągu zdarzeń. Postrzeganie porządku świata właśnie jako mechanizmu funkcjonującego według zasady przyczyny i wynikającego z niej konkretnego skutku daje w rezultacie swoisty dystans w stosunku do zachodzących w świecie zjawisk. Każde działanie i każdy czyn, jak stwierdzali moi rozmówcy, ma swoje bliższe lub bardziej odległe w czasie konsekwencje. Wiara w reinkarnację dodatkowo wzmacnia przekonanie, że nie należy ignorować nawet długotrwałych działań, stawiających za cel osiąganie dobra. Jednorazowe wytworzenie agresji powoduje, zgodnie z powszechnym przekonaniem, rozpoczęcie procesu jej mnożenia się i stopniowego rozprzestrzeniania, zgodnie z zasadą, że „agresja budzi agresję” .Przyjęta pokojowa taktyka walki niepodległościowej budzi jednak wśród niektórych młodych Tybetańczyków kontrowersje. Powołując się na postępowanie państw zachodnich, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, twierdzili oni, że w dzisiejszych czasach niezbędne jest posiadanie wymiernej, fizycznej siły, która
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stanowi gwarancję sukcesów w polityce zagranicznej. Stwierdzali jednocześnie, że Tybetańczykom, jako społeczności zbyt małej liczebnie i nie mającej żadnych szans na zdobycie odpowiednich środków finansowych na uzbrojenie, nie pozostaje nic innego, jak trzymać się drogi obranej przez ich duchowego przywódcę, jego Świątobliwość XIV Dalajlamę Tenzina Gyatso.W wypowiedziach na temat oceny swojego położenia młodzi Tybetańczycy bardzo wyraźnie podkreślali nieodwracalność procesów, jakie zaszły w ich kulturze w ciągu ostatnich 50 lat. Mówili także o konieczności ich zaakceptowania i możliwego wykorzystania, tak by stały się przydatne. „Najważniejsze jest, aby świadomie uczestniczyć w globalizacji” — stwierdził jeden z moich rozmówców. Przyjęta przez młodzież koncepcja akulturacyjna wyraźnie ustala hierarchię przewidywanych z otoczeniem kontaktów. Zakłada ona maksymalne otwarcie na świat Zachodu, przy jednoczesnym zachowaniu dość dużego dystansu w stosunku do społeczności lokalnych. Ludność miejscowa, a zwłaszcza ta hinduistyczna, w której to otoczeniu przeważnie znajdują się tybetańskie ośrodki w Indiach, nie była przez moich rozmówców zbyt przychylnie opisywana. Relacje z nią ograniczają się praktycznie do kontaktów na płaszczyźnie oficjalnej i ekonomicznej. Rozmówcy nie znali w swoim najbliższym otoczeniu przypadków zawierania małżeństw przez Tybetańczyków z lokalną ludnością i jak przyznawali, nie byłyby to „najszczęśliwsze” rozwiązania. Co jednak ciekawe, podawane były przykłady związków małżeńskich z przedstawicielami kultury euroameiy- kańskiej. Oceniane były one bardzo często jako swoiste układy ekonomiczne (ze strony tybetańskiej takiego związku), ale także jako przejaw pewnej fascynacji młodych Tybetańczyków euroameiykańskim stylem życia. Utrzymująca się często w tybetańskich rodzinach tradycja matriarchatu, a przynajmniej konieczność respektowania woli matki (ale także i ojca), była częstym przedmiotem narzekań młodych Tybetańczyków. Należy przy tym zaznaczyć, iż bardzo często to właśnie młodzież stanowi dziś wśród społeczności uchodźców najlepiej przystosowaną do lokalnych warunków, a często i najlepiej zarabiającą część rodziny. Stwarza to sytuację może nie tyle konfliktową, co raczej powodującą pewien obserwowalny dystans młodzieży do niektórych zachowań rodziców, określanych często jako „zbyt tradycyjne” czy „oderwane od rzeczywistości” . Zachodni model rodziny widziany jako taki, w którym po uzyskaniu pełnoletności przez dzieci rodzice tracą swoje wpływy nad nimi, a decyzje co do np. wstępowania w związek małżeński są sprawą indywidualną, bardzo podobał się wszystkim moim rozmówcom. Podkreślali, iż obserwując rówieśników z Zachodu podróżujących samodzielnie, szczerze im zazdroszczą.Ze statusem uchodźcy wiążą się rozmaite ograniczenia, szczególnie co do możliwości uzyskania zgody na wyjazdy zagraniczne czy przydział ziemi. Rząd w New Delhi przewiduje możliwość ubiegania się o indyjskie obywatelstwo przez uchodźców i nie jest to podobno specjalnie skomplikowany proceder. Lecz jego przyznanie w przypadku np. Tybetańczyka oznacza jednocześnie oficjalną zmianę statusu: z tybetańskiego obywatela przebywającego w kraju tymczasowego azylu — na obywatela Indii, nowej, oficjalnie zatwierdzonej ojczyzny. „Chińczycy
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tylko na to czekają...” — komentowano moje pytanie o ewentualne przyjęcie obywatelstwa. Jak podają oficjalne statystyki rządu w Dharamśali, w obrębie ośrodków żyje dziś w Indiach i Nepalu 85% Tybetańczyków (Tanka 1990). Powiada się, iż wystąpienie z komuny łączy się często ze zmianą obywatelstwa. Nie udało mi się znaleźć oficjalnych danych na ten wyraźnie drażliwy dla społeczności tybetańskiej temat. Z informacji zebranych w czasie moich badań w 1998 r. wynika, że przypadki zmiany obywatelstwa należą do nielicznych, a zjawisko to, wyraźnie potępiane przez Tybetańczyków, nie ma tendencji narastania i dotyczy przede wszystkim dużych ośrodków miejskich, takich jak Delhi czy Katmandu. Zakładane przez rządy Indii i Nepalu ośrodki dla tybetańskich uchodźców powstawały w celach tymczasowych. Dziś mają już ponad 40 lat. Na ich terenach Tybetańczycy własnym sumptem rozbudowali gospodarstwa i powołali do życia komunalne zakłady rękodzieła, przede wszystkim dywanów, których sprzedaż do państw zachodnich jest nadal głównym, obok doskonałego systemu zagranicznego sponsoratu, źródłem utrzymania rodzin zamieszkujących ośrodki.Zgodnie z wypowiedziami młodych działaczy społecznych, współczesna sytuacja tybetańskiego narodu wymaga przygotowania się przez Tybetańczyków na maksymalną współpracę właśnie z Zachodem. Jak miałoby takie „otwarcie” wyglądać? Osoby z wyższym wykształceniem podawały przede wszystkim konieczność świadomego uczestnictwa w procesie przemian w kulturze tybetańskiej, jakie zaszły i nadal zachodzą pod wpływem sytuacji politycznej, ale także przemian w obyczajowości społeczeństw Azji m.in. pod wpływem turystyki. Podkreślali konieczność kontrolowania i nadawania zmianom „pozytywnego” biegu. Sprawą zaś niezwykłej wagi było w ich opinii konstruowanie demokratycznego modelu narodu tybetańskiego.Powszechnie Tybetańczycy są zdania, iż możliwe jest przejęcie zachodniego systemu funkcjonowania społeczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu hierarchii wartości kultury tybetańskiej. Świat zachodni postrzegany jest przy tym jako swoisty ideał — społeczeństw niezależnych, bogatych i opartych na zasadach powszechnej równości, tworzących „centrum decyzyjne współczesnego świata” . W praktyce przedstawia się to dość charakterystycznie. Tybetańska młodzież usilnie poszukuje każdej możliwości nauki języka angielskiego. Pomocne są w tym i niezwykle pożądane kontakty z zachodnimi turystami. Spotkania z nimi to także potencjalna szansa na ewentualne otrzymanie zaproszenia. Większość młodych Tybetańczyków marzy o wyjeździe na Zachód. Praktycznie 80% moich rozmówców składało kiedyś podanie o przyznanie wizy amerykańskiej. Jeśli tego nie uczynili, tłumaczyli to brakiem jakichkolwiek perspektyw na uzbieranie sumy niezbędnej do opłacenia tej procedury, obłożonej koniecznością dania wielu łapówek. Chęć wyjazdu rozmówcy motywowali po pierwsze brakiem możliwości znalezienia dobrze płatnej pracy na rynku Indii czy Nepalu. Mało osób zdecydowanie deklarowało chęć zamieszkania na Zachodzie. Czas pobytu za granicą warunkowali ilością zarobionych pieniędzy. Choć pojawiały się także opinie, iż zamieszkanie „na Zachodzie” daje znacznie więcej możliwości wyboru.
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Aspekt ewentualnej kontynuacji dążeń niepodległościowych pojawiał się sporadycznie, na marginesie rozmowy. Opinia starszej części społeczności tybetańskiej na uchodźstwie jednoznacznie podkreślała, iż siłą Tybetańczyków jest zachowanie jedności. Nie pochwalała wyjazdów na stałe. Pobyt czasowy, zdaniem rozmówców, choć dodatkowo rozbijający ich społeczność, ma także — ich zdaniem — swoje aspekty pozytywne dla sprawy Tybetu. Większa „widoczność” Tybetańczyków w Europie czy Stanach Zjednoczonych może pomóc sprawie. Z zastrzeżeniem jednak, iż dana osoba decydująca się na emigrację będzie aktywnie działać na rzecz Tybetu.jedyne, co otwarcie podlegało krytyce Tybetańczyków w modelu funkcjonowania zachodnich społeczeństw, to egocentryzm, polegający na zbytnim skupieniu się na swoich sprawach przez ich obywateli i poszukiwaniu w otoczeniu wyłącznie własnych korzyści. Tłumaczono to nadmiernym tempem życia mieszkańców euroameiykańskiego kręgu kulturowego, a także brakiem odpowiedniej ideologii, która mogłaby rozwinąć u nas bardziej altruistyczne nastawienie do świata. Tutaj często pojawiały się opinie o bardzo ważnej roli, jaką mógłby odegrać dla Europy i Stanów Zjednoczonych buddyzm.Bardzo ciekawe były natomiast pojawiające się krytyczne uwagi (często z ust ludzi ściśle związanych z polityczną działalnością na rzecz wyzwolenia) co do dawnego kształtu państwa tybetańskiego. Padały opinie o zbytniej hermetyczności, izolacji i braku dostosowania się przez byłe państwo tybetańskie do zachodzących w świecie zmian społeczno-gospodarczych, które to czynniki uczyniły Tybet łatwym łupem dla Chińskiej Republiki Ludowej. Wspomniani działacze podkreślali często zbytnie powiązanie struktur politycznych w Tybecie z jego życiem religijnym, choć rola Dalajlamy była dla nich niepodważalna. Autokrytyka ta wydaje się być swoistą próbą rozliczenia się ze stawianymi Tybetańczykom przez Chińską Republikę Ludową zarzutami. Oficjalne bowiem stanowisko rządu w Pekinie głosi, iż inwazja na ziemie Tybetu była „aktem wyzwoleńczym” spod „feudalnego ucisku teokratycznych rządów Dalajlamy” (Civilizations: Clash orFusion 1996). Jak podkreślali młodzi działacze z Tibetan Youth Congress — TYC (organizacji pozarządowej, lecz praktycznie odgrywającej rolę tybetańskiej partii na uchodźstwie), nie agresja, lecz właśnie rozważna analiza zarzutów i próby prowadzenia z rządem w Pekinie dialogu mogą okazać się konstruktywne dla przyszłości Tybetu, Choć wielu także przyznało, iż szukanie dialogu to często bardzo deprymujące zadanie.Reakcje moich rozmówców mających ocenić swoje szanse na życie w obrębie niepodległego Tybetu zdradzały wyraźne zwątpienie w realność zaistnienia takiej sytuacji w ich życiu. Samo słowo „Tybet” w świadomości Tybetańczyków urodzonych na obczyźnie funkcjonuje jako świat mityczny, odległy, nieznany, jako teren, do którego nie ma dostępu świat sfery marzeń.Przez organizację TYC przewija się ponad 95% młodzieży tybetańskiej (dane podawane przez biuro zastępcy przewodniczącego TYC — Kunsanga Deehena, Choglamsar — Leh, Indie 1998). Członkostwo jest dobrowolne, lecz jak głosi
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niepisane prawo, obowiązek przynależenia do podsekcji dla niepełnoletnich spoczywa na każdym uczniu szkoły podstawowej. Wypisanie się z jej szeregów, jak stwierdził jeden z moich rozmówców — byłoby wielką arogancją:Jeśli urodziłeś się Tybetańczykiem, no to nie masz już wyboru. Po prostu, aby cię dobrze odbierano, musisz należeć do TYC. Nawet jeśli cię polityka średnio interesuje. Nie możesz tego okazać. To co, że wolisz np. botanikę. Tybetańczyk musi bawić się w politykę. Możesz mieć tego wszystkiego dosyć i chcieć prowadzić normalne życie, ale od tego się nie ucieknie. Jesteś Tybetańczykiem.Zgodnie z przyjętą przez rząd w Indiach ustawą o edukacji wyższej i podstawowej głównym językiem wykładowym jest w szkołach język angielski. Szkoła ma jednak prawo prowadzenia dodatkowych zajęć w innym od angielskiego języku. Osiągnięcie jak najwyższego poziomu edukacji i posiadanie jak największej liczby studentów na lokalnych uczelniach wyższych to zadanie, jakie postawiła przed sobą społeczność tybetańska na uchodźstwie. Z powodzeniem, już teraz mówi się o nadreprezentacji tybetańskiej w urzędach czy na stanowiskach lokalnych instytucji państwowych. Zjawisko to staje się zresztą powoli przedmiotem pewnych konfliktów Tybetańczyków ze społecznościami udzielającymi im azylu. Widoczne jest to zwłaszcza w północnym Nepalu i na obszarze anektowanego przez Indie w latach 70. Sikkimu. Konkurencyjne są także tybetańskie oferty dla zachodnich turystów, którzy często wyraźnie faworyzują Tybetańczyków, zwiększając tym samym niechęć społeczności lokalnej, która czuje się poszkodowana. Rozwijająca się od lat 80. na ogromną skalę zachodnia turystyka obejmująca obszar Himalajów to dziś w przypadku np. Nepalu główne źródło dochodu narodowego tego kraju. Niemałe zyski czerpią także z mody na „orient” Indie. Społeczność tybetańska doskonale wpasowała się w nurt organizacji zachodniej turystyki. Mając do dyspozycji ściśle ograniczone obszary ziemi, wystarczające wyłącznie na samą zabudowę i ewentualnie przydomową uprawę, Tybetańczycy wyspecjalizowali się w turystyce i całym przemyśle z nią związanym. Oprócz produkcji pamiątek i dywanów prowadzą restauracje, hotele i biura podróży o pełnym zakresie usług z organizacją himalajskich wypraw wspinaczkowych włącznie. W ramach planowego otwarcia się Tybetańczyków na Zachód szkoły powołane na terenach im podlegających prowadzą edukację w języku angielskim. Język tybetański jako odrębny przedmiot to zaledwie kilka godzin w tygodniu. W czasie takich zajęć dzieci zapoznają się z tybetańską literaturą i historią Tybetu. Nie ma w tybetańskim systemie szkolnictwa podstawowego odrębnych zajęć poświęconych buddyzmowi. Już teraz młodzież przyznaje, iż nie jest w stanie zrozumieć literackiego języka tybetańskiego, który wymaga pogłębionych studiów i poznania licznych jego niuansów. W 1998 r. nie było także żadnych przedmiotów ścisłych w języku tybetańskim. Szkoły tłumaczyły to zmniejszeniem szansy ich absolwentów na dostanie się na wyższe uczelnie. Poza tym nadal brak jest odpowiednio wykształconych tybetańskich nauczycieli. Rząd w Dharamśali podjął jednak plan wprowadzenia do szkolnictwa podstawowego tłumaczeń podręczników na język tybetański. Dyrektorzy szkół zachęcają swoich
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absolwentów do innych niż polityczne czy ekonomiczne studiów. „Potrzebni są nam także wreszcie tybetańscy naukowcy” — spekulował jeden z dyrektorów — „dotychczas wszyscy kończyli wydziały polityczno-prawnicze” .Przez instytucje, jakimi były w Tybecie klasztory, do połowy lat 50. X X  w. przewinęło się ok. V3 tybetańskiego narodu, ponad 30% populacji (Smith 1996). Dziś ocenia się, iż w przypadku społeczności uchodźców liczba ta wynosi zaledwie 1% do 2% (dane zebrane w ośrodku Rawangla i Darjeeling, Indie 1998). To kolejna radykalna przemiana tybetańskiego społeczeństwa. Przemiana, z której znaczenia, jak się wydaje, Tybetańczycy nie zdają sobie sprawy. Mimo iż wszyscy zgodnie podkreślają swoje pełne oddanie i posłuszeństwo osobie ich duchowego przywódcy — Jego Świątobliwości Dalajlamie, realny stopień aktywnej działalności o charakterze stricte religijnym wśród Tybetańczyków urodzonych na uchodźstwie jest minimalny. Tybetańskie szkoły na uchodźstwie mają charakter świecki, a co najważniejsze — właśnie taki model nauczania, w opinii ich organizatorów, zapewni maksymalny rozwój młodego pokolenia i da w przyszłości szansę na najlepsze jego funkcjonowanie. Umożliwi, zdaniem Tybetańczyków, powołanie niepodległego, demokratycznego państwa Tybet, w którym o swoim losie będzie decydować każdy indywidualnie, zgodnie z własnymi przekonaniami. Decyzja co do pogłębiania studiów nad filozofią buddyjską stała się dziś sprawą indywidualną, a rodzina zgodnie z oficjalnie przyjętym na uchodźstwie prawem nie może decydować o kształceniu dziecka w klasztorze bez jego samodzielnie wyrażonej zgody.Swoiste spoiwo tybetańskiej grupy, jakim jest filozofia buddyzmu mahajany, wyraźnie oddala się dziś na plan dalszy, ustępując miejsca ideologii politycznej. Ta tak dalece posunięta zmiana stawia pod znakiem zapytania zdolność kontynuacji przez nowe pokolenie prowadzonej do dnia dzisiejszego nieprzerwanie idei pokojowych dążeń do niepodległości, wynikającej wprost z teokratycznego charakteru struktur przywódczych i filozofii mahajany. A  właśnie ta nietypowa droga to element, który wydaję się, iż wyróżnia tę grupę spośród dziesiątków innych walczących o prawo do samostanowienia. I jak się wydaje, jest ona praktycznie jedyną szansą Tybetańczyków na utrzymanie skierowanej dziś na nich światowej uwagi. Motywowani dążeniem do demokracji, Tybetańczycy na uchodźstwie planują jednak przeprowadzenie referendum, które ma ostatecznie rozstrzygnąć, czy należy w dotychczasowy sposób kontynuować nieagresywną politykę niepodległościową. Referendum to ma być w opinii młodych działaczy tybetańskich na uchodźstwie kolejnym krokiem ku demokratycznej wizji tybetańskiego społeczeństwa, ideału, który ich zdaniem pozwoli im uzyskać upragniony status partnerstwa w dialogu ze „Światem Zachodu” .
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Aleksander Posern-ZielińskiPrzywódcy indiańscy w krajach andyjskich i ich rola w konsolidacji ruchu tubylczego
Uwagi wstępneJednym z ważnych elementów współczesnych transformacji krajów Ameryki Łacińskiej, ewoluujących stopniowo w stronę demokratycznych rozwiązań, respektowania praw człowieka i obywatela, dostosowywania się do pryncypiów wielokulturowości oraz uznania praw mniejszości rasowych i etnicznych, jest coraz bardziej zauważalny i rosnący na sile ruch tubylczy. Zjawisko to, zwane także często indianizmem, jest szczególnie zauważalne w rejonie andyjskim, a więc na całym obszarze zachodniopacyficznym Ameryki Południowej, szczególnie zaś na terenie Ekwadoru i Boliwii, w mniejszym zaś stopniu w Peru, choć i tam staje się ono coraz bardziej widoczne.We wszystkich tych trzech andyjskich krajach udział populacji indiańskiej w ogólnej liczbie ludności jest znaczny i oscyluje między 30%-40% w Ekwadorze i Peru, a 50%-60% w Boliwii (Posern-Zieliński red. 2000: 255-264; Levinson 1998: 320, 323, 346-349, 372-375). Populacje te złożone są w istocie z dwóch odmiennych zespołów ludnościowych — z indiańskich wieśniaków, rzemieślników, drobnych kupców, robotników rolnych, górników, słowem z ludności tubylczej dość mocno zintegrowanej z życiem społecznym i ekonomicznym kraju oraz z ludności indiańskiej obszarów relatywnie izolowanych (Amazonia i inne tereny położone na wschód od pasma Andów), tworzących zwarte, choć małe społeczności etniczne egzystujące na marginesie głównego nurtu życia kraju.W obu tych segmentach populacji tubylczej można obserwować zjawisko odradzania się różnorakich form samorządności i samoorganizowania się na wszystkich możliwych szczeblach, począwszy od lokalnej społeczności wioskowej, a skończywszy na krajowych federacjach zrzeszających dziesiątki stowarzyszeń, asocjacji, związków i rad. W obu też tych kontekstach ruch etniczny i jego przywódcy stają się dzisiaj coraz ważniejszym czynnnikiem życia politycznego, społecznego, kulturalnego, edukacyjnego i nawet religijnego. Ludność indiańska powoli przestaje być przedmiotem gospodarczej eksploatacji, ideologicznej indoktrynacji, społecznej marginalizacji, rasowej dyskryminacji i prawno-poli-
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tycznej manipulacji. Dzięki swym nowym przywódcom potrafiącym coraz sprawniej poruszać się w świecie społeczeństwa dominującego (tj. kreolsko-metyskie- go) uzyskuje ona stopniowo swą podmiotowość, staje się ważnym aktorem życia społeczno-politycznego kraju, świadomie dąży do poprawy swej niekorzystnej sytuacji przez promowanie programów etnorozwojowych, do modernizacji swego życia codziennego, wreszcie do aktywnego włączenia w bieżące sprawy kraju swego zamieszkiwania, ale bez utraty swej tożsamości, mocno opartej na tradycjach własnej kultury, doświadczeniach kolonialnej opresji i świadomości własnej odrębności (Bartolome 1998: 171-194).Ruch odrodzenia indiańskiego jest dziś w obu Amerykach nie tylko dobrze zorganizowany, ale także silny i mający spore wpływy na bieg spraw w wielu krajach, takich choćby jak Kanada, USA, Meksyk, Gwatemala, Ekwador i Boliwia. Zapoczątkowany w latach 60. i 70. przez amerykańskich Indian skupionych wokół radykalnej organizacji American Indian Movement, szybko rozprzestrzeniać się począł po całej zachodniej hemisferze, obejmując zarówno swym oddziaływaniem małe grupy tubylcze, jak i spore segmenty chłopsko-indiańskiego społeczeństwa, jeśli jednak w Stanach Zjednoczonych ruch ten znany pod nazwą „Red Power” (Czerwona Siła) wyrósł z ogólnej atmosfery walki o demokratyczny porządek, respektowanie praw obywatelskich i należyte traktowanie mniejszości etnicznych i rasowych, to w Ameryce Łacińskiej jego genezy szukać należy przede wszystkim w różnych nurtach indigenistycznych, w programach organizacji lewicowych, w działaniach placówek misyjnych kształcących Indian oraz w akcjach modernizacyjnych inspirowanych przez organizacje pozarządowe. Nie ulega także wątpliwości, iż w jego ukształtowaniu się znaczną rolę odegrały również inspiracje i zapożyczenia od innych tubylczych organizacji, możliwe dzięki coraz lepszym kontaktom interetnicznym i dużemu nagłośnieniu walki ludności tubylczej o swe prawa. Dlatego też nie było przypadkiem to, iż ruch indiański nabrał sporego impetu wraz z zapoczątkowaniem powstania ludności majańskiej w Chiapas pod przewodem tajemniczego subcomandante Marcosa, wielką falą protestów organizowanych przez organizacje tubylcze w związku z celebracją rocznicy 500-lecia odkrycia Ameryki przez Kolumba, a także dzięki udanemu powstaniu indiańskiemu z 1990 r. w Ekwadorze (Pitarchi 1998: 32-62).W Ameryce andyjskiej ruchy indiańskie zaczęły się pojawiać od lat 70. X X  w., początkowo w Boliwii, w środowiskach ajmarskiej inteligencji rozbudzonej politycznie i społecznie (Pacheco 1992). W następnym dziesięcioleciu zauważalne stały się także w Ekwadorze, gdzie jednak dopiero od lat 90. przybrały postać dojrzałą i zaczęły oddziaływać na układ sił politycznych kraju. Tymczasem w kraju położonym między Ekwadorem na północy a Boliwią na południu, a więc w Peru, ruchy te prawie były niezauważalne, co stanowi prawdziwą zagadkę dla antropologów i politologów, próbujących zazwyczaj wyjaśniać to zjawisko bardzo złożoną sytuacją wewnętrzną kraju objętego w latach 80. i 90. wojną domową (toczoną przeciwko komunistycznej partyzantce „Świetlistego Szlaku”), uniemożliwiającą społeczeństwu korzystanie ze swobód demokratycznych i wyrażanie, w sposób odwołujący się także do etniczności, własnych
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aspiracji (Degregori 1993:113-133). Dopiero obecnie, po rozprawieniu się z ter- roiyzującymi wieś partyzantami i wejściem kraju na drogę demokratycznej transformacji po upadku reżimu Fujimoriego, pojawiają się tam nieśmiałe inicjatywy powołania indiańskich organizacji1.Abstrahując jednak od lokalnej specyfiki tych ruchów, dostosowanych do sytuacji poszczególnych krajów i regionów zamieszkiwanych przez ludność indiańską, można stwierdzić, iż ich główne cele są bardzo do siebie zbliżone. Otóż dążą one do rewindykacji zagrabionych terytoriów i ziem, domagają się rekompensat i odszkodowań za utracone dobra, walczą o umożliwienie tubylcom pełnej partycypacji w polityczno-społecznym życiu kraju i to na wszystkich jego szczeblach, domagają się zapewnienia ludności indiańskiej dobrych warunków etnorozwoju zgodnego z jej aspiracjami, występują w obronie zagrożonych utratą czy degradacją obszarów, wreszcie bronią swej tożsamości, tradycji, kultury i prawa do jej kultywowania w obszarze religii, języka, edukacji i prawodawstwa. W sumie ruchy te ukierunkowane są na zmianę sytuacji Indianina w strukturze narodowo-państwowego społeczeństwa. Chodzi im o to, aby sektor tubylczy wyprowadzić z pozycji neokolonialnego podporządkowania, marginalizacji społeczno-ekonomicznej i kulturowego ubezłasnowolnienia i nadać mu charakter podmiotowy, dzięki któremu ludność indiańska znalazłaby się w nowej społecznej przestrzeni, w środowisku respektującym zasady wielokulturo- wości i wieloetniczności (Simpson 1997: 18-13).Ruchy indiańskiego odrodzenia miały początkowo dosyć wąski zasięg i elitarny charakter; dopiero w miarę upływu lat stopniowo rozszerzały swój zasięg oddziaływania, zyskując jednocześnie coraz więcej zwolenników. Jednocześnie rozpoczął się proces rozbudowywania struktur organizacyjnych, który przebiegał na dwóch poziomach, tj. na szczeblu lokalnym względnie regionalnym (np. wioskowe samorządy, stowarzyszenia celowe, związki chłopskie i rzemieślnicze) oraz w przestrzeni wertykalnej, począwszy od reprezentacji całych etnicznych czy regionalnych ugrupowań, a skończywszy na krajowych federacjach, radach lub nawet i na jeszcze wyżej usytuowanych asocjacjach ponadkrajowych koordynujących działalność organizacji indiańskich na obszarach obejmującym kilka państw. Tą właśnie drogą ruchy indiańskie wzmacniają się, ulegają konsolidacji i ewoluują, zawłaszczając coraz to nowe przestrzenie społeczno-politycznego życia kraju, wchodząc do samorządowych władz lokalnych, terenowej administracji państwowej, partii politycznych czy związków zawodowych oraz rozszerzając swoje wpływy także i na inne sektory (np. religię, prasę, szkolnictwo, programy rozwojowe i prawodawstwo).
1 W listopadzie 2001 r. zwołano w Cuzco Pierwszy Nadzwyczajny Kongres Ludów Keczua Peru, którego jednym z organizatorów była Conferenda Permanente de los Pueblos Indigenas del Peru wspomagana przez antropologów i socjologów z limeńskich i cuzkeńskich uniwersytetów. Celem tej konferencji było powołanie Consejo Quechua Nacional — nowej ogólnokrajowej organizacji reprezentującej wszystkich Indian Keczua w Peru, która przejęłaby funkcje etniczne od organizacji zrzeszających peruwiańskich chłopów (w tym także i Indian) koncentrujących się przede wszystkim na walce o poprawę warunków egzystencji tej klasy społecznej.
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W tym stopniowym procesie konsolidacji indianizmu trzy czynniki zdają się mieć istotne znaczenie. Są to w gruncie rzeczy te same elementy kontekstu, które odgrywały kluczową rolę w przebiegu ruchów społeczno-religijnych o charakterze millenarystyczno-mesjanistycznym (Posern-Zieliński 1994). Pierwszym ważnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę, jest kontekst sytuacyjny sprzyjający lub niesprzyjający (jak np. w Peru) powstawaniu ruchów odrodzenia tubylczego. Tworzą go zarówno czynniki kształtujące realia życia politycznego, społecznego, ekonomicznego wewnątrz kraju (np. procesy demokratyzacji po upadku rządów autorytarnych, potencjalne możliwości działania ludności indiańskiej ze względu na jej położenie społeczne, przestrzenne, potencjał demograficzny, konflikty zbrojne, takie jak wynikające z działań Świetlistego Szlaku w Peru, lewicowych partyzantek i kokainowych mafii w Kolumbii czy wojny domowej w Gwatemali), jak i całokształt sytuacji międzynarodowej w odniesieniu do pozycji poszczególnych państw Ameiyki Łacińskiej (np. powszechna aprobata działań Indian na rzecz walki o swe prawa, finansowe i moralne poparcie udzielane tym akcjom, konwencje i regulacje prawne organizacji międzynarodowych sprzyjające zmianom położenia ludności tubylczej czy coraz szersze oddziaływanie nowej filozofii politycznej, odwołującej się do rozwiązań wielokulturowych) (Kymlicka 2001).Drugim istotnym czynikiem w procesie konsolidacji tych ruchów jest bez wątpienia ideologia umożliwiająca im formułowanie atrakcyjnych programów i zdobywanie dzięki nim zwolenników zarówno wśród własnych szeregów, jak i w kręgach ludności nieindiańskiej. Mówiąc o ideologii, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa elementy. Po pierwsze — na tempo rozprzestrzeniania się idei odrodzenia etnicznego, na coraz większe dążenie do respektowania praw ludności tubylczej, na pojawiające się tu i ówdzie koncepcje tworzenia autonomii etnicznej, na coraz bardziej ugruntowujące się przekonania o konieczności budowy społeczeństwa opartego na zasadach wielokulturowości, wieloetniczności i transformacji ustroju państwa w stronę układu respektującego jego wielonarodowościowy charakter, na popularność haseł wdrażania interkulturowej i biling- wistycznej edukacji, pluralizmu prawnego czy podniesienia statusu i legalizacji tubylczych religii. Po drugie natomiast na to, że w ideologii tej znajdują się elementy programów społecznych odziedziczone po hasłach indigenistów (podniesienie cywilizacyjnego poziomu egzystencji Indian, ich edukaqi, stanu zdrowia, modernizacji infrastruktury regionalnej) oraz przejęte po programach lewicowych ugrupowań politycznych (likwidacja niesprawiedliwych społecznie stosunków dominacji i podporządkowania wynikających z neokolonialnego systemu, eliminacja zmarginalizowanej pozycji Indianina, walka z praktykami ekspropia- cyjnymi i eksploatacją oraz przeciwstawianie się przeżytkom rasistowskich uprzedzeń).Wreszcie trzecim istotnym elementem w procesie konsolidacji ruchów indiańskich jest tzw. czynnik ludzki, w tym artykule najbardziej nas interesujący. Otóż, obejmuje on obok charakterystyki wewnętrznego (społecznego, etnicznego, regionalnego, kulturowego, religijnego) zróżnicowania indiańskiego środowiska,
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w którym ruchy te działają, także analizę przywódców indiańskich oraz tworzenie się elit tubylczych, w tym również inteligencji (powstającej w wyniku edukacji indiańskiej młodzieży) i klas średnich (wyłaniających się w rezultacie awansu ekonomicznego), a więc środowisk w sposób naturalny dążących do zmian. To właśnie przywódcy bardzo udatnie wykorzystują zwykle sytuację kryzysową kraju, prowadząc swe działania rewindykacyjne, to oni znając doskonale potrzeby i mentalność swych rodaków, na ich język (i system kognitywny) przekładają uniwersalne idee etniczne, to oni łączą bardziej lub mniej udatnie te pomysły z konkretnymi programami społecznych i prawnych reform, to oni, wreszcie są zwykle inicjatorami różnorodnych akcji protestu, to oni także kształtują opinię publiczną (własną, krajową i często międzynarodową), tworząc skuteczne lobbystyczne naciski, oddziałujące na proces legislacyjny i na etnospołeczną politykę swych rządów.Tradycyjni przywódcy indiańscyZanim dokonamy charakterystyki współczesnych przywódców indiańskich społeczności, warto, choćby bardzo skrótowo, spojrzeć na tzw. tradycyjny model tubylczego lidera. W istocie trudno byłoby jednak wskazać na jeden tylko wzorzec takiego przywództwa, gdyż były one również różnorodne w zależności od typu kierowanej społeczności i okresu historycznego. Do najbardziej znanych w dziejach Andów, szczególnie okresu kolonialnego, należeli tzw. curacas, tj. przywódcy większych społeczności lokalnych, którzy zachowali swe przywileje dzięki temu, iż stali się pożyteczną w istocie grupą pośredniczącą między hiszpańskimi zdobywcami i administracją wicekrolestwa Peru a szeregowymi tubylczymi mieszkańcami wspólnot. Część z nich uzyskała status quasi-szla- checki, a zatem i dobrą pozycję w społeczeństwie kolonialnym. „Curacas” tworzyli niewątpliwie ówczesną elitę indiańską, która była jednocześnie ważnym strażnikiem etnicznej tradycji, nawiązującym do czasów imperium inkaskiego. Grupa ta jednakże została wyeliminowana z dziejowego rozwoju na skutek represji hiszpańskich, jakie spotkały ją po klęsce wielkiego powstania Tupać Amam II Condorcanqui w końcu XVIII w., represji nieprzypadkowo skierowanych głównie przeciwko indiańskiej szlachcie i „curacas” , ponieważ to w nich widziano potencjalne zagrożenie dla zwartości kolonialnego imperium. Likwidacja tej elity uczyniła z Indian andyjskich typową etnoklasę, a więc grupę etnorasową sprowadzoną w istocie do warstwy eksploatowanego i zmarginalizowanego chłopstwa (Gordon 1964: 51-54; Szemiński 1977: 76-92).W okresie po uzyskaniu niepodległości przez państwa rejonu andyjskiego na arenie indiańskich dziejów pojawiali sie nowi przywódcy, którzy wyłaniali się w sposób dość spontaniczny, aby stanąć na czele licznych rebelii, buntów i powstań chłopskich, zwykle o zasięgu lokalnym, których nie brakowało przez cały XIX i X X  w. Grabież ziem wspólnotowych, bezprzykładny wyzysk i nędza codziennego życia Indian były zwykle powodem tych gwałtownych wystąpień,
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które kończyły się zawsze klęskami i nową falą represji. W ich wyniku przywódcy rebelii byli zwykle zabijani w walce, publicznie skazywani na śmierć lub też ratując się ucieczką, znikali na zawsze ze sceny politycznej. Nie mogli więc oni odegrać znaczącej roli w organicznych działaniach na rzecz poprawy losu ludności tubylczej (Serów 1981: 15-191; Stern red. 1992).Inną grupą autorytetów tubylczych byli indiańscy szamani, kapłani tajnych kultów, znachorzy (curanderos) oraz członkowie katolickich bractw lokalnych zwanych — „cofradias”, a począwszy od 2 poł. X X  w. także przywódcy protestanckich wspólnot autochtonicznych (Posem-Zielińska, Posern-Zieliński 1976: 63-85). Nie było wśród tej kategorii rodzimych księży, ci bowiem zaczęli się pojawiać, i to nadal incydentalnie, dopiero przy końcu ubiegłego wieku, co związane było ze znaczną nieufnością Kościoła wobec potencjalnych tubylczych kandydatów do stanu duchownego i ich niskim poziomem edukacji. Wszyscy ci ludzie, kompetentni w sprawach sakralnych, choć dysponowali spoiym autorytetem w swych lokalnych środowiskach, nie byli jednak predestynowani do tego, aby zajmować się konkretnymi kwestiami społeczno gospodarczymi lub występować otwarcie w obronie interesów indiańskich.Najważniejszą w tym zakresie rolę odgrywali przedstawiciele samorządów wspólnotowych, którzy zawiadywali wszystkimi sprawami życia codziennego i świątecznego „comunidad indigena” czy „comunidad campesina” , troszcząc się o wszystkie codzienne sprawy lokalnej społeczności, poczynając od organizacji prac publicznych, podziału wody w kanałach irygacyjnych, a kończąc na rozstrzyganiu sporów i organizowaniu świąt patronalnych. Tradycją andyjską było wykształcenie się całej skomplikowanej hierarchii urzędów (cargos) pełnionych przez członków wspólnoty w wyniku wyborów dokonywanych zazwyczaj co roku. Taki system uniemożliwiał powstanie silnego przywództwa, choć czynił wszystkich odpowiedzialnymi za dobro wspólnoty i premiował wielkim społecznym uznaniem te osoby, które należycie wypełniały swe funkcje (Posem-Zieliński 1985: 188-236). W drugiej poł. X X  w. autorytet tradycyjnych „cargos” został wydatnie osłabiony przez wprowadzenie do wspólnot chłopskich systemu urzędów samorządowych, ale wkomponowanych w ramy administracji państwowej. Ludzie pełniący te powinności, wprawdzie również z wybom, byli jednak odpowiedzialni nie przed wspólnotą, ale przed swymi organami zwierzchnimi, zwykle już metyskimi i niereprezentującymi interesów indiańskich. W miarę upływu lat zauważyć można wyraźnie (szczególnie w Peru) przesuwanie się centrum realnej władzy z tradycyjnych autorytetów wioskowych w stronę funkcjonariuszy lokalnej administracji (Diez 1999: 17-50).Z tego przeglądu typów przy wódz Lwa tradycyjnego widać wyraźnie, iż środowisko tubylcze w krajach andyjskich nie dysponowało ani strukturami organizacyjnymi, ani też liderami, którzy byliby zdolni do odgrywania roli współczesnych reprezentantów środowisk indiańskich, i to zarówno w kwestiach dotyczących społeczno-ekonomicznej poprawy wamnków życia, jak i w odniesieniu do etnicznych programów zachowania tożsamości. Trudno więc dziwić się, że przez większą część X X  w. o sprawach poprawy losu ludności indiańskiej wypowiadali
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się indigeniści, a więc ludzie spoza środowiska tubylczego, którzy kierując się nierzadko szlachetnymi intencjami, tworzyli paternalistyczne agendy, misje, programy i ośrodki ukierunkowane na niesienie bezpośredniej pomocy, promowanie powszechnej edukacji, propagowanie działań modernizacyjnych, likwidację zacofania i wreszcie integrację środowisk indiańskich ze społeczeństwem narodowym. Indigenizm, choć zwracał uwagę świata na los ludności indiańskiej, mieścił się jednak nadal w tym nurcie przedsięwzięć i idei, który traktował Indian przede wszystkim przedmiotowo, widząc w nich zmarginalizowaną kategorię ludności, którą należy wydobyć z zacofania dla dobra harmonijnego rozwoju całego narodu-państwa. Niewątpliwie przyczynił się on jednak w wielu rejonach nie tylko do modernizacji życia, ale i do znacznej aktywizacji indiańskich środowisk, wśród których stopniowo zaczęli pojawiać się rodzimi przywódcy nowego typu, świadomi swej odpowiedzialności za losy nie tylko swych lokalnych wspólnot, ale całych grup etnoregionalnych, etnicznych, słowem wszystkich Indian (Favre 1995: 219-240).Konteksty sprzyjające działalności nowych przywódcówWażnym czynnikiem sprzyjającym działaniom przywódców ruchu indiańskiego odrodzenia jest z pewnością całokształt sytuacji społeczno-ekonomicznej i poli- tyczno-ideologicznej określającej realia życia w Ameryce Andyjskiej i w poszczególnych krajach tego regionu w trakcie ostatnich 15-20 lat. Warto więc zwrócić teraz uwagę na najważniejsze elementy tych kontekstów. Niewątpliwie okolicznością niezwykle sprzyjającą Indianom w ich walce o prawa i zachowanie tożsamości jest postępująca demokratyzacja, widoczna zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym. Proces ten umożliwia ludności tubylczej samoorganizowanie się i wyzwala wśród niej nowe inicjatywy idące w tym kierunku. Wraz z demokratyzacją stosunków upowszechnia się ideologia wielokulturowości z jej akceptacją alternatywnych modeli życia i szacunkiem dla „innego” , przełamująca obowiązującą dotychczas monokulturową orientację kreolsko-metyskiego państwa i narodu. Coraz większe uznanie zyskuje zasada respektowania praw ludów tubylczych jako kategorii mniejszościowej, szczególnie pokrzywdzonej przez kolonialne dzieje, oraz wynikająca z niej prawna akceptacja rewindykacyjnych roszczeń społeczności indiańskich. Wreszcie istotne znaczenie ma także globalna popularność idei etnicznego renesansu grup dotychczas pozbawionych możliwości wypowiadania się we własnym imieniu, a rozprzestrzeniająca się od Grenlandii do Ziemi Ognistej i od Syberii do Tasmanii.Dzięki tym nowym ideom zyskującym aprobatę w środowisku tubylczym, a także i wśród postępowych kręgów społeczeństwa „narodowego” , nastąpiło zdecydowane powstrzymanie procesu rozmywania się indiańskiej tożsamości, stopniowej asymilacji tej ludności, jej metysażu (imestizaje), czyli włączania do
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świata metyskiego (proces ten znany jako cholifikacja w Ameryce Andyjskiej lub jako ladynizacja w Ameryce Centralnej). Zjawisko to towarzyszyło dotychczas cywilizacyjnemu awansowi tubylczego chłopstwa, procesom migracyjnym ze wsi do miast oraz uzyskiwaniu wykształcenia i osiąganiu sukcesu ekonomicznego przez Indian. Postawy asymilacyjne wypierane są teraz przez rosnącą samoświadomość etniczną, będącą kombinacją poczucia własnej odrębności, dumy z dziedzictwa przodków i przekonania o konieczności zmiany nie tylko indywidualnej pozycji społecznej, ale i cywilizacyjnego awansu całej grupy przez jej upodmiotowienie, a więc włączenie w mechanizm rodzącego się ustroju obywatelskiego.Dzięki stale rosnącemu poziomowi edukacji, na skutek inicjatyw państwowych, prywatnych czy organizacji religijnych, obejmującemu również środowiska indiańskie, ukształtowały się pierwsze elity intelektualne o tubylczych korzeniach (nauczyciele, prawnicy, naukowcy, działacze społeczni i polityczni, urzędnicy niższego szczebla, artyści itp.) będące naturalnym zapleczem nowego przywództwa etnicznego. W ograniczonym zakresie powstaje także tubylcza klasa średnia, szczególnie tam, gdzie rozwija się na wielką skalę wytwórczość rzemieślnicza, handel rękodziełem artystycznym (tzw. artesania) i turystyka (jak np. w Otavalo w północnym Ekwadorze) (Śniadecka-Kotarska 1997: 8-27, Posern-Zieliński 1999: 107-124). Obok elit intelektualnych i politycznych także i w tym środowisku mamy do czynienia z formowaniem się tzw. nowego Indianina, człowieka wyzbywającego się kompleksów, świadomego swego dziedzictwa i swobodnie poruszającego się we współczesnym świecie.Rewolucja w świecie mediów i modernizacja szlaków komunikacyjnych łączących poszczególne regiony kraju przerwała dawną izolację tubylczych grup lokalnych, które dzisiaj szybko dowiadują się o tym, co dzieje się w dalekim świecie i same mają ułatwioną możliwość wyrażania i kolportowania swych poglądów oraz nawiązywania kontaktów sprzyjających ich etnorozwojowi. Tą drogą środowiska indiańskie zyskują wydatne wsparcie w kręgach intelektualistów kreolskich czy metyskich, wśród indigenistycznych „przyjaciół Indian”, zawierają także sojusze z ważnymi partnerami społecznego dialogu, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, związkami religijnymi, organizacjami pozarządowymi. Całkowicie nowym zjawiskiem jest rosnąca aktywność działaczy indiańskich na forum międzynarodowym, mająca na celu zwrócenie uwagi opinii światowej na trudne położenie ludności tubylczej, poszukiwanie wsparcia organizacji międzynarodowych i bogatych krajów Europy (głównie Holandii, Francji, Niemiec i Hiszpanii), wreszcie znalezienie zagranicznych sponsorów do realizacji lokalnych projektów modernizacyjnych.W takim właśnie sprzyjającym kontekście rodzą się dziś i działają setki organizacji indiańskich obecne od szczebla lokalnego do krajowego. Reprezentują one interesy regionalnych wspólnot etnicznych (np. ekwadorskich Otavalo czy Saraguro), tubylczej ludności poszczególnych prowincji i departamentów, a także wszystkich Indian zamieszkujących w ramach jednego kraju obszary Amazonii i oddzielnie wieśniaków z rejonów andyjskich. Na szczycie tej drabiny organizacji tubylczych znajdują się krajowe federacje obejmujące swym zasię
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giem większość stowarzyszeń etnicznych jednego kraju, czasami w aliansie z nieindiańskimi organizacjami mniejszościowymi (np. z afroandyjskimi, czyli murzyńskimi stowarzyszeniami). Wszystkie te organizacje kierowane są przez dość liczne zespoły przywódcze, które w sumie tworzą niemałą rzeszę aktywnych liderów zdobywających w trakcie swej społecznej służby nowe doświadczenia przydatne w dalszej działalności na rzecz swych tubylczych środowisk.Nowi przywódcy indiańscy i ich środowiskaNowi przywódcy indiańscy to ludzie, którzy wywodzą się z bardzo różnorodnych środowisk i związani są z wieloma odmiennymi od siebie kręgami. Trudno zatem byłoby ich charakteryzować łącznie i traktować jako jednolitą grupę o podobnych doświadczeniach i zbliżonych celach. Dlatego też lepiej będzie, jeśli po prostu dokonamy ich wstępnej charakterystyki, ukazując poszczególne kategorie tubylczych liderów.1. Lokalni przywódcy wspólnot chłopskich (indiańskich) są to w istocie reprezentanci wioskowych samorządów, wybierani periodycznie przez członków tych wspólnot (comuneros), ale reprezentujący przede wszystkim władze państwowe na najniższym szczeblu jej administracji. Z tej też racji traktowani byli oni w Peru przez partyzantów ze „Świetlistego Szlaku” jako reżimowi agenci i nierzadko z tego powodu okrutnie represjonowani i zabijani (Favre 1991: 5-17; Marzal 1994: 55-75). W wielu regionach wyparli oni już niemal całkowicie hierarchie autorytetów tradycyjnych (system „cargos”), a tam, gdzie nadal one istnieją, zostały przez tych ludzi zdominowane i zmarginali- zowane. Prezydenci wspólnot (presidentes de las comunidades) w trakcie pełnienia swych funkcji reprezentują swą społeczność zarówo na zewnątrz, jak i zajmują się sprawami codziennymi jej mieszkańców, dbając także0 wdrażanie na swym terenie programów modernizacyjnych. Od ich operatywności, znajomości tzw. lokalnych układów i przedsiębiorczości zależy niejednokrotnie tempo zmian zachodzących w życiu wioskowym, to oni bowiem są zwykle odpowiedzialni za przyciągnięcie uwagi agend rządowych1 organizacji pomocowych, aby te zechciały ulokować swe programy rozwojowe na terenie objętym ich władzą (Diez 1999, Comunidades-. 163-222; Anison, Diez, Mujica red. 2000).2. Mają oni jednak coraz częściej na swym lokalnym obszarze silną konkurencję w postaci przywódców „samozwańczych” , w istocie jednak wygenerowanych za pośrednictwem organizacji pozarządowych, które działając na terenie wspólnoty i wdrażając tam swe projekty modernizacyjne, muszą oprzeć się na lokalnych autorytetach. Ci tubylczy współpracownicy, zwykle cudzoziemskich agend, szybko zyskują znaczny prestiż, a to głównie dzięki swym bezpośrednim kontaktom z cudzoziemcami, sporym możliwościom decydowania o sposobach wydatkowania środków pomocowych i uzyskiwanym osobiście korzyściom materialnym.
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3. W niektórych sytuacjach do głosu dochodzą przywódcy „neotradycyjni” , a więc ci działający nadal w ramach systemu „cargos” , którzy otwarcie przeciwstawiają się próbom zepchnięcia ich na margines i próbują odbudować swój zagrożony autorytet, odwołując się z jednej strony do samorządowej tradycji indiańskiej, z drugiej zaś przedstawiając się jako jedyni reprezentanci swych środowisk zdolni do wprowadzania zmian modernizacyjnych, nie zagrażających utracie tożsamości. Aby wzmocnić swą pozycję na zewnątrz, tworzą oni (jak to się dzieje w Boliwii w przypadku organizacji CONAMAO) regionalne i ponadregionalne stowarzyszenia przywódców, stopniowo tworząc nową hierarchię liderów, zdolną do negodowania istotnych spraw indiańskich z administracją i rządem centralnym .4. Odrębną kategorią przywódców są chłopscy działacze związkowi różnych szczebli, którzy w organizacjach tych reprezentują interesy indiańskich wieśniaków. W tych rejonach andyjskich, w których zdecydowana większość Indian utrzymuje się z pracy na roli w ramach wspólnot lub małych gospodarstw rodzinnych {minifiundios), związki zawodowe rolników siłą rzeczy mają charakter ściśle etniczny i w swych programach często łączą akcenty społeczno-ekonomiczne z hasłami obrony rodzimej kultury, tradycji i zachowania tożsamości. Z taką sytuacją spotykamy się przede wszystkim w Boliwii, gdzie tego typu organizacje są najsilniejsze, także w Peru, a więc w kraju, w którym, formalnie rzecz biorąc, Indianina z gór postrzega się przede wszystkim jako chłopa (campesino), w mniejszym stopniu również i w Ekwadorze.5. Ważną i stale rosnącą na znaczeniu kategorię przywódców tworzą liderzy o ambicjach politycznych, którzy dążą do uformowania partii i stowarzyszeń mających reprezentować we władzach wszystkich szczebli, przede wszystkim zaś w administarcji centralnej, a także w zespole ugrupowań opozycyjnych względem rządu, interesy ludności indiańskiej. Ludzie ci rekrutują się z reguły z kręgu indiańskich studentów i absolwentów wyższych uczelni, a poznawszy doskonale mechanizmy funkcjonowania władzy, starają się sami włączyć w ten system, tworząc własne indiańskie partie lub etniczne organizacje o charakterze lobbystycznym. Inicjatywy te z reguły podejmowane są odgórnie, bez silnego poparcia tubylczych mas, które ze względu na niski poziom wykształcenia i nikłą znajomość reguł rządzących polityką, bardziej podatne są często na populistyczne lub lewackie hasła demagogów kreol- sko-metyskich, aniżeli na niedookreślone, owiane nutką romantyzmu hasła nowych indiańskich liderów, postrzeganych jako ludzie zbytnio wyobcowani
2 CONAMAO, także w formie: CONAMAO-B to skrót od Consejo Nacional de Ayllus у Markas del Oullasuyu (Bolivia). Organizacja ta powstała w 1997 r. jako organ koordynujący działalność prowincjonalnych federacji zrzeszających przywódców ayllus i markas (lokalnych wspólnot indiańskich). Składa się ona z dwóch grup autorytetów: mallkus menores (wodzów mniejszych) i mallkus 
mąyores (wodzów większych), którzy wespół tworzą Consejo de mallkus (radę wodzów). Inf. za Aruskipasipxanani. Propuesta de los ayllus, markas у suyus de la republica al. II dialogo nacional de lucha contra la pobreza (dok. CONAMAO, La Paz z 20 lipca 2000, w arch. autora).
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ze swego potencjalnego wiejskiego zaplecza. Wygórowane ambicje tych przywódców uniemożliwiają często prowadzenie jednolitej strategii postępowania i w rezultacie w dość słabym nadal środowisku indiańskich działaczy politycznych mnożą się małe partyjki o sprzecznych często interesach. Przykładem takiego zjawiska może być indianistyczny ruch tzw. katarystów z Boliwii (określanych w ten sposób od imienia ich patrona — Tupaca Catari, XVIII-wiecznego przywódcy wielkiego powstania antyhiszpańskiego w Górnym Peru), którego przedstawiciel w latach 90. zajmował nawet urząd wiceprezydenta kraju; niestety obecnie formacja ta znajduje się w rozsypce, ustępując pola innym inicjatywom indiańskim (Albo 1993).6. Bardzo interesującą kategorię przywódców tworzą działacze społeczni, samorządowi, polityczni wywodzący się z nowo powstających elit ekonomicznych indiańskiego środowiska. Są to ludzie, którzy zanim stali się liderami, uzyskali wykształcenie, zdobyli dobrą pozycję zawodową, wyższy aniżeli przeciętny status materialny, a następnie poświęcili sie pracy organizacyjnej w swych najbliższych kręgach. Są to np. reprezentanci kupiectwa i artystycznego rzemiosła, którzy swe społeczne szlify zdobywali jako przewodniczący lokalnych stowarzyszeń grupujących ludzi tej samej profesji, a także urzędnicy, nauczyciele, adwokaci i naukowcy. Jako ludzie sukcesu potrafiący doskonale poruszać się w świecie dotychczas obcym Indianom, a jednocześnie nie zrywający więzów ze swym rdzennym środowiskiem, są oni uznawani za dobrych kandydatów do reprezentowania ludności tubylczej, czy szerzej regionalnej, w całej jej wielokulturowej złożoności, we władzach miejskich, gminnych czy nawet prowincjonalnych. Stąd też można ich coraz częściej spotkać szczególnie w Ekwadorze, na stanowiskach prezydentów miasteczek (przykładem Otavalo czy Cotacachi w prowincji Imbabura), wśród radnych, a nawet i komendantów lokalnych sił policyjnych.7. Wreszcie ostatnią grupę indiańskich przywódców tworzą z reguły bardzo młodzi liderzy etnicznych wspólnot tubylczych z terenów Amazonii i innych obszarów położonych na wschód od Andów, którzy dzięki uzyskanemu wykształceniu (przeważnie w katolickich lub protestanckich szkołach misyjnych) i pewnemu obyciu w środowisku zewnętrznym stali się na swym terenie kimś w rodzaju tzw. bigmenów, jeśli można tu użyć tego trafnego określenia zapożyczonego z realiów nowogwinejskich, tj. znaczącymi ludźmi wpływu. Autorytet tych liderów niemal wyłącznie zbudowany został na ich kompetencji w umiejętności poruszania się w świecie dla nich zewnętrznym i z tej racji stali się oni szybko idealnymi pośrednikami i reprezentantami między względnie izolowaną grupą zamieszkałą gdzieś w głębi dżungli a społeczeństwem narodowo-państwowym i jego administracyjnymi przedstawicielami. Obejmując kierownictwo etnolokalnych, a następnie interetnicznych regionalnych organizaqi tubylczcych ludzie ci w sposób naturalny stali się promotorami zmian w swych społecznościach, adwokatami interesów swych rodaków, menedżerami poszukującymi w wielkim świecie sponsorów i sojuszników, a czasami także organizatorami wielkich akcji protestu (np. mar
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szów do stolicy departamentu czy kraju). Z ludźmi tego pokroju spotkać się można we wszystkich trzech andyjskich krajach, a więc w Ekwadorze, Peru i Boliwii, a ich skuteczność działania na forum lokalnym, krajowym i międzynarodowym często budzi niekłamaną zadrość wśród przywódców znacznie liczniejszych i bardziej politycznie ważących chłopsko-indiańskich organizacji z terenów Wyżu Andyjskiego.jak wynika z tego skrótowego przeglądu typów społecznych indiańskich przywódców osiągają oni swą uprzywilejowaną pozycję w bardzo różny sposób. W większości przypadków są to ludzie stosunkowo młodzi, reprezentujący pierwszą generację osób wykształconych lub też posiadających pewne doświadczenie w pracy organizacyjnej. Lokują oni swe ambicje zarówno na szczeblu lokalnym, na którym jednak nadal muszą tu i ówdzie konkurować z hierarchią autorytetów tradycyjnego typu, jak i przede wszystkim na poziomie regionalnym i wyższym, gdzie zdobyli całkowicie monopolistyczną pozycję. Obfitość różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji, związków i federacji tubylczych sprawiła także, iż grupa nowych przywódców stale rośnie i to ona staje się główną siłą sprawczą ruchu indiańskiego odrodzenia, walki o poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej, dążeń ku modernizacji warunków życia i wysiłków mających na celu uobywatelnienie ludności rdzennej. Słabością jednak tej przywódczej elity są toczone w jej ramach permanentne waśnie i spory, które niepotrzebnie dzielą poszczególne organizacje, sprzyjają ich podziałowi, uniemożliwiają często jednolitofrontowe akcje i przyczyniają się w sumie do osłabienia indiańskiego głosu. Spory te wynikają z różnic ideologicznych między organizacjami (jedne są bardziej lojalne wobec władzy, inne zdecydowanie opozycyjno-rebelianckie, jedne związane z organizacjami lewicowymi, drugie z religijnymi, jedne akcentują polityczną neutralność, inne zawierają polityczne sojusze, jedne są bardziej zorientowane klasowo, drugie zaś przywiązują znaczną wagę do zachowania i podkreślania etnicznej tożsamości), a także z przynależności do odmiennych, rywalizujących ze sobą ugrupowań etnicznych i regionalnych (np. Keczua i Aj- mara w Boliwii, Saraguro, Cotopaxi i Otavalo w Ekwadorze, czy Indianie Wyżu Andyjskiego versus tubylcy z obszarów Amazonii), jak również z pobudek czysto ambicjonalnych i merkantylnych (walka o dostęp do prestiżowych godności, intratnych stanowisk i atrakcyjnych synekur).Jak dotychczas najlepiej zorganizowany ruch indiański występuje w Ekwadorze w postaci federacji CONAIE (Collins 2000: 40-49). W Boliwii aktywność tubylcza, choć bardzo silna, dzieli się jednak na kilka wyraźnych nurtów, raz zawierających taktyczne sojusze, to znów idących własnymi drogami. Natomiast w Peru sytuacja pod tym względem jest najmniej zaawansowana, obok aktywnego bowiem nurtu stowarzyszeń Indian leśnych tubylcza ludność andyjska — tzw. indometysi (indomestizos) zdają się być u początku drogi wiodącej ku silnej, zcentralizowanej i świadomej swych celów samoorganizacji.Wśród wielu powodów odpowiedzialnych za słabości peruwiańskiego ruchu indiańskiego z pewnością można również wymienić i ten, który związany jest bezpośrednio z brakiem odpowiedniej tubylczej kadry przywódczej. W istocie
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rzeczy w kraju tym nie istniały dotychczas sprzyjające warunki do kształtowania się autochtonicznych elit, zarówno w sensie intelektualnym, jak i majątkowym. Indianie, którzy zdobywali wykształcenie, pozostawali z reguły w mieście, natomiast inni, bardziej aktywni, zdolniejsi i przedsiębiorczy z reguły opuszczali swe rodzinne wspólnoty, udając się do wielkich miast wybrzeży lub śródgórskich dolin, aby tam szybko przekształcić się drogą cholifikacji w metyski lumpenpro- letariat. W ten sposób peruwiańska wieś pozbawiana była systematycznie swego intelektualnego potencjału, a pojawiający się w lokalnym środowisku osobnicy o przywódczych predyspozycjach skłonni byli zaspokajać swe społeczne ambicje, odwołując się bardziej do swej chłopskiej pozycji i regionalnej solidarności, aniżeli akcentując własne indiańskie korzenie. Dopiero w istocie po upadku rządu Fujimoriego pojawiają sie pierwsze symptomy zmiany tej sytuacji. Coraz częściej emisariusze z peruwiańskich środowisk indiańskich udają się do ościennych krajów, aby tam na miejscu śledzić poczynania boliwijskich i ekwadorskich organizacji tubylczych, a na południu kraju (rejon Cusco i Puno), a więc tam, gdzie nadal istnieją największe skupiska indiańskie kultywujące swe tradycje pojawiają się pierwsze nowe inicjatywy zmierzające do powołania do życia tubylczych ogólnoperuwiańskich organizacji.Nurty ruchu indianistycznegoSporej różnorodności typów indiańskich liderów odpowiada także znaczne zróżnicowanie głoszonych przez nich programów i podejmowanych strategii działania. Orientacje te można z grubsza podzielić na pięć podstawowych nurtów, choć w praktyce życia codziennego niektóre z nich przeplatają się ze sobą, czyniąc analizowaną rzeczywistość dosyć nieprzejrzystą. Tak więc zaproponowana tu typologia ma za zadanie wskazać tylko główne tendencje występujące w ruchu indianistycznym rejonu andyjskiego.Po pierwsze, mamy do czynienia, i to głównie w Boliwii, w mniejszym stopniu w Peru, z orientacją etnosyndykalistyczną dosyć mocno przesiąkniętą wpływami lewicowymi (przeważnie trockistowskimi), wyrosłymi z tradycji marksistowskiego postrzegania problemu Indianina jako kwestii wyzysku, zniewolenia i zmarginalizowania andyjskiego chłopa. Stąd też nurt ten kładzie zdecydowany nacisk na poprawę warunków życia rolników, na modernizację wsi, na budowę sprawiedliwszych stosunków społecznych i ekonomicznych, a także na rewindykację utraconych ziem. Na pierwszym planie znajdują się zwykle kwestie związane z rozwiązaniem palących problemów społecznych, te bowiem traktuje się jako najbardziej zasadnicze, a dopiero w dalekim tle pojawiają się hasła odwołujące się do kultury etnicznej czy też do potrzeby zachowania tożsamości. Najsilniej ten nurt występuje obecnie w Boliwii (Calla Ortega 1993: 57-81).Nieco zbliżony charakter ma druga orientacja — etnopolityczna, polegająca na tworzeniu ugrupowań partyjnych, dzięki którym można zaistnieć na krajowej czy regionalnej scenie politycznej po to, by formułować programy wielkich reform
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



192 Aleksander Posem -Zieliński

społecznych, zawierać korzystne, ale doraźne sojusze z większymi stronnictwami reprezentującymi nieindiańskie środowiska, wprowadzać swoich przedstawicieli do władz administracyjnych, rządu i parlamentu, czy też występować w charakterze jednej z sił opozycyjnych mających wpływ na przebieg procesu decyzyjnego i legislacyjnego. W tym nurcie kultura etniczna także traktowana jest drugoplanowo, ale za to instrumentalnie, co wyraża się w częstym posługiwaniu się symbolami etnicznymi, mającymi legitymizować indiańskość partyjnych działaczy i świadczyć o ich zaangażowaniu w sprawy ludności tubylczej. Orientacja ta widoczna była w Boliwii w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, a obecnie najsilniejsza jest w Ekwadorze; nie występuje natomiast całkowicie w Peru (,Pueblos indios 1992: 135-186, Cardenas 1988: 523-632).Zdecydowanie odmienny charakter ma orientacja etnokulturalistyczna, która dąży przede wszystkim do upodmiotowienia ludności indiańskiej, do uczynienia z niej świadomych swych praw obywateli wieloetnicznego i wielokulturowego państwa, którzy wchodząc w główny nurt życia kraju, zachowają jednak swą etniczną tożsamość i zadbają o utrzymanie pewnych, ich zdaniem najistotniejszych, elementów swego dziedzictwa. Zwolennicy tego nurtu uważąją, że rozwiązanie problemów społecznych trapiących Indian może jedynie nastąpić przez obywatelski awans ludności tubylczej, która sama musi zadbać o swoją przyszłość, mając dostęp do władzy wszystkich szczebli. Taka postawa kształtuje silne poczucie solidaryzmu etnicznego, i szerzej ujmując tubylczego, będącego w zdecydowanej opozycji do dotychczas dominującego świata „blanco-mezsti- zos” . Postawy tego rodzaju najbardziej widoczne są w ruchach ekwadorskich Indian {Por el camino 1996).Kolejna orientacja występująca wśród andyjskich Indian to nurt etnokomu- nitarny, polegający na tworzeniu horyzontalnej, jak i wertykalnej sieci organizacji reprezentujących społeczności lokalne w regionie, prowingi i kraju, wsparty jednak ugruntowanymi autorytetami lokalnymi. Orientacja ta ma zdecydowanie charakter tradycjonalistyczny, sięga bowiem po mechanizmy tubylczego systemu „cargos” i próbuje przenieść go z poziomu wspólnotowego na wyższe szczeble. Odrzuca ona mechanizmy zachodniej demokracji odwołujące się do racji numerycznej większości i zastępuje je systemem konsultacji, różnego rodzaju mechanizmami dążącymi do wypracowania konsensusu oraz negacją silnego przywództwa wodzowskiego, które zastępuje sytemem różnego rodzaju rad i gremiów złożonych z uznanych tradycyjnych autorytetów. W tym nurcie bardzo dużą wagę przywiązuje się do utrzymywania stałej łączności z bazą, czyli reprezentantami wspólnot, jednocześnie zaś dosyć równomiernie łączy się programy przebudowy społecznej i modernizacji z dbałością o zachowanie tożsamości i szacunkiem dla zagrożonego dziedzictwa. Orientacja ta występuje w Boliwii, gdzie konkuruje na co dzień ze znacznie silniejszym nurtem syndykali- stycznym {Pueblos indigenas 2001: 21-26).Wreszcie ostatnia orientacja to nurt etnosamorządowy, polegający na zdobywaniu wpływów i władzy na szczeblu lokalnym i regionalnym, wszędzie tam, gdzie dzięki mechanizmom demokracji liczebnie dominująca większość indiań-
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ska może mieć swych prezydentów, burmistrzów i radnych, a także zdolna jest obsadzać swymi ludźmi różnego rodzaju instytucje terenowej administracji. Nurt ten siłą rzeczy silniejszy jest w terenie aniżeli na poziomie krajowym, koncentruje się zdecydowanie na problemach społeczno-ekonomicznych, w mniejszym zaś stopniu na etnicznych, jednakowoż umożliwia Indianom zdobywanie nowych przestrzeni obwatelskiej odpowiedzialności. Widoczny jest on w Boliwii, w Ekwadorze, a także w Peru.Uwagi końcoweNie ulega wątpliwości, iż współcześni liderzy indiańscy w krajach andyjskich zdecydowanie różnią się od tradycyjnych przywódców. Dotyczy to także i tej grupy, która w sposób bezpośredni wywodzi się z dawnego systemu autorytetów wspólnotowych. Jedni i drudzy poczynili znaczne wysiłki, aby dostosować się do wymogów współczesności, doskonale zrozumieli, iż dotychczasowa izolacja, zamknięcie się we własnym środowisku, jest drogą donikąd, odkryli nową dla siebie regułę, w myśl której należy aktywnie włączać się w obowiązujący system polityczny i społeczny, umiejętnie wykorzystywać jego zasady i w ten sposób wywalczać dla ludności indiańskiej należną jej obywatelską przestrzeń i wynikające z zasad demokracji prawa do równego traktowania, realizacji aspiracji społecznych i współdecydowania o kształcie wielokulturowego społeczeństwa narodowego. Na tej właśnie długiej drodze transformacji uformowała się nowa elita indiańska, dążąca do zmian i poszukująca własnej tożsamości bez wyrzekania się swych korzeni etnicznych. Niebagatelne znacznie w formowaniu się tej grupy ma edukacja, która po raz pierwszy stała się także dostępna, na wyższym aniżeli podstawowym poziomie, dla zdolnej młodzieży tubylczej. Jednocześnie społeczna praca na rzecz indiańskich organizacji jest także ważną kuźnią kształcenia indiańskich działaczy, coraz bardziej świadomych swej roli i odpowiedzialności wobec reprezentowanego przez siebie środowiska.W konkretnych realiach życia i działania bywa, że zasady te jednak niekiedy nie są respektowane. W wielu przypadkach przywódcy organizacji wyższego szczebla oderwani są od swych mas członkowskich i realizują politykę nie zawsze zrozumiałą i adekwatną do bieżących potrzeb społeczności tubylczej. Na tym tle pojawia sie także typowe dla latynoamerykańskiej tradycji zjawisko zwane „caudillismo” , tj. kreowanie wodza naczelnego, którego autorytet staje się szybko niepodważalny. Tendencje te jednak są silnie hamowane przez głęboko zakorzenione w środowisku indiańskim tradycje dyskusji, konsultacji z przywódcami niższego szczebla, członkami różnych rad i komisji celem osiągnięcia porozumienia drogą konsensusu. Poważnym problemem we współczesnym ruchu indianistycznym są także ambicje poszczególnych przywódców, które utrudniają porozumienie, stwarzają bariery przeszkadzające zjednoczeniu wysiłków i prowokują walki frakcyjne. Inną ważną cechą są wyraźne skłonności do prowadzenia działań o charakterze spektakularnym, choć w istocie mało
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konstruktywnym, ale za to utrwalających pozycję przywódcy. Mimo silnej tendencji ku polityzacji ruchów tubylczych w większości przypadków zachowują one swą niezależność organizacyjną od partii i stronnictw politycznych, choć dla celów pragmatycznych wchodzą z nimi w czasowe sojusze. Taka taktyka nie pozbawia Indian dopiero co uzyskanej podmiotowości, eliminuje przeżytki indi- genistycznych postaw, nadal obecne w środowiskach kreolsko-metyskich, i zapewnia im wpływ (mniejszy lub większy) na przebieg spraw w kraju. Nie ulega wątpliwości, iż erupcja nowych indiańskich inicjatyw organizacyjnych silnie powiązana jest ze stopniowym kształtowaniem się tubylczych elit, które wyzwolone z więzów tradycyjnych stosunków podporządkowania, czynią dziś świadomie użytek ze swych kompetencji w zakresie znajomości reguł obywatelskiego społeczeństwa i dzięki temu dokonują istotnej jakościowej zmiany nie tylko w życiu samych Indian, ale całych andyjskich narodów.BibliografiaAlbo X.1993 ...y  de kataristas aMNRistas. La sorprendentey audaz alianza entre aymarasy
neoliberales en Bolivia, ed. CEDOIN i UNITAS, La Paz.Ansion J., Diez H. A., Mujica L. (red.)2000 Autoridad en espacios locales. Una mirada desde la antropologia, ed. Pontificia Universidad Catolica del Peru, Lima.Bartolome M. A.1998 Procesos civilizatorios, pluralismo cultural у  autonomias etnicas en America 
Latina, w: Bartolome M. A., Barabas A. M. (red.), Autonomias etnicasу  estados 
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Centuries, University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin.Szemiński J.1977 Schyłek epoki kolonialnej (1750-1800), w: Łepkowski T. (red.), dzieje Ameryki 
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Elity tubylcze północno-wschodniej Boliwii na przykładzie ChacoboMagdalena Ziółkowska-Kuflińska

Elity tubylcze w amazońskiej części Boliwii w niewielkim stopniu przypominają nam znane z naszego życia elity polityczne, finansowe czy intelektualne. Dzieje się tak z kilku prostych powodów. W krajach zachodnich, by znaleźć się w gronie elit, należy spełnić jeden z trzech warunków: być politykiem, prosperującym przedsiębiorcą lub intelektualistą. To z grubsza rzecz biorąc warunki wystarczające, a przynajmniej konieczne. W społeczeństwach tradycyjnych lub częściowo zakulturowanych sytuacja wygląda nieco inaczej. Nie będę rozwodzić się na temat społeczności zupełnie izolowanych od wpływów zewnętrznych, natomiast jeśli chodzi o grupy częściowo zakulturowane nasuwa mi się kilka spostrzeżeń. Przede wszystkim fakt bycia zaliczanym do elity nie wynika wyłącznie ze statusu majątkowego. Przyczyna tego jest prozaiczna, gdyż nawet najlepiej sytuowane jednostki niczym się nie wyróżniają spośród innych mieszkańców wioski. Poza tym różnice w poziomie zamożności nie są zbyt drastyczne. Osoby lepiej sytuowane mają niekiedy więcej dóbr materialnych, ale istniejące tradycyjne struktury społeczne zmuszają te osoby do dzielenia się nimi z pozostałymi członkami społeczności. Co więc przesądza o byciu tubylczą elitą? Bez wątpienia autorytet. Może on wynikać z kilku źródeł. Najważniejszym jest władza. Na czele społeczności stoi osoba ciesząca się powszechnym szacunkiem, a równocześnie sprawowanie tej funkcji ugruntowuje ów autorytet. Przywódca społeczności nie musi wyróżniać się statusem majątkowym, czy wykształceniem, ale musi mieć charyzmę i musi cieszyć się niepodważalnym szacunkiem. W społeczeństwach upolitycznionych szacunek do przywódcy jest uzależniony przeważnie od tego, czy reprezentuje on zgodną z „moją” opcję polityczną, natomiast w społeczeństwach tubylczych i częściowo zakulturowanych szacunek do przywódcy jest kwestią kluczową, gdyż osoba tracąca go nie może pełnić funkcji przywódczych. Kolejnym czynnikiem powodującym zaliczenie kogoś do elity jest sprawowanie odpowiedzialnych z punktu widzenia społeczności funkcji religijnych lub pedagogicznych. Pomimo braku wyraźnej zależności pomiędzy tymi stanowiskami a statusem materialnym funkcje te cieszą się społecznym szacunkiem i z racji
PIERWSZE NARODY, ISBN 83-7I81-254-X
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tego osoby je sprawujące zaliczane są do elity. Rozważania nad elitami najlepiej zilustruje obraz badanej przeze mnie w 1999 r. społeczności boliwijskich Indian Chacobo.Chacobo zamieszkują w północno-wschodniej części Boliwii w prowincji Vaca Diez w departamencie Beni, który wraz z departamentami Pando i Santa Cruz nazywany jest w literaturze El Oriente lub Tierras Bajas.Pierwsze relacje na temat Chacobo pochodzą od Jose Augustina Palaciosa, który w 1845 r. sytuował ich w pobliżu jeziora Rogoaguado. Keller Leuzinguer, który przemierzył te strony w 1868 r., lokalizował ich na lewym, czyli zachodnim brzegu rzeki Mamore. W 1884 r. Nicolas Armentia informował, że istnieją różne grupy Chacobo nad Ivón będące w stałym kontakcie z tymi znad Rogoaguado i niektórymi rodzinami znad rzeki Geneshuaya. Centrum terytorium Chacobo lokalizował on na północnym brzegu Rogoaguado. Wanda Hanke odwiedziła tereny nad rzekami Yata i Benicito, gdzie znajdowało się 5 osad Chacobo. „W roku 1955 zlokalizowano trzy grupy Chacobo, które mieszkały nad rzeką Benicito. Jedna została przeniesiona nad rzekę lvón, druga nad rzekę Caimanes, a trzecia w pobliże Puerto Limones, gdzie zamieszkali misjonarze Prostowie1. W 1965 roku te trzy główne grupy zostały przeniesione bardziej na północ, nad brzegi Ivón i są to: Alto Ivón, Nucleo i California. Czwarta osada znajduje się nad Yata” (Balzano 1983: 47-48).Tak drastyczne rozbieżności w lokalizowaniu Chacobo nie wynikają wcale z niekompetencji badaczy, ale z faktu, że Indianie leśni w cyklach 5-7-let- nich zmieniali swoje siedziby ze względu na wyjałowienie gleby i wytrzebienie zwierzyny.Obecnie Chacobo zamieszkują w dwóch miejscach. Główna ich osada Alto Ivón leży nad rzeką Ivón. W promieniu 20 kilometrów znajdują się pozostałe osady: Motacusal, Siete Almendros, Nuevo Mojos, Nucleo i California. Tylko jedna osada jest w znacznym oddaleniu od pozostałych i znajduje się nad rzeką Yata.Aktualny kształt siedzib Chacobo zawdzięczamy działalności misjonarzy z Letniego Instytutu Lingwistycznego Gilbertowi i Marianie Prost. Przybyli oni do Chacobo w 1955 r. i w ciągu kilku lat skupili wędrownych dotąd Indian na obecnym obszarze. Jako że ich działalność miała fundamentalne znaczenie dla kształtowania się miejscowych elit, prześledzimy ją nieco dokładniej.Po skupieniu Indian w nowej osadzie Alto Ivón i jej okolicach Prostowie przystąpili do wprowadzania coraz to nowych elementów kultury „zachodniej” i utrwalania nowo nabytych zachowań. W tym celu powołali do życia szkołę, która w ciągu jednego zaledwie pokolenia diametralnie odmieniła światopogląd tubylców. Intensywna działalność prozelityczna sprawiła, że Chacobo powoli zaczęli rezygnować ze swoich tradycyjnych strojów, obyczajów i wierzeń. Stop
1 Mariana i Gilberto Prost byli misjonarzami Letniego Instytutu Lingwistycznego. Pracowali wśród Chacobo od 1955 do 1980 r.
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niowa ewangelizacja w połączeniu z dostępem do nowoczesnej opieki medycznej skutecznie podkopała autorytet szamana, doprowadzając ostatecznie do zaniku tej funkcji. Wzmocniona została jednak pozycja wodza, zwanego odtąd kapitanem. Jako pośrednik pomiędzy misjonarzami a społecznością zyskał on niekwestionowany autorytet, a w konsekwencji także władzę. Skuteczność Prostów była wynikiem autorytetu, jaki wokół siebie zbudowali i utwierdzili, inicjując starania Chacobo do legalizacji praw do zamieszkiwanej ziemi.Niewiele wiemy na temat tradycyjnej struktury społecznej tej grupy. Z całą pewnością można natomiast stwierdzić, że społeczność ta była znacznie bardziej egalitarna niż obecnie. Tradycyjnie funkcja wodza sprawowana była przez osobę cieszącą się powszechnym szacunkiem, a więc przez dobrego myśliwego, dzielnego wojownika, a równocześnie rozważnego przewodnika. To właśnie określenie lepiej oddaje panujący wówczas system władzy. Wódz miał ograniczone pole do podejmowania decyzji, mógł co najwyżej sugerować najkorzystniejsze rozwiązania. Funkcją równie ważną, a z pewnością bardziej elitarną była funkcja szamana. Jako łącznik pomiędzy światem żywych i zmarłych szaman miał znaczący wpływ na wiele aspektów życia społeczności. Dodatkowym jego zadaniem była opieka nad chorymi, zarówno w sferze magii, jak i realnych zabiegów leczniczych. Poza tymi dwoma osobami wyróżniającymi się na tle całej społeczności można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że wśród tradycyjnych Chacobo panowała społeczna równość.Na dzisiejsze elity Chacobo składa się kilka postaci. Najważniejszą z nich jest bez wątpienia Mario Moreno, prezydent organizacji CIRABO2, skupiającej okoliczne grupy etniczne. Moreno jest najlepiej wykształconym reprezentantem swojej społeczności. Jego edukacją od najmłodszych lat zajmowali się misjonarze. Po ukończeniu wioskowej szkoły jako jeden z najzdolniejszych uczniów został wysłany do szkoły średniej w pobliskiej Riberalcie. Po ukończeniu nauki rozpoczął intensywną działalność na rzecz swojej społeczności w CIRABO. Ostatecznie został jej przewodniczącym i od tego czasu status Chacobo w oczach sąsiednich grup etnicznych wyraźnie się podniósł. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że pod przewodnictwem Moreno CIRABO stało się reprezentantem wyłącznie Chacobo, ale ich uprzywilejowaną pozycję widać na każdym kroku. Większość inwestycji rządowych lub zagranicznych mających na celu poprawę warunków życia Indian zamieszkujących region w pierwszej kolejności trafia właśnie do Chacobo. Grupa ta jako lider przemian stawiana jest za wzór innym grupom regionu. Duży wpływ na ten fakt ma polityka demograficzna prowadzona przez miejscowe elity. Populacja Chacobo w ciągu kilkudziesięciu lat rozrosła się z około 150 osób do niemal tysiąca. Przyczyn tego należy doszukiwać się m.in. w założeniach rządowego projektu TCO3, w którym wielkość przyznanego
2 CIRABO (Central Indigena de Region Amazonica de Bolivia) — Indiańska Centrala Amazońskiego Regionu Boliwii.3 TCO (Tierras Comunitarias de Origem) — rządowy projekt zakładający legalizacje praw Indian do zamieszkiwanej ziemi.
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grupie terytorium jest pochodną ich populacji. O ile przez grupy etniczne skupione w CIRABO postępowanie Chacobo jest oceniane pozytywnie, o tyle okoliczna ludność nieindiańska ma na ten temat odmienne zdanie, uważając, nie bez słuszności, że grupy tubylcze są faworyzowane przez władze centralne.Kolejną osobą, którą należy zaliczyć do tubylczych elit jest kapitan wioski Buca Ortiz. Jak już wspomniałem, funkcja kapitana uległa wzmocnieniu wraz z zanikiem funkcji szamana. Zasady wyboru kapitana, gdyż nie jest to funkcja dziedziczna, nie są zbyt jasne. Teoretycznie powinna być to osoba ciesząca się największym szacunkiem społecznym, a zakres jej uprawnień winien być stosunkowo niewielki. Obecny kapitan skupił w ręku swoim i swojej rodziny wszystkie znaczące funkcje. Jego głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów wspólnoty w kontaktach z CIRABO. Według relacji mieszkańców Alto Ivón, decyzje dotyczące społeczności podejmowane są bez szerszych konsultacji, a wszelkie wnioski i prośby mieszkańców rozpatrywane arbitralnie przez samego kapitana. Pomimo tych uwag nie spotkaliśmy się z jawną krytyką działalności Buca Ortiza. Poza funkcjami reprezentacyjnymi i łącznikowymi do obowiązków kapitana należy zapewnienie wspólnocie podstaw utrzymania, afirmacja tożsamości kulturowej i podtrzymywanie rozwoju gospodarczego. Jest odpowiedzialny za organizowanie dostaw żywności w ramach programów CIRABO. Obecna infrastruktura wioski, a zwłaszcza szkoła, wodociąg i punkt medyczny są w znacznej mierze zasługą jego przedsiębiorczości i pomocy prawnej i organizacyjnej CIRABO. Z funkcji reprezentacyjnych i gospodarczych obecny kapitan wywiązuje się dobrze, ale jest także druga mniej chlubna strona jego działalności. Na skutek promowania własnej rodziny doszło wśród społeczności do zauważalnego rozwarstwienia majątkowego. Na razie różnice te nie są znaczne, jednak kontynuowanie tej polityki z pewnością w krótkim czasie doprowadzi do rozpadu tradycyjnych więzi. Przykładem nepotyzmu może być umożliwianie pracy zarobkowej wybranym członkom wspólnoty, dzięki czemu mają oni większy dostęp do dóbr konsumpcyjnych. Kapitan posunął się jeszcze dalej. Funkcję zastępcy powierzył swemu bratu Bari Ortizowi. Ze względu na charakter sprawowanych przez kapitana obowiązków spędza on większość czasu w Riberalcie, a w tym czasie w jego imieniu władzę sprawuje Bari Ortiz. Zaliczenie go do elity wynika jednak nie tylko z tego faktu. Oprócz funkcji zastępcy kapitana wypełnia on także zadania związane z ochroną zdrowia. Punkt medyczny znajduje się w jego gestii, a jako przeszkolony laborant dokonuje wstępnych badań u osób podejrzewanych o malarię. Pomimo braku wykształcenia lub choćby kursu medycznego postrzegany jest przez społeczność jako ktoś o kompetencjach dawnego szamana.Kolejną postacią zaliczaną do elity jest pastor Rabi Ortiz, kolejny brat kapitana. Przyczyny zaliczenia go do elity są oczywiste.Społeczność Chacobo jest w całości protestancka za sprawą działalności misjonarzy z Letniego Instytutu Lingwistycznego. W Alto Ivón znajduje się kościół wyróżniający się spośród innych budynków starannym wykonaniem. Wnętrze jest bardzo skromne, co wynika z charakteru świątyń protestanckich
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i wyraźnie odróżnia je od pobliskich kościołów. Msze, którym przewodniczy pastor odbywają się w każdą niedzielę. Pastor jest niekwestionowanym autorytetem w kwestiach dotyczących wiary, obrzędów religijnych oraz świąt zarówno kościelnych, jak i państwowych. Trudno wnioskować, jakie znaczenie religia ma dla życia Indian, nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości, że osoba pastora cieszy się wielkim szacunkiem. Dodatkową funkcją pełnioną przez Rabi Ortiza jest funkcja nauczyciela religii. To on, bardziej niż rodzice, uświadamia dzieciom, na czym polega bycie protestantem i wprowadza je w życie obrzędowe. Dodatkowo jest odbierany jako powiernik i doradca, który pomaga borykać się z codziennymi problemami. Można z całą pewnością powiedzieć, że pastor jest najbliżej spraw, z którymi Chacobo spotykają się na co dzień.Ostatnią osobą, którą zaliczyłabym do elity jest nauczycielka. Jest to jedyna kobieta, o której można powiedzieć, że cieszy się pewnym autorytetem. W porównaniu z pozostałymi przywódcami społeczności ma ona najmniejsze znaczenie, ale dzięki sprawowanej funkcji często znajduje się w pozycji uprzywilejowanej nawet w stosunku do starszych mężczyzn. Dzieje się tak w głównej mierze dlatego, że jako nauczycielka prowadzi zajęcia także z osobami dorosłymi. Ucząc ich czytania i pisania, występuje z pozycji przewodnika, co daje jej pewien zakres oddziaływania na społeczność. Perspektywa awansu społecznego, a co za tym idzie — pełniejszego włączenia się w życie Boliwii sprawia, że środowisko nauczycielskie postrzegane jest w społecznościach indiańskich jako bardzo istotne.Elity Chacobo są bardzo skromne liczebnie, co wydaje się zrozumiałe, zważywszy liczebność społeczności. Najbardziej charakterystyczną cechą tej grupki ludzi jest ich niekwestionowany autorytet wśród całej społeczności wioskowej. W przeciwieństwie do większości cechuje ich dynamizm i otwartość na zmiany. Są dla społeczności łącznikiem ze światem zewnętrznym, czym wzbudzają podziw jednostek mniej ambitnych. Cechy elit Chacobo są w zasadzie zgodne z cechami wszelkich elit i sądzę, że z czasem pogłębi się dystans pomiędzy nimi a reprezentowaną społecznością.BibliografiaBalzano S.1983 Analisis comprensivo de un relato chacobo, Scripta Ethnologica, Buenos Aires. Hanke W.1956 Los indios chacobo del rio Benicito, Trabajos у conferencias, Madrid.Keim H.1972 Chacobo 1970. Eine restgruppe der Sudost — Pano im Oriente Boliviens, Tribus, Stuttgart.Metraux A.1948 Tribes o f Eastem Bolivia and the Madeira Headwaters, w: Handbook q f South 
American Indians, vol. III, Smithsonian Institution, Washington.
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Ewa NowickaPerspektywy i strategie. Koriacy we współczesnym świecie
WprowadzenieWśród rdzennych narodów zamieszkujących azjatycką część Federacji Rosyjskiej spotykamy narody takie, jak Buriaci czy Jakuci, których liczebność (odpowiednio 480 i 300 tys.) jest w pewnym stopniu gwarancją ich biologicznego przetrwania, zaistnienia i sprawnego funkcjonowania na współczesnej scenie kulturowej i politycznej. Obok tych narodów — demograficznie i kulturowo w dużym stopniu bezpiecznych — są na tym samym terenie też narody, których liczebność utrudnia czy wręcz uniemożliwia przetrwanie ich kultury, zagraża także ich biologicznej egzystencji. Niektóre z nich niedawno zanikły lub zanikają jako osobne narody na naszych oczach. Procesy zanikania były znane w przeszłości, nie mamy na ten temat szczegółowej dokumentacji, znane są też z czasów historycznych1. W takim zagrożeniu znajdują się takie małe narody, jak: Juka- girzy, Ulczowie, Aleuci czy Neńcy.W niniejszym artykule chcę się zająć narodem, który zbliża się do zaniku nie tylko ze względu na to, iż jest to naród mały, ale również, a może nawet przede wszystkim z powodu swych kulturowych i społecznych cech — takich jak brak agresji, uległość, bezwarunkowe dzielenie się pożywieniem — które można traktować jako pierwotną formę przystosowania do środowiska przyrodniczego.Koriacy, których liczbę w 1959 r. ustalono na 6 tys. osób, zamieszkują północną część półwyspu Kamczatka oraz przylegającą do nasady półwyspu część kontynentu, a także przesmyk łączący Kamczatkę z kontynentem. Żyją wzdłuż biegów rzek, na brzegach mórz (Ochockiego i Oceanu Spokojnego) i w głębi lądu1 2.

1 Przykładem dobrze znanym antropologom może być zlewanie się trzech indiańskich plemion niewielkich rozmiarów: Mandan, Hidatsa i Arikara (Linton 1940: 463-520; Spicer 1961).2 Jak dowodzi Rusłan Vasilevskij, kultura Koriaków obok cech morskich reprezentuje w większym stopniu elementy kontynentalne. Kontakty z Eskimosami pojawiają się w późniejszym okresie rozwoju kultury koriackiej, związki z kontynentem — obszarami nad Bajkałem, z Jakucją i wybrzeżem wschodnim są starsze i głębsze (Vasilevskij 1971).
PIERWSZE NARODY, ISBN 83-7181-254-Х
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Większość Koriaków mieszka w Autonomicznym Okręgu Koriackim, kilkaset osób w obwodzie magadańskim, po wschodniej stronie Morza Ochockiego3.Język koriacki (a raczej różne dialekty lub nawet języki koriackie) zaliczany jest do grupy języków paleoazjatyckich, rodziny określanej jako koriacko-czu- kocka lub (przez badaczy rosyjskich) czukocko-kamczacka4.Na północną Kamczatkę w drugiej połowie XVIII w. przybyli koczujący ze swoimi stadami reniferów Ewenowie, należący do zupełnie innej grupy językowej (tunguzo-mandżurskiej), którzy ludność tubylczą (tzn. koriacką) nazwali Hori od eweńskiego słowa „renifer” . Wtedy połączono w jedną kategorię dwie zasadnicze grupy Koriaków — osiadłych Nymyłanów i koczowniczych Czauczu- wenów i oni sami zaczęli myśleć o sobie w kategoriach wspólnoty, choć i do dziś kategoria „Koriacy” często jest zastępowana wśród nich przez kategorie oznaczające dwie części.W Autonomicznym Okręgu Koriackim oprócz ludności rdzennej: Koriaków, Itelmenów i Czukczów mieszkają stosunkowo niedawno przybyli Ewenowie, a także pojedynczy przedstawiciele narodów rdzennych z innych części Syberii. Większość stanowią przedstawiciele napływowej ludności słowiańskiej (głównie rosyjskiej) i różnych innych narodów byłego ZSRR5.Stolicą Autonomicznego Okręgu Koriackiego jest Pałana, miasteczko (czy ściślej osiedle miejskiego typu) liczące obecnie ok. 3 tys. mieszkańców. W latach 90. Rosjanie zaczęli opuszczać okręg, stąd Pałana stała się mniej rosyjskim, a bardziej koriackim osiedlem. Inną miejscowością miejskiego typu są centra rejonowe, np. Tygil. Reszta ludności mieszka w rozproszonych wioskach. Koriacy, od których okręg bierze swą nazwę, nie stanowią w nim większości; w sumie ich liczbę określa się na 6 tys. Okręg liczy 26 tys. mieszkańców, z czego niecały tysiąc to Itelmeni, 6 tys. — Ewenowie, ponad połowę mieszkańców stanowią Rosjanie lub inne narodowości przybyłe z Rosji europejskiej lub z przeróżnych terenów byłego ZSRR (Antropova 1971; Leontev 1983).Postawiłam sobie pytanie, jak w obecnym świecie funkcjonują i mogą funkcjonować biologicznie i społecznie zagrożone narody, jakie są perspektywy ich egzystencji i możliwe strategie kulturowe, umożliwiające jakąś formę przetrwania.
3 Dane archeologiczne wskazują, że kultura Koriaków powstała jako efekt licznych wpływów wzajemnych oraz biologicznego mieszania się ludów mieszkających na wielkim obszarze wokół Morza Ochockiego (Vasilevskij 1971: 174).4 Waldemar Bogoraz w obrębie grupy języków czukocko-kamczackich wymieniał: czukocki, olutor- ski (alutorski), kerecki i koriacki, por. Alexander King, strona internetowa www.koryaks.net/lan- guage.5 Powierzchnia okręgu wynosi 301,5 tys. km2, a liczba ludności ciągle się zmienia. W 1971 r. było to 31 tys., w 1986 r. wzrosła do 39 tys., obecnie liczba ludności maleje. Wahania te wiążą się z przyjazdami do pracy i w ostatnim dziesięcioleciu wyjazdami Rosjan i innych mieszkańców nierdzennych.
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*Badanie, którego wyniki będę referowała6, przeprowadzone zostało w dniach 16 sierpnia -1 5  września 1998 r. w Pałanie i okolicach Pałany, tzn. na Stari- kowce i w innych osadach letnich nad rzeką Pałaną. Badanie miało część jakościową i ilościową. Pierwsza polegała na uczestnictwie w życiu jednej z rodzin koriackich, druga na przeprowadzeniu 39 wywiadów ankieterskich według kwestionariusza, jakiego już używaliśmy w Buriacji i Jakucji, przystosowanego w szczegółach do sytuacji Koriaków. Referując wyniki badania, będę się odwoływała zarówno do informacji pochodzących z części jakościowej, jak i do danych liczbowych. Stan więzi społecznej w zbiorowości pałańskich KoriakówDzisiejszy stan więzi społecznej wśród Koriaków jest efektem działania wielu czynników w długiej historii okresu przed kontaktem z Rosjanami, w czasach Rosji carskiej, a później władzy radzieckiej i wreszcie w ostatnim dziesięcioleciu7.Koriacy, Nymyłanie, Czauczuweni. Koriacy dzielą się z punktu widzenia cech kulturowych (gospodarczych i językowych) na dwa odłamy: Nymyłanów mieszkających na wybrzeżach i prowadzących względnie osiadły tryb życia, do niedawna bardzo podobny do Eskimosów8 — tak jak o nich pisał Marcel Mauss (Mauss 1973), i Czauczuwenów, prowadzących koczownicze życie w głębi Kamczatki i zajmujących się hodowlą reniferów. Nymyłanie zajmowali się połowami ryb, głównie licznych łososiowatych, a także polowaniem na morskie ssaki. Czauczuweni trudnili się — i do pewnego stopnia do dziś trudnią — wypasem reniferów. Prowadzą tryb życia podobny do Czukczów, z którymi łączą ich liczne elementy języka i zapewne związki krwi i kultury (Iochelson 1997; Vdovin 1973). Trzeba podkreślić, że mimo działania licznych czynników (o których niżej) jednoczących dwa wymienione odłamy Koriaków, w świadomości społecznej, zwłaszcza u starszego pokolenia, podział na Czauczuwenów i Nymyłanów ma ciągle ogromne znaczenie9. Wyraża się to m.in. w nazewnictwie; częściej używane są w życiu codziennym tamte dwie nazwy niż uogólniająca nazwa
6 Do zespołu badawczego należał Paweł Trzciński, z którym razem przeprowadziliśmy większość wywiadów.7 We wszystkich tych okresach historii Koriaków zachodziły istotne przemiany, z których tylko część mogę w tym miejscu przedstawić. Skupię się zatem na stanie obecnym, nawiązując do przemian ostatnich dziesięcioleci.8 Niektórzy uczeni sięgający do danych archeologicznych stanowczo zaprzeczają genetycznym związkom Eskimosów i Koriaków, co sugeruje, że podobieństwa, o których mówię, powstały jako rodzaj kulturowej konwergencji, mającej u podstaw podobieństwo środowiska przyrodniczego (Vasilevskij 1971: 1752-1756).9 Interesująco pisze o tym amerykański badacz pałańskich Koriaków Alexander King www.koryaks. net/language.
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„Koriacy” . Na przykład pytając w naszym kwestionariuszu o znajomość języka koriackiego, często otrzymywaliśmy odpowiedź na temat znajomości języka nymyłańskiego lub czauczuweńskiego.Rozwój kontaktów z Rosjanami i wszelkimi „obcymi” stopniowo wzmacniał więź ogólnokoriacką. Najpierw działo się to za czasów carskich, a potem za władzy radzieckiej. W stosunkach z władzą carską i radziecką Koriacy występowali bowiem właśnie jako całość — jednostka kulturowa, społeczna i polityczna. W 1930 r. utworzenie Autonomicznego Okręgu Koriackiego niejako potwierdziło egzystencję polityczną tej właśnie grupy etnicznej. W nazwie okręgu i w dokumentach oficjalnych użycie etnonimu Koriacy sprawiło, że podziały pierwotne na Nymyłanów i Czauczuwenów10 11 przestały być istotne w życiu politycznym.Więź rodzinna i rodowa. Pozostałe poziomy więzi społecznej — rodzinny, rodowy, regionalny (tzn. podział na dwie grupy Nymyłanie i Czauczuweni) zostały naruszone, szczególnie w wyniku rewolucyjnych poczynań władzy radzieckiej. Najwięcej ucierpiała więź o charakterze rodowym i regionalnym. Dziś można wyśledzić pewne elementy tych więzi, które zdołały przetrwać. Pozostałością więzi o charakterze rodowo-regionalnym jest fakt, że jeszcze dziś mówiąc o sobie Koriacy, zawsze wymieniają miejsce, z którego pochodzą ich rodzice, a nawet dziadkowie. Przedstawiają się lub mówią o innych: „X  jest z alutorskich Koriaków” lub „Y pochodzi z penżyńskich” . Kolektywizacja, która z zasady nie uwzględniała tradycyjnej więzi rodowej, w gruncie rzeczy nie miała szansy całkowicie jej zniszczyć. Zwykle z konieczności ograniczała zakres poszczególnych sowchozów i kołchozów do obszaru jednego tradycyjnego terytorium regionalnego, tak że więzi regionalne nie zostały całkowicie podważone. Natomiast likwidacja własności prywatnej ważnych przedmiotów codziennego użytku (np. łodzi lub sieci) doprowadziła do zaburzenia ekonomicznych podstaw więzi rodowej (Antropova 1971: 173).Obecnie pałańską społeczność Koriaków charakteryzuje znaczna zwartość, która wynika m.in. z tego, że jest to społeczność mała. Ponadto w Pałanie (ściślej Nowej Pałanie11, czyli stolicy okręgu) praktycznie mieszkają dwa rody, każdy powiązany licznymi więzami pokrewieństwa i powinowactwa z grupami mieszkającymi z dala od miasteczka. Na mocy tych więzi krewni mieszkający poza Pałaną dostarczają członkom rodziny w Pałanie np. mięso reniferów.Poszukując wśród pałańskich Koriaków empirycznych przejawów więzi różnych poziomów, jako jej wskaźnik potraktowałam odpowiedzi na pytanie użyte w kwestionariuszu badania: „Do kogo zwróciłby się Pan o pomoc w trudnej sytuacji życiowej” . Pytanie miało charakter zamknięty; odpowiadający mógł
10 Zapis nazw etnicznych dostosowuję do faktycznej wymowy, z którą zetknęłam się w okręgu, a nie do pisowni rosyjskiej. Po rosyjsku nazwa jednej z podgrup Koriaków brzmi Czawczuweni, w wymowie zaś brzmi „Czauczuweni”.11 Kiedyś osiedle Pałana położone było kilkanaście kilometrów w górę rzeki, następnie zostało przeniesione bliżej morza, tzn. od nowa wybudowano domy, do których przeniesiono ludność starego osiedla. Była także Pałana Środkowa, która dziś w praktyce nie istnieje.
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wybrać jedną, dwie lub wszystkie spośród możliwych odpowiedzi. W zamierzeniu twórców kwestionariusza rozkład wyborów wskazuje wagę przyznawaną więzi na określonych poziomach rzeczywistości społecznej.Rozkład odpowiedzi świadczy, że wśród pałańskich Koriaków zachowała się więź rodzinna. 29 na 39 badanych odpowiedziało, że osobą, do której zwróciliby się o pomoc w trudnej sytuacji byłby ktoś z rodziny. Zarazem niewiele mniej (23 osoby) zwróciłoby się o pomoc do przyjaciół, a więc do osób z kręgu związków nieprzypisanych. Znacznie mniej (9 osób) zwróciłoby się natomiast do organizacji, w tym jedna osoba podkreśla, że byłaby to organizacja tubylcza. Jeden z badanych, apostoł chrześcijaństwa w wydaniu baptystycznym, mówi, że zwróciłby się do Jezusa Chrystusa. Natomiast dwie osoby podkreślały, że same sobie radzą i nie potrzebują niczyjej pomocy („sam sobie radzę”). (Do interpretacji tych wyników wrócę jeszcze pod koniec.)Język jako wyróżnik koriacki ej etnicznościJedną z płaszczyzn więzi społecznej jest poczucie jedności, które buduje się na wspólnocie języka. Dlatego niezbędne jest zbadanie stanu zachowania się języka koriackiego, warunków ekonomicznych i politycznych tych procesów, które dokonują się w jego obrębie, a także postaw wobec niego.Litera prawa i praktyka społeczna. Wedle punktu 1 art. 15 konstytucji Autonomicznego Okręgu Koriackiego, język rosyjski jest językiem państwowym. Równocześnie w stosunku do języków narodów rdzennych odnoszą się te ustępy ustawy zasadniczej, które wskazują na konieczność ochrony rodzimej kultury społeczności od dawien dawna zamieszkujących te obszary i do tej chwili prowadzą tradycyjny typ gospodarki. Punkt 2 mówi: „W okręgu stwarza się warunki do zachowania i rozwoju języków rdzennych małych narodów północy, żyjących na jego obszarze — Koriaków, Itelmenów, Ewenów i Czukczów”. Natomiast w punkcie 3 tego samego artykułu zawarty jest sposób obejścia zobowiązań: „Zasady wykorzystywania języków zależą od prawa federalnego i okręgowego”.Te zapisy konstytucyjne do czasów najnowszych, czyli do lat 90. ubiegłego wieku pozostawały czystą teorią; zabrakło jakichkolwiek zabiegów realizacyjnych. Co więcej — w rzeczywistości czyniono wszystko, aby Koriaków wydobyć z zacofania i wszczepić im rosyjską kulturę, w tym język rosyjski.Stan znajomości języka koriackiego. W wyniku zabiegów akulturacyjnych, które polegały na wprowadzeniu przymusu edukacji w języku rosyjskim, propagandzie proradzieckiej, ustanowieniu administracji i uznaniu języka rosyjskiego za język państwowy, język koriacki został zepchnięty na dalszy plan. Proces ten przybrał znaczne rozmiary przede wszystkim w miejscach zasiedlenia o charakterze miejskim, jak np. stołeczna Pałana czy centrum rejonu — Tygil.Wyniki badania kwestionariuszowego odnoszą się wyłącznie do zbiorowości Koriaków z Pałany, ośrodka o charakterze miejskim, gdzie Koriacy — naród, od
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którego Okręg Autonomiczny bierze nazwę — stanowi mniejszość. Stosunki językowe wśród ludności rdzennej Autonomicznego Okręgu Koriackiego są złożone. Języki eweński i itelmeński należą do dwóch odrębnych grup językowych, odmiennych także od czukocko-koriackiej, do której należą Koriacy. Z dwóch dialektów koriackich — nymyłańskiego i czauczuweńskiego drugi jest zrozumiały dla Czukczów i prawdopodobnie pochodzi z mieszania się ludności czu- kockiej z lądową — koriacką. Czukczowie rozumieją Czauczuwenów, Nymyłanie z trudem Czukczów, a znacznie lepiej Czauczuwenów.Teksty są publikowane w oficjalnie uznanym za literacki dialekcie czauczu- weńskim, w tym języku nadaje swe audycje radio i telewizja. Nie można jednak powiedzieć, że dla wszystkich Koriaków subiektywnie wzorem języka jest czau- czuweński, oba dialekty są uważane w kontaktach międzyludzkich za równie ważne.Wśród tych, których zaklasyfikowaliśmy jako wypowiadających się o koriackim, są tacy, którzy mówią o nymyłańskim, czauczuweńskim, a także o języku oliutorskim lub mikińskim, a więc o językach czy dialektach regionalnych. Na 39 osób, z którymi przeprowadzono wywiad kwestionariuszowy, 6 osób jako język, którym posługiwały się, wymieniało jeden z tych dialektów.Z najwyraźniejszą utratą języka rodzimego spotykamy się w ośrodkach typu miejskiego; tam też badani mają najwyższe kompetencje, jeżeli chodzi o język rosyjski. Na przykład w Pałanie wszystkie osoby wymieniły język rosyjski jako sobie znany. Wśród języków rodzimych 21 osób wymieniło koriacki (z tego 2 osoby twierdzą, że mówią słabo), eweński wymieniły 3 osoby (jedna narodowości eweńskiej, jeden z informatorów miał babcię Ewenkę i przez dłuższy czas koczował ze stadem reniferów, trzecia osoba pochodzi z mieszanego małżeństwa). Poza tym jedna osoba narodowości czukockiej, która zna także rosyjski i koriacki, wymienia czukocki.Odejście od języka rodzimego jest w tych społecznościach procesem zupełnie niedawnym. 34 osoby (na 39 pytanych) stwierdzają, że w miejscowościach, w których się wychowali, do tej chwili mówi się po koriacku, większość naszych rozmówców ze swoimi rodzicami jeszcze rozmawiała w języku rdzennym, zazwyczaj po koriacku. Natomiast żaden z naszych rozmówców nie rozmawia ze swoimi dziećmi w rodzimym języku. Wszyscy informatorzy, którzy w ogóle mają dzieci (28 osób), porozumiewają się z nimi po rosyjsku, w tym 7 osób deklaruje, że używa w kontaktach z dziećmi także koriackiego12. Widać więc, że to właśnie w ostatnim okresie, a ściślej w pokoleniu średnim, dokonuje się przełom akul- turacyjny. Pokolenie to już urodziło się po praktycznym ustanowieniu i zakorzenieniu się władzy radzieckiej, kolektywizacji oraz „kondensacji” 13 sposobów
12 Należy się domyślać, że są to pojedyncze stówa i zwroty z języka koriackiego, wtrącane do rozmowy. Podczas mojego badania terenowego byłam świadkiem sytuacji, gdy witano się koriackim pozdrowieniem „Amto” lub „Mej” — w zależności od pici mówiącego, podczas gdy caia rozmowa toczyła się po rosyjsku.13 Proces ten polegał na przenoszeniu ludności koriackiej, rozproszonej wzdłuż rzek i wybrzeży
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osiedlenia. Język koriacki wychodzi także z użycia w kontaktach wewnątrzpo- koleniowych. Wszystkie osoby w naszej próbie badawczej (poza jedną) ze współmałżonkiem rozmawiają po rosyjsku. Ponadto w sytuaqach ofiqalnych — w urzędach, a także we wszystkich miejscach publicznych mówią wyłącznie po rosyjsku.Równocześnie od lat 80. daje się zauważyć zainteresowanie językiem koriackim. Alexander King wiąże z tym zainteresowaniem nadzieje na zachowanie języka koriackiego, jeśli nie jako języka rodzimego (native language), to przynajmniej jako języka używanego płynnie14.Idea odrodzenia narodowego a stan języka koriackiego. W latach 90., w związku z rozpowszechnieniem się na terenie całego dawnego Związku Radzieckiego idei „odrodzenia narodowego”15, zaczęto w Autonomicznym Okręgu Koriackim wprowadzać do szkół naukę języka koriackiego i innych języków rdzennych narodów północy: czukockiego, eweńskiego, itelmeńskiego.Wśród naszych respondentów najmłodsi mieli 15 lat, dlatego stosunkowo mało z nich miało okazję uczyć się w szkole języka koriackiego lub jakichkolwiek przedmiotów w tym języku. Obecnie język koriacki używany jest na lekcjach ludowej sztuki i rzemiosła, przedmiotu, który się nazywa „kultura i życie ludów północy”, język ojczysty. W sumie na 39 badanych 12 miało w szkole jakieś przedmioty po koriacku, pozostałych 27 uczyło się wszystkich przedmiotów w szkole wyłącznie w języku rosyjskim. W ciągu czterech lat nauczania początkowego według programu, który nota bene nie zawsze jest całkowicie realizowany, odbywają się lekcje w języku koriackim. W pierwszej klasie codziennie jest 1 lekcja języka koriackiego, w drugiej klasie — 4 godziny, w trzeciej i czwartej — po 3 lekcje tygodniowo. Wprowadzony został też w trzeciej i czwartej klasie przedmiot krajoznawczy — kultura i życie narodów Północy, który ma zaznajomić dzieci z legendami i obyczajami: opowieści o przyrodzie, tradycji, miejscowym nazewnictwie, szycie strojów narodowych, wyrabianie przedmiotów narodowego rzemiosła. Nauka — zgodnie z relacjami naszych rozmówców — ma charakter mało systematyczny, wszystko zależy od nauczyciela, czy jest przygotowany do tego i co sam lubi. Także to zależy od tradycji lokalnej, teiytorialnej, a nawet od tradycji konkretnej wioski. W wiosce Liesnaja (rejon tigilski) nauczyciel tego przedmiotu prowadzi nauczanie o polowaniu, tradycyjnym budownictwie, zwyczajach ptaków. Młodzi ludzie uczą się łowić zwierzęta i konstruować różnego typu przybory łowieckie, polują razem z nauczycielem. Nasi rozmówcy podkreślają, że dzieci bardzo to lubią. W innej wsi okręgu tygilskiego o nazwie Wajampołka ten przedmiot nauczany jest inaczej — tu dzieci szyją, wyprawiają skóry, spotykają się z pasterzami reniferów. W starszych klasach pojawiają się elementy kultury duchowej — mity i legendy. Uczniowie przygotowują referaty etnograficzne i niektóre z nich są przedstawiane na konkursach rejonowych
morskich, do większych osiedli od nowa wybudowanych.14 Alexander King, www.koryaks.net.15 Problematyką tą zajmowałam się wraz z moimi współpracownikami, np. w opracowaniu zbiorowym Wielka Syberia małych narodów.
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i okręgowych. W rejonach, w których język koriacki zachował się znacznie lepiej niż w tygilskim, tzn. w oliutorskim i penżyńskim — lekcje języka koriackiego trwają aż do ósmej klasy. Na tych terenach język pozostał żywy, jest używany — w rodzinach rozmawia się ciągle po koriacku lub w innych językach rodzimych. Wielu spośród absolwentów tamtych szkół kontynuuje naukę w szkole pedagogicznej (poziom szkoły średniej zawodowej) w Pałanie, gdzie też są lekcje języków narodów Północy — koriacki, itelmeński, eweński. Jeśli ktoś chce dalej uczyć się po czukocku, wybiera Anadyrski Piedagogiczieski Institut w Autonomicznym Okręgu Czukockim. Naukę na wyższych etapach we wszystkich tych językach można kontynuować na Uniwersytecie im. Hercena w Petersburgu, gdzie naucza się wszystkich języków małych narodów Północy.Jednakże nauczanie języka koriackiego w szkole jest stosunkowo mało efektywne. Jak miałam okazję stwierdzić, po dwóch latach nauki w Pałanie dzieci koriackie w trzeciej klasie z trudem sylabizują w tym języku i rozumieją z całej strony tekstu zaledwie kilka słów.Postawy wobec języka koriackiego. Ważną kwestią jest stosunek do języka koriackiego samych mieszkańców tego okręgu autonomicznego: Rosjan, narodów umownie tu określanych jako zewnętrzne i samych Koriaków. Ten doniosły czynnik decyduje w znacznej mierze o stopniu znajomości języka rodzimego wśród ludzi średniego i najmłodszego pokolenia. Język koriacki nie cieszy się szacunkiem ani wśród Koriaków w kontaktach codziennych, ani w szkole. Kwestii jego nauczania nie doceniają i nie do końca rozumieją niektórzy tradycyjni nauczyciele i wychowawcy narodowości rosyjskiej i innych narodowości słowiańskich, mieszkający na Kamczatce od niedawna16. Poza tym słyszeliśmy od naszych informatorów, że dzieci przychodzą ze szkoły zapłakane i skarżą się, że Rosjanie nazywają ich Kodakami, co jest odbierane jako obelżywe. Jedna z in- formatorek powiedziała, że dzieci się wstydzą, odwracają oczy, gdy mówi się po koriacku. Zainteresowanie własną kulturąAktywność kulturalna Koriaków. W każdej wiosce koriackiej istnieje regionalny (a ściślej narodowy) zespół muzyczno-taneczny. Koriacy słyną ze zdolności artystycznych, zarówno plastycznych, jak i tanecznych. W Pałanie istnieje największy na skalę federacyjną Państwowy Akademicki Zespół Pieśni i Tańca „Menge” . Długoletnim kierownikiem zespołu był Aleksander Gil. Zespół wziął swoją nazwę od imienia legendarnej bohaterki Koriaków o imieniu Menge17. W 1965 r. wystawił balet osnuty wokół jej legendy i w ten sposób nazwa „Men-
16 Spotkaliśmy w Pałanie nauczycielkę języka rosyjskiego, Polkę z Ukrainy, która miała bardzo wzgardliwy stosunek zarówno do języka koriackiego, jak i do Koriaków jako narodu.17 Legenda mówi o urodziwej i zdolnej dziewczynce imieniem Menge, która umiała pięknie szyć. W legendzie pojawia się wątek bogatego właściciela reniferów i młodego pastucha, świadczący o zróżnicowaniu majątkowym Koriaków w przeszłości.
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ge” przeszła na zespół. Pierwszymi jego solistami byli bohaterowie legendy: Ajja— Jekatierina Urkaczan-Gil, pastuch — Danił Jaganow, Julty — Boris Żyrkow, szaman — Nikołaj Łazariew, wszyscy miejscowi — Koriacy, Ewenowie i Itelmeni.W Pałanie istniał jeszcze zespół o nazwie „Wejem” (rzeka), jego założycielem i kierownikiem był zmarły tragicznie w 1997 r. Walery Etneut. Walery odszedł z zespołu „Menge”, przystąpił do zespołu czukockiego „Ergeron” , próbował też pracować gdzie indziej, a w końcu zorganizował mały, własny zespół, w którym tańczyli jego przyjaciele i uczennice pałańskiego liceum pedagogicznego. Zespół wykonywał tańce koriackie i czukockie. Muzykę przez niego reprezentowaną można sklasyfikować jako folkową (rodzaj etnicznego rocka) łączącą w instru- mentalistyce i stylistyce współczesną muzykę z tradycyjną muzyką koriacką.W społeczności pałańskiej, a do pewnego stopnia ogólnokoriackiej, wyróżniają się osoby wyjątkowo aktywne, które określiłabym jako liderów kulturalnych. Jedna z nich wraz z dorosłą córką prowadzi muzeum przez siebie założone, starając się uczyć tradycji koriackiej — tradycyjnego wzornictwa koriackiego pensjonariuszy domu dziecka, dzieci z rodzin pasterzy reniferów oraz rodzin z różnych części okręgu, które same nie mogą się opiekować potomstwem. Szersze rzesze Koriaków poza przywódcami duchowymi są miernie zainteresowane kulturą koriacką, choć wśród koriackiej inteligencji, którą uczyniliśmy głównym przedmiotem naszych badań, zainteresowanie to jest znaczne. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to grupa liczna.Radio i telewizja. W programach radiowych i telewizyjnych są audycje w języku koriackim. Z naszych rozmówców, którzy odpowiedzieli na pytania naszego kwestionariusza, programy telewizyjne w języku koriackim ogląda 20 osób, w tym jedna podkreśla, że robi to „z wielką przyjemnością”, inna zaś koryguje błędy, „bo popełniają je w telewizji” . Trzeba zauważyć, że literacki język koriacki używany oficjalnie w radiu i telewizji, a także nauczany w szkołach jest oparty na czauczuweńskim dialekcie pasterzy reniferów. Ci, którzy mówią innym dialektem, uznają za błędy językowe formy literackie. Niektórzy podkreślają, że rozumieją słabo ten oficjalny język koriacki lub nie rozumieją go wcale.Czytelnictwo prasy. W okręgu wydawane jest czasopismo „Narodowłastie”, a także lokalne pisma rejonowe. Jako wyraz zainteresowania własną kulturą oraz własną regionalną społecznością traktowaliśmy czytelnictwo prasy lokalnej i regionalnej. Wymieniane tytuły podzielone zostały według ich zasięgu i przeznaczenia na federalne-centralne, obwodowe, okręgowe, rejonowe. Największa grupa wśród naszych badanych — 13 osób — czyta gazety centralne, wydawane w Moskwie dla całej Federacji Rosyjskiej. Są to: „Argumienty i Fakty”, „Rosyj- skije Wiesti”, „Trud” , „Siewiemyje Prostoiy”, „Spid Info”, „Siemlia” , „Kosmopoliten” . Jedna osoba wymienia gazety obwodowe — „Wiesti” , „Kamczackaja Prawda” . W sumie tyle samo (tzn. 13 osób) wskazuje jakąś gazetę okręgową lub rejonową. 7 osób podaje gazetę okręgową — „Narodowłastie” . Rejonowe gazety: „Panorama Tigilskowo Rajona” wymieniły 2 osoby, gazetę rejonu alutorskiego— „Aliutorskij Wiestnik” — 3 osoby, gazetę penżyńskiego rejonu — „Poliamaja Zwiezda” — jedna osoba.
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Z przytoczonych danych wynika, że wśród koriackiej inteligencji pałańskiej równą popularnością cieszą się gazety centralne, co lokalne i okręgowe, podejmujące problemy społeczności własnego regionu. Zasadniczym punktem odniesienia jest oczywiście moskiewskie centrum, od jego polityki ekonomicznej i kulturowej zależy byt miejscowej ludności w najbardziej nawet elementarnych sprawach18. Stosunki etniczne w okręguHierarchia grup etnicznych zamieszkujących Autonomiczny Okręg Koriacki daje się zauważyć bez trudu— jest to „porządek dziobania”, który wyraża prestiżową pozycję poszczególnych narodów w odczuciu mieszkańców okręgu. Na szczycie są Rosjanie i inne narody europejskie z byłego ZSRR, bardzo blisko nich lokują się Itelmeni, wcześnie zrusyfikowani i od początku okresu radzieckiego trzymający się blisko systemu władzy. Kolejne miejsce zajmują Ewenowie, pasterze reniferów, stosunkowo niedawni koczowniczy przybysze z kontynentu. Najniższą pozycję w oczach wszystkich grup, a nawet ich własnych, zajmują Koriacy, ludność autochtoniczna i najlepiej przystosowana do miejscowego środowiska, nominalni właściciele okręgu. Koriacy stanowią grupę albo pogardzaną (przez im niechętnych), albo traktowaną protekcjonalnie (przez swych sympatyków). Bardzo rzadko bywają przez inne grupy etniczne szanowani; paradoksalnie częściej darzą ich szacunkiem dłużej mieszkający tu Rosjanie. Ta osobliwa sytuacja społeczna ma swoje konsekwencje i przyczyny natury psychologicznej i kulturowej.U podłoża zjawiska leżą — w moim przekonaniu — cechy charakterystyczne dla kultury koriackiej, czasem wiązane z ich przystosowaniem się do skrajnie trudnego środowiska geograficznego. Dostrzegają je i wysoko cenią niekoriaccy przyjaciele tego ludu19. Cechy te to: łagodność, miękkość obyczajów, brak agresji,
18 Pałana składa się z typowych domów kilkupiętrowych zbudowanych w latach 40., 50. i później. Nie ma domów wyposażonych w piece i kuchnie na drewno — jedyny opal dostępny dla przeciętnego mieszkańca. Ogrzewanie jest centralne, oświetlenie zależy wyłącznie od generatora, do którego trzeba dostarczać płynne paliwo. Jest ono przywożone drogą morską i choć Pałana nie ma portu, małe stateczki na otwartym morzu odbierają paliwo z tankowca, często się przewracają i część pojemników z ropą trafia do morza. Druga droga — o wiele bardziej kosztowna — to transport lotniczy; w sytuacjach skrajnych paliwo przywożone bywa helikopterami lub samolotami, co nie jest ani bezpieczne, ani łatwe, gdyż teren koło Pałany, nazywany lotniskiem, nie przypomina żadnego lotniska, z którym się kiedykolwiek zetknęłam. Dostawy paliwa to coroczny problem, który powstaje na jesieni i bywa różnie rozwiązywany. Dlatego też rozmowy pod koniec lata skupiają się wokół sprawy dostaw paliwa do generatora i pozostałych urządzeń.19 Podczas badań terenowych zetknęłam się z dwiema niespokrewnionymi kobietami, które z pietyzmem mówiły o cechach typowych dla koriackiej kultury. Jedna z nich miała męża Koriaka, całkowicie od niej uzależnionego mężczyznę w średnim wieku; druga była czterdziestoparoletnią nauczycielką, bardzo pięknym językiem wypowiadającą pozytywne opinie o Koriakach, wobec których „inni są gośćmi”. W rozmowie z nią pojawiło się zdanie: „To jest ich ziemia i oni są tu gospodarzami”.
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życzliwość wobec innych, gościnność, hojność, skromność i mała ekspansyw- ność. Są one powszechnie odbierane jako przejaw słabości. Do dziś np. stosunki rynkowo-pieniężne nie dotyczą żywności. Koriacy nie biorą pieniędzy za złowione ryby20. Cechy Koriaków bywają konfrontowane z cechami innych narodów.W relacjach z Rosjanami daje się odczuć daleko posunięty paternalizm. Koriacy są traktowani jako kompletnie nieprzystosowani do dzisiejszego świata. Ich nieodpomość na działanie alkoholu i zarazem łatwe uleganie nałogowi powodują rozkład życia rodzinnego, co pociąga za sobą ekonomiczne podważenie stabilności życia grupy.Aby zrozumieć współczesną sytuację kulturową i świadomościową Koriaków, konieczne jest prześledzenie wzajemnych stereotypów grup etnicznych w okręgu. Otóż Koriacy mają najwięcej zastrzeżeń i żywią największą niechęć do Ewenów, których uważają za agresywnych, nieprzyjaznych ludziom, przebojowych, chełpliwych i hałaśliwych. Jedna z naszych informatorek — Koriaczka ok. 35 lat -  powiedziała wprost o przyczynach tak złej oceny Ewenów: „Ewenowie byli przysłani przez władze carskie za Aleksandra, żeby pacyfikować Koriaków, którzy byli nieposłuszni i buntowali się, ciągle odmawiali jasaku. Musieli [tu mówi o Ewenach — E. N.j walczyć o swoją pozycję” . Informatorka wyjaśniła także kulturowe przyczyny tej niechęci i zarazem nierówności pozycji: „Ewenowie są uważani za bardziej inteligentnych, zdolnych, przedsiębiorczych dlatego, że Koriakom nie zależy na pokazywaniu swojej wyższości. Oni [Ewenowie — E. N.j są tacy dumni i okazują każdą najmniejszą zaletę, Koriakom zaś na tym nie zależy. W podaniach zawsze ten, kto się chwali, był wyśmiewany — do nich [ludzi chwalących się] nie podchodzi się poważnie” . Przechwalanie się i ciągłe podnoszenie swojej pozycji przejawia się u Ewenów na wiele sposobów: „Ewenowie ciągle mówią, że różne nazwy geograficzne od nich pochodzą, co nie jest prawdą, bo większość związanych z rybołówstwem ma pochodzenie koriac- kie”21.Ta szczególnie niska pozycja Koriaków w hierarchii narodów okręgu, a także cechy kulturowe, które umożliwiły pojawienie się owej hierarchii, w sumie powodują głębokie społeczne rozprzężenie oraz reakcje auto agresywne. Odsetek śmierci gwałtownych wśród Koriaków mężczyzn jest kilkakrotnie wyższy niż u innych narodów rdzennych. Niskiej rodności towarzyszy wysoka umieralność niemowląt, choć każde dziecko koriackie, nawet jeśli ma w żyłach połowę czy więcej krwi obcej, jest przyjmowane z radością, a nawet entuzjazmem22. Koriacy przywykli do mieszania się biologicznego z sąsiadami i dziś to nie jest trakto
20 Zetknęliśmy się z sytuacją, gdy miody Rosjanin podszedł do starego Koriaka łowiącego ryby w rzece i oświadczył: „Potrzebna jest ryba”. Dziadek z uśmiechem wyjął ogromną rybę z wiaderka i wręczył mu ją, nie prosząc o zapłatę.21 Wszystkie cytaty pochodzą z kilkudniowego wywiadu z jedną z informatorek.22 Słyszeliśmy od naszych starszych rozmówców ubolewanie, że Koriaczka, która ma już 30 lat, nie przywiozła dziecka z Moskwy, gdzie studiowała. „Nieważne, kim byłby ojciec. Byłoby o jednego Koriaka więcej” — mówi jej matka.
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wane inaczej. Wśród mężczyzn łatwość ulegania alkoholizmowi w powiązaniu z ich życiową biernością oraz brakiem ambicji życiowych i energii prowadzi do rozpadu koriackich rodzin. Kobiety Koriaczki, jeśli tylko mogą, szukają sobie, mężów wśród Rosjan i innych narodów.Strategie i wybory kulturoweKoriacy obecnie muszą odchodzić od swojej tradycyjnej kultury, od której zostali oderwani na skutek procesów cywilizacyjnych oraz podboju przez państwo totalitarne. Trwanie przy niektórych elementach tradycji wynika tylko z braku wyboru innych możliwości. Wśród osób aktywnych można zauważyć kilka typów wyborów identyfikacyjnych, które traktuję jako odrębne strategie przetrwania kulturowego i tożsamościowego. Wybór jednej z nich uznaję za absolutnie niezbędny dla biologicznego i kulturowego funkcjonowania Koriaków jako jednostek i zarazem przedstawicieli swojej zbiorowości we współczesnym świecie.1. Strategia rewitalizacyjna — powrót do tradycji koriackiej w takiej wersji, która jest obecnie możliwa, i trzymanie się jej na poziomie folklorystycznym. Ta strategia kulturowa wiąże się także z poczuciem odpowiedzialności za wszystkich Koriaków, w tym np. za dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej lub porzucone. Tę strategię realizują osoby zaangażowane w prywatne muzeum w Pałanie, wyżej wspomniane. Koriackość staje się wartością centralną, wokół której budowane są inne cele życiowe— tu przykład 35-letniej absolwentki Instytutu Hercena, zaangażowanej w odrodzenie własnej kultury23.2. Strategia tradycjonalistyczna. Polega na trzymaniu się mechanicznym, niejako naturalnym tych elementów tradycji, które nie zostały jeszcze zniszczone. Nie musi się odwoływać do elementów folkloru, gdyż nie stanowi rewitalizacji elementów tradycji zagubionych. Pewna liczba Koriaków, zwłaszcza tych, którzy mieszkają poza Pałaną, żyje w warunkach nadal jeszcze bliższych tradycyjnemu trybowi życia niż sposobowi życia miasta. Ten typ strategii kulturowej reprezentuje np. spotkany przez nas daleko od osiedla Pałany, nad rzeką Pałaną, dziadek, który śmieje się, że w Pałanie wyłączyli prąd, a on „go nie potrzebuje” , gdyż żyje po staremu.3. Strategia szukania oparcia w silniejszej kulturze i u jej przedstawicieli. U Koriaków towarzyszy jej przekonanie o własnej niemocy i konieczności poddania się woli i władzy tych Rosjan, którzy są silniejsi i zarazem życzliwi.
23 Ta właśnie studentka Instytutu Hercena opowiedziała swoją historię życia. Namawiana przez przyjaciół Rosjan, by ochrzciła się w Cerkwi prawosławnej, spróbowała tam pójść. Wszystko sprzysięgło się przeciwko niej: wiatr, burza, z trudem dotarła do cerkwi, to były dla niej znaki. Stwierdziła, że drzwi cerkwi są zamknięte. Wtedy zrozumiała, że to nie jest dla niej droga. A kiedy wiatr i burza ustały i pokazało się niebieskie niebo, zebrała koło cerkwi parę gałązek i rozpaliła swoim duchom ogień jako potwierdzenie wyboru. Zawsze w swojej rodzinnej osadzie w rejonie penżyńskim uznawana była za strażniczkę ognia. Gdy udaje jej się rozpalić ognisko, nawet podczas ulewnego deszczu, bez śmiechu mówi, że jest z tym żywiołem w specjalnych relacjach.
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Perspektywy i strategie. Koriacy we współczesnym świecie 2 1 5

Ze strony rosyjskiej zachowania związane z tą strategią wyrażają się w paternalizmie. Spotkaliśmy się z przypadkiem, gdy Koriak alkoholik ożenił się ze starszą od siebie Rosjanką, silną kobietą, w której znalazł oparcie. Ta umożliwiła mu wyrwanie się z nałogu dezorganizującego jego życie. Obecnie jest całkowicie uzależniony od żony, sam nie wykazuje żadnej inicjatywy życiowej. Inny przykład stanowi stary Koriak, któremu bardzo życzliwa Koriakom i ich tradycji Rosjanka odbierała rentę i wydzielała małe kwoty albo też kupowała niezbędną żywność, „żeby on nie wydał swych pieniędzy na alkohol” .4. Strategia wejścia w kulturę „wyższą” Rosjan przez zwrócenie się ku prawosławiu. Ten typ odbudowy poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie reprezentuje zaangażowanie się w prawosławie dziesięcioletniej dziewczynki, którą poznaliśmy w jednym z domów koriackich. Z własnego wyboru została ochrzczona w Cerkwi prawosławnej — rodzina, zorientowana bardziej trady- cjonalistycznie, wybór ten tylko zaakceptowała, ale go nie poparła.5. Związek z innego typu grupą religijną lub sektą. Ten typ przystosowania jest charakterystyczny dla 20-letniego Koriaka, byłego alkoholika, który przypadkiem zetknął się w Kijowie z grupą baptystów i stał się żarliwym wyznawcą tej wersji chrześcijaństwa. Obecnie skupił wokół siebie grupkę młodych zapaleńców. Sam stwierdził, że wstąpienie do Kościoła baptystycznego stanowiło przełom w jego życiu, odrodzenie wewnętrzne, które chciałby przerzucić na cały swój naród.Przedstawiciele inteligencji koriackiej zauważają polityczne zmiany, które się dokonały w ostatnim dziesięcioleciu. Uważają jednak, że nowy porządek, zmierzający ku demokratyzacji i decentralizacji, niewiele może przynieść dobrego Koriakom, gdyż nie sposób cofnąć historii. Koriacy zostali oderwani od swojego tradycyjnego sposobu życia, zabrano im tradycyjny sposób przystosowania i obecnie opieka państwa czy innych jednostek administracyjnych w gruncie rzeczy raczej potęguje bezradność, niż likwiduje rezultaty polityki radzieckiej.Moje badanie terenowe, rozmowy, obserwacje i zebrany materiał, wskazują, że kultura koriacka w wersji tradycyjnej ulega gwałtownym przeobrażeniom i od tego procesu Koriacy nie mają ucieczki. Muszą powziąć decyzję — mniej lub bardziej świadomą — przyjęcia jednej z wymienionych pięciu strategii, gdyż osiągnięcie stanu poczucia bezpieczeństwa i zdobycie perspektyw życiowych jest warunkiem niezbędnym rekonstrukcji ich społecznej i osobowościowej integracji. BibliografiaAntropova V.1971 Kultura i byt Koriakow, Leningrad.Iochelson V.1997 Koriaki: Mateńalnąja kultura i socialnaja organizacija, Sankt-Petersburg.
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Indian Tribes, red. R. Linton, New York-London.Mauss M.1973 Szkic o sezonowych przemianach społeczeństwa Eskimosów, w: Socjologia i an
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Robert WyszyńskiRola elit w odrodzeniu narodowymw Buriacji

Płaszczyzna rozważańArtykuły w tym zbiorze opisują sytuację grup znajdujących się na różnych poziomach szeroko rozumianych przemian etnicznych, a przez to charakteiyzu- jących się innymi dynamizmami wewnętrznymi. Na Syberii można wyróżnić przynajmniej kilka poziomów więzi opisujących grupy narodowe czy etniczne1. Tożsamość członków grupy może opierać się na różnorakich typach identyfikacji, które można poszeregować rosnąco ze względu na wielkość grupy, co nie oznacza siły więzi czy konieczności współwystępowania: więź z własnym rodem, więź regionalna (np. z grupą plemienną), więź narodowa, więź ponadnarodowa (np. panmongolizm), więź imperialna (więź z kulturą rosyjską i radziecką). Temat całej publikacji, dotyczący roli inteligencji w budowie tożsamości grupy, preferuje jednak ukazanie również innego podziału charakterystycznego dla Syberii. Jest to podział na narody małe {młoczyslennyje narody) , np. Ewenkowie, Jukagirzy, Sojoci; narody „duże” , republikańskie, np. Tuwińczycy, Buriaci, Jakuci; można by tu dodać poziom najszerszy, imperialny rosyjski lub radziecki albo panturecki czy panmongolski. Nakłada się na to, moim zdaniem, podział teoretyczny na grupy: etniczne (poziom antropologiczny, etnograficzny), narodowe (poziom socjologiczny), typ więzi ponadnarodowy (poziom socjologiczny i często historiozoficzny, cywilizacyjny). By zobrazować te teoretyczne rozważania, posłużę się przykładem. W trakcie naszych badań zdarzały się ciekawe wypadki świadczące o wyraźnych różnicach w odczuwanym poziomie więzi, zakorzenieniu w odmiennej kulturze pośród przedstawicieli różnych grup narodowych społeczeństwa buriackiego. Nowo powstające dacany (klasztory) czy choćby dugany budowane na miejscach dawnych zniszczonych miejsc kultu są zazwy-
1 Odsyłam tu do książki Ewy Nowickiej i Roberta Wyszyńskiego Lamowie i sekretarze, gdzie poruszone są różne poziomy więzi charakterystyczne dla społeczeństwa buriackiego.
PIERWSZE NARODY, ISBN 83-7181-254-Х
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czaj powodem zatrzymania się autobusu czy innego pojazdu i złożeniaofiary kapanie, jednak dla wysiadających Rosjan (białych, „Ruskich”) pojęcie 
kapanie wiązało się raczej z jakąś czynnością toaletową. Dla Buriatów, którzy odeszli od własnej kultury i wychowani byli w radzieckiej, ateistycznej (imperialnej) kulturze, był to folklor, ale traktowany poważnie, w którym sami uczestniczyli. Dla innej grupy Buriatów był to wyraz ich odrębności, odrodzenia. Dla mieszkańców wsi buriackiej zaś była to codzienność, od której raczej nie odeszli. Natomiast dla jadącego tym autobusem Ewenka (co zdarzyć się może na północy Buriacji) obrzęd ten nie byłby śmieszny jak dla Rosjanina, ale obcy, choć zrozumiały.Biorąc za punkt odniesienia tę hipotetyczną sytuację w autobusie, można stwierdzić, że Ewenkowie — mały naród, jedna z grup etnicznych, jest jakby w całkowicie odmiennej sytuacji. Dla nich Buriaci i Rosjanie czy Jakuci to grupy dominujące. Stosunek do obrzędu kapania jest wyznaczony stosunkiem do kultury buriackiej, do jej odrodzenia. Inteligencja ewenkijska walczy raczej o przetrwanie grupy, co najwyżej o etniczne szkolnictwo, zostawiając „wyższe” , narodowe poziomy działań dla Buriatów i Rosjan. Natomiast grupy narodowe, republikańskie, „duże narody” , próbują przeprowadzić odrodzenie narodowe, zbudować lub wzmocnić własne struktury, uczestniczyć we władzach, wpływać na media, kreować narodowotwórcze systemy religijne, nawiązywać sojusze z innymi narodami mongolskimi czy tureckimi lub spoglądać jeszcze dalej w stronę Korei, Japonii czy Kanady, co czynili już na początku X X  w.2 3I to jest właśnie mój poziom rozważań w tym artykule (narody duże, republikańskie). Pragnę ukazać rolę elit buriackich w procesie odbudowy narodu na tle szerszych uwarunkowań w imperium rosyjskim i sowieckim oraz przedstawić mechanizm „unaradawiania” społeczeństwa buriackiego.
Już w XIX w. elity buriackie — arystokracja, szlachta, duchowieństwo (lamowie) podejmowali działania na rzecz grupy własnej. Było to tym łatwiejsze, że Buriaci uzyskali status inorodców, czyli ludności pobitej, ale sprzymierzonej, mogącej zachować elementy własnej autonomii opartej na uznawanych przez Rosjan
2 W języku polskim trudno oddać charakter więzi rosyjskiej (Rasijanin) w odróżnieniu od narodowości „ruskiej”; łatwiej to ująć przez analogię z Brytyjczykiem, którym może być Anglik, jak i Walijczyk czy Szkot. To chyba odzwierciedla nasz stosunek wobec Wschodu jako tak dalece różnej kulturowo rzeczywistości, że aż zlewającej się w jedno pojecie Rosjanina, którym jednak może być „Ruski”, Buriat, Ewenek itd.3 Odwołuję się tu do książki jakuckiego działacza narodowego A. Kułakowskiego z 1912 r. Do ja~ 
kuckiej inteligencji, w której w obliczu zbliżającej się I wojny światowej rozważa on potencjalne działania Jakutów spodziewających się zmian na kontynencie.

Powstanie nowoczesnego narodu

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Rola elit w odrodzeniu narodowym w Buriacji 219

strukturach rodowych (nojonowie — szlachta, tajsza — naczelnicy rodów, arystokracja), dawało to prawo do posługiwania się ojczystym językiem i pismem. Co bardzo istotne — status ten pozwalał często na kultywowanie własnej religii (lamaizm). Umożliwiało to w Buriacji i np. w Kałmucji zachowanie rodzimej hierarchii lamaistycznej i uniknięcie rusyfikacji siłą rzeczy propagowanej przez Cerkiew. Częściowej przynajmniej rusyfikacji nie uniknęła jednak część rodów Buriatów zachodnich, wcześniej skolonizowanych przez Kozaków. Buriaci zachodni, którzy wyznawali uznawany przez carat za pogaństwo szamanizm, zostali przymusowo ochrzczeni. Na terenach położonych na wschód od Bajkału w klasztorach mogła się kształcić młodzież buriacka, rozwijała się literatura, nauka, lecznictwo.Proces budowy buriackiej nowoczesnej więzi narodowej, opartej na starej kulturze i silnym poczuciu odrębności, rozpoczął się już na przełomie XIX i X X  w. Było to w dużej mierze efektem świadomego działania rodzącej się inteligencji buriackiej. Elity buriackie wchodziły na pole polityki, używając tego nowego narzędzia do obrony grupy własnej i jej szeroko rozumianych interesów i wartości. Rozwijająca się kolej transsyberyjska, ciągła eksploatacja złóż naturalnych (szczególnie kopalnie złota) oraz postępująca za tym kolonizacja Syberii wysunęły istotną zawsze dla bytu grupy narodowej kwestię obrony ojczystej ziemi i kultury. Należy tu wspomnieć o zjeździe wschodnich Buriatów w Czycie w kwietniu 1904 r. i podobnym zjeździe Buriatów po drugiej stronie Bajkału, w Irkucku w tym samym roku. Tematem obrad były sprawy agrarne, sądownictwo oraz własność i użytkowanie ziemi, a ich rezultatem postulaty autonomicznego samorządu wybieranego przez ludność buriacką. Postanowienia zjazdów ukazują stan społeczno-politycznej myśli ówczesnych Buriatów, unaoczniając równocześnie niespotykaną do dziś różnorodność kierunków politycznych w bu- riackim ruchu narodowym. Na zjeździe w Czycie utworzyła się grupa nazwana „starodumcami” , której przewodził choryński tajsza (naczelnik rodu) Bambocy- renow. Starali się oni wrócić do dawnych form administracji, tzw. dum stepowych, uznawanych w XIX w. przez Rosjan, a opartych na tradycyjnym buriackim układzie rodowym i aiystokratycznym. W 1906 r. powstał ruch narodowy, tzw. Partia Postępowych Buriatów. Założycielami jej byli m.in.: chambolama Cz. Irołtujew, poseł do II Dumy Państwowej, B. D. Oczirow, prof. G. C. Cybikow. Podstawowym postulatem Partii Postępowych Buriatów była autonomia buriacka w ramach Rosji carskiej. Założyciele ruchu postulowali rozwój buriackiej oświaty, reformę nauki religii (buddyjskiej). W dziedzinie administracji samorządowej opowiadali się za demokratycznym „ziemstwem”. W czasie zjazdu Buriatów irkuckich wyłoniły się dwa ruchy. Pierwszy to tzw. grupa narodowych liberałów. Jej postulaty były zbliżone do „postępowych Buriatów” z drugiej strony Bajkału. Narodowi liberałowie widzieli konieczność zmian zasad użytkowania i posiadania ziemi, a także konieczność reformy administracji. Wszystkie te problemy miały być rozwiązane w ramach autonomii Buriatów. Drugą grupę wśród zachodnich Buriatów stanowili tzw. rusyfikatorzy z S. Pirożkowem na
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czele. Też domagali się reform, ale w ramach jednego z ludnością rosyjską rejonowego (ujezdnego) ziemstwa.Istniały również lewicowe ugrupowania buriackie, nazywane ludowcami (,narodnikami) bądź „narodowymi demokratami” (nacjonałdemokraty). Liderami tego ruchu byli: C. Żamcarano, B. Baradin, M. N. Bogdanów, Agwan Dorżijew. Założenia tej grupy dobrze wyrażał program działającego nielegalnie, założonego przez Żamcarano związku buriackich nauczycieli i działaczy oświatowych, noszący nazwę „Sztandar Buriackiego Ludu” (Buriat Zonoj Tug). Miał on na celu: odrodzenie narodowe Buriatów, szeroką pracę oświatową wśród Buriatów, upaństwowienie szkół, stworzenie samorządu narodowego i autonomii w celu zjednoczenia Buriatów. W lewym skrzydle buriackiego ruchu narodowego mieścili się również okcydentaliści (zapadnicy), na czele z M. N. Bogdanowem, którzy rozwój społeczeństwa buriackiego widzieli z pozycji walki klas.Stosunek inteligencji buriackiej do religiiW ideologii „ludowców” szczególne miejsce zajmowała religia (buddyzm). Traktowali oni lamaizm nie tylko jako nieodłączny element kultury buriackiej, ale również istotny czynnik mogący połączyć Buriatów w jeden naród. Sama autonomia nie wydawała im się wystarczająca dla tego procesu. Budowanie narodu byłoby szybsze, gdyby jego podstawą stał się wspólny wszystkim Buriatom ruch religijny. Idea ta, zapoczątkowana przez C. Żamcarano, B. Baradina i A. Dorżi- jewa, znalazła oddźwięk wśród Buriatów zachodnich, wcześniej przymuszonych do prawosławia. Do początku lat 20. X X  w. można było zaobserwować wśród nich wyraźną falę konwersji na buddyzm z oficjalnie funkcjonującego na tych terenach prawosławia, a w rzeczywistości z (do dziś nie uznawanego za religię) szamanizmu. Dacany i dugany budowali Echiryci, Nukuci, wznoszono je również na wyspie Olchon na Bajkale, czyli na terenach typowo szamanistycznych. Jeszcze w latach 20. przedstawiciele grupy „ludowców” postulowali wprowadzenie do szkół buriackich lamaizmu i stworzenie szkół buriackich z językiem wykładowym mongolskim i buriackim. Oczywiście wywołało to zdecydowany protest marksistowskich „okcydentalistów” z Bogdanowem na czele. Z inicjatywy ludowców, którzy głównie zajmowali się działalnością oświatową, powstało w 1910 r. w Petersburgu pierwsze buriackie wydawnictwo „Słońce” (Naran) (Namsarajew 1993: 15-17).Narastanie popularności ideologii narodowejRuchy narodowe cieszyły się rzeczywistym dużym poparciem Buriatów. 0 skali tego poparcia niech świadczy fakt, iż w trudnych wojennych i rewolucyjnych czasach w wyborach do ogólnorosyjskiego Zgromadzenia Konstytucyjnego (12-14 listopada 1917 r.) w zabajkalskim okręgu wyborczym Buriacki Komitet
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Narodowy zajął drugie miejsce (14,7%) po eserach (58,7%). Dopiero trzecie miejsce zajęli socjaldemokraci 11,5% (w tym bolszewicy 9,7 % i mieńszewicy 1,8%), czwarte zaś — Kozacy zabajkalscy (8,5%,) piąte — kadeci (4,1%) (Szira- pow 1992: 11-13).Warto wspomnieć, iż w 1897r. w obwodzie zabajkalskim na ogólną liczbę 672 tys. mieszkańców było tylko 178 tys. Buriatów, w głosowaniu zaś w 1917 r. roku wzięło udział 75,8% wyborców. Jeśli założyć, że na Buriacki Komitet Narodowy głosowali przede wszystkim sami Buriaci, to w wyborach poparła go zdecydowana większość ludności buriackiej (Namsarajew 1993: 9). Jak widać, w zmieniającej się niezależnie od Buriatów sytuacji w Rosji buriacki ruch narodowy przetrwał i ewoluował. Wspomniany już Buriacki Komitet Narodowy powstał na zebraniu buriat-mongolskich działaczy społecznych, jak siebie sami nazywali; byli nimi E. D. Rinczino, M. N. Bogdanów, Sz. B. Badmajewa, U. Ż. Żamcarano, B. B. Baradin, G. C. Cybikow i A. Dorżijew, czyli znani nam już działacze ludowców i narodowych demokratów. W październiku i listopadzie 1917 r. na czoło Komitetu wysunęli się: Rinczino, Żamcarano i Baradin. Większość Komitetu sympatyzująca z eserami (lub do nich należąca) nie uznała przewrotu październikowego i władzy bolszewików. W miarę podboju Syberii przez bolszewików Buriacki Komitet Narodowy coraz wyraźniej nawiązywał jednak współpracę z bolszewicką administracją (Centrosibir). Gdy w 1918 r. upadła władza sowiecka na Syberii, Komitet działał nadal, współpracując z „białym” atamanem G. M. Siemionowem, chociaż część działaczy — C. Żamcarano, B. Baradin, M. N. Bogdanów, G. C. Cybikow — unikała pracy w Komitecie. W końcu 1918 r. Komitet przemianował się na Buriacką Dumę Narodową (Batujew 1992: 9). Pomimo ewolucji formy ruch buriacki działał ciągle na rzecz odrodzenia narodowego na wszelkich dostępnych płaszczyznach. Po upadku Republiki Dalekowschodniej bolszewicy przejęli całkowicie władzę w Buriacji. Ruch narodowy wyraźnie wytracił impet, mógł istnieć wyłącznie w ramach wyznaczonych przez leninowską politykę narodowościową, mającą na celu zaszczepienie marksizmu, wykorzystując do tego kultury etniczne. Działacze narodowi byli jeszcze tolerowani. Buriaci otrzymali nawet formalną autonomię, jednakże we władzach Buriat-Mongolskiej Republiki Autonomicznej Rosjanie stanowili w 1926 r. aż 92%. Po zarządzeniach dotyczących tzw. korenizacji4 aparatu administracyjnego w 1928 r. Buriaci osiągnęli swój najwyższy udział w aparacie władzy własnej republiki — 22,4% (Namsarajew 1993: 49-50).Walka z elitami burłackimiRównocześnie toczyły się „odgórnie zaplanowane” procesy mające na celu przetworzenie rzeczywistości społecznej Buriacji i podporządkowanie jej nowej
4 Polityka zachowania, wspierania i rozwijania różnorodności etnicznej narodów ZSRR, a zwłasz cza mianowania na wyższe stanowiska państwowe działaczy miejscowych — nie-Rosjan.
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marksistowskiej ideologii. Jak nominalna była autonomia buriacka, mogą świadczyć planowe i sterowane z Moskwy działania podjęte w celu niszczenia buriackiej kultury narodowej, co najłatwiej jest prześledzić na przykładzie represji stosowanych wobec języka buriackiego. Po powstaniu Buriat-Mongolskiej Republiki Autonomicznej w 1923 r. język buriat-mongolski — jak wtedy był nazywany — był językiem urzędowym niższego stopnia administracji (choszuny i somony), na poziomie zaś administracji ajmaków i urzędów republiki buriat-mongolski i rosyjski były językami równoprawnymi. Sytuację tę starali się wykorzystać działacze odrodzenia narodowego. Przytaczany już wcześniej C. Żamcarano widział przyszłość języka buriackiego w reformie piśmiennictwa ogólnomongolskiego, dlatego opracowany przez niego mongolsko-buriacki alfabet przystaje do języków wszystkich mongolskich grup etnicznych. Chodziło, jak i przed rewolucją, o szeroką akcję oświatową — wytworzenie „wyższej” kultuiy narodowej. Inaczej widziały to władze Rosji Sowieckiej. Do 193 lr. Buriacja miała alfabet staromongolski (tzw. ujgurski), jednoczący cały mongolski świat, alfabet ten dawał możliwość czytania wszelkich tekstów we własnej fonetycznej wersji etnicznej. W 1931r. bez jakichkolwiek konsultacji został narzucony językowi buriackiemu alfabet łaciński, w 8 lat później zaś (w 1939 r.), pod kierownictwem przysłanych z Moskwy pracowników naukowych (większość twórców i naukowców buriackich w tym czasie była już rozstrzelana), narzucono Buriatom cyrylicę. Równocześnie zostały zmienione zasady gramatyki języka buriackiego. Planowa akcja objęła również literaturę staromongolską — została ona uznana za panmongolską i „lamaistyczno-dacańską” (klerykalną) i jako taka skazana na całkowite zapomnienie. Język buriacki w ramach tej nowej polityki przestał być defacto  językiem oficjalnym republiki — ograniczano też stopniowo jego nauczanie (Burajew 1992: 83-84). Obok znanych już nazwisk działaczy buriackich, twórców zrębów literatury narodowej, pojawiły się nazwiska nowe, m.in.: C. Don, B. Abidujew, Ż. Batocyrenow. Powoli byli oni przymuszani do socrealistycznej jednomyślności w swoich utworach. Z czasem powołano Związek Pisarzy Buriackich, za którego pośrednictwem kontrolowano w pełni literaturę buriacką w trosce ojej socrealistyczne oblicze. Jedynym celem buriackich pisarzy miało być ukazywanie osiągnięć władzy radzieckiej. Pisarze bez zgody Buriat-Mongolskiego Obwodowego Komitetu Partii nie mogli wybierać nawet tematu swojego dzieła. Jak pisze historyk buriacki:Prawdziwe talenty, które nie pasowały do socrealistycznego stylu, poddawano krytyce,a w 1937 r. represjom. Właśnie dlatego prawie cala twórcza inteligencja Buriacjizostała rozstrzelana.Jak można przypuszczać wtedy wyginął też cały niemal Związek Pisarzy Buriackich (Namsarajew 1993: 72-73).Krytykowani byli nie tylko żyjący pisarze, lecz i klasyka literatury buriackiej. W dniach 20-21 maja 1938 r. na zebraniu obwodowego komitetu WKP(b) pierwszy sekretarz, A. Kudriawcew, uznał buriacki epos Geser za utwór „feudalno-chański”, nacjonalistyczny i antyrosyjski. Odtwórcy ludowych wersji eposu, uczeni, poeci,
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zajmujący się nauczaniem i jego popularyzacją, byli poddani „publicznej krytyce” , a ich działalność nazwana nacjonalistyczną ze wszystkimi tego konsekwencjami. Krytyce poddano również inne eposy narodów mongolskojęzycznych. Twórcy kultury buriackiej, którzy przeżyli represje lat 30., m.in.: Ch. Namsarajew, C. Gał- sanow, nie oparli się naciskom administracji radzieckiej i przyłączyli się do krytykujących eposy. Epos Geser został „zrehabilitowany” w 1953 r. (Bazarów 1992: 74-76). Walka z lamaizmemWalka władzy radzieckiej z kulturą buriacką obejmowała również religię — zwłaszcza lamaizm jako jeden z istotnych elementów, zdolny — zdaniem działaczy narodowych — połączyć Buriatów wschodnich i zachodnich w jeden naród, już w latach 20. władza centralna poczęła zwalczać szamanizm, co było też formą rusyfikacji Buriatów (Kim 1991). Początkowo po 1917 r. stosunek władz do wyznawców buddyzmu odznaczał się pewnym liberalizmem, wynikało to ze słabości władzy bolszewików na tych terenach, a także narastaniem wśród Buriatów nastawienia antyrosyjskiego, jednakże w latach trzydziestych zaczęły się prześladowania duchowieństwa, częste były egzekucje lamów lub kary więzienia i niszczenie dacanów (klasztorów), które do tej pory odgrywały rolę centrów kultury i edukacji. Podobny los spotkał szamanizm, mimo że był on trudniejszy do zwalczania. Walka z lamaizmem przyjmowała jeszcze bardziej dramatyczne formy niż atak na literaturę buriacką. Na rozkaz Ł. Kaganowicza w 1929 r. została podjęta zdecydowana walka z wszelkimi przejawami religii w całej Rosji, jako jedynymi jeszcze przyczółkami kontrrewolucyjnej propagandy. Lamów przedstawiano jako dorobkiewiczów, wyzyskiwaczy, szkodników, reakcjonistów, kołtunów i wsteczników. Zaczęto zamykać dacany. Agwan Dor- żijew wystąpił przeciwko politycznemu szkalowaniu religii. Jednak administracja sowiecka nie liczyła się już z „postępowymi” nurtami w łonie lamaizmu. W takiej sytuacji, gdy chodziło nie tylko o istnienie dacanów, ale w ogóle o istnienie religii w Buriacji, A. Dorżijew zwrócił się do lamów i mnichów, by opuszczając dacany, „szli w lud” i walczyli o religię, starali się przetrwać. Efektem było rozwiązanie i likwidacja organizacji „odnowicieli” lamaizmu wewnątrz dacanów. Rozłam w buriackim lamaizmie władza sowiecka nadal wykorzystywała do zamknięcia wszystkich funkcjonujących jeszcze dacanów. Sam zaś lider „odnowicieli” , Agwan Dorżijew — uwięziony w listopadzie 1937 r. — wkrótce zmarł. Z funkcjonujących na terenie Buriat Mongolskiej ASSR w 1923 r. 44 dacanów w 1940 r. nie działał żaden. Rozpoczęły się masowe rozstrzeliwania lamów (Namsarajew 1993: 72-73; Bazarów, Szagdurow 1992: 55-56). W czasie drugiej wojny światowej polityka Stalina odznaczała się „liberalizmem”, co pozwoliło odbudować część dacanów, ale praktyki religijne były okresowo zakazywane i ścigane do wczesnych lat 70. Możliwość stałego odbywania obrzędów nastąpiła dopiero w czasach Gorbaczowa.
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224 Robert W yszyńskiFizyczna likwidacja elit buriackichPostępujące zmiany administracyjne uniemożliwiały proces konstytuowania się narodu buriackiego. Stopniowo ograniczono autonomię administracyjną. W 1926 r. zmieniono podział administracyjny Buriat-Mongolskiej ASSR. Zamiast 9 ajma- ków, 3 rejonów i 55 choszunów i wołosti wprowadzono podział na 15 rejonów. 26 listopada 1936 r. decyzją centralnych władz dokonano rozbioru5. Przyłączono do Federacji Rosyjskiej 6 rejonów, które weszły w skład obwodów: irkuckiego i czytyńskiego. Z zachodnich ajmaków (rejonów) utworzono ust’ -ordyński okręg narodowy, natomiast z ajmaków włączonych w skład obwodu czytyjskiego powstał agijski okręg narodowy. Przyczyny i sam inicjator tego rozbioru do tej pory nie zostały wyjawione (Namsarajew 1993: 67-68). Ostateczny cios buriackiemu ruchowi narodowemu i jego działaczom zadano w ramach stalinowskich represji lat 1937-1938, które objęły całą ludność buriacką. Po krwawym rozprawieniu się z chłopskimi powstaniami w latach 30, będących odpowiedzią na próbę przymusowej kolektywizacji i osadzania na ziemi dotychczasowych koczowników, władza sowiecka rozpoczęła nowe represje (Dorżijew 1993). Terror przybrał niespotykane rozmiary. Masowe ludobójstwo rozpoczęło się, gdy władza komunistyczna w całym Związku Sowieckim odeszła od pokazowych procesów politycznych ku ustalaniu kontyngentów liczbowych ludzi z góry skazanych na śmierć. 30 lipca 1937 r. rząd Rosji Sowieckiej wydał pierwszy taki dokument, w którym ustanowiono limit 258 950 osób, które miały być zatrzymane i osądzone w dwóch kategoriach: pierwsza kategoria — rozstrzelanie, druga kategoria — 10 lat łagru. W ciągu 1937 r. i 10 miesięcy 1938 r. w Buriacji, na podstawie różnych rozkazów, aresztowano 6 836 osób, osądzono 4 907; z tej liczby 2 483 osoby otrzymały wyrok śmierci, 2 424 zaś — wyroki więzienia i łagru. W tym też okresie organy bezpieczeństwa wykryły 569 „szpiegów”. Organy NKWD wykryły również w ciągu tych dwu lat 6 267 zdrajców ojczyzny, dywersantów, terrorystów „obcych agentów” i „agitatorów”. Największą grupę stanowili członkowie „panmongolskiej, kontrrewolucyjnej, powstańczo-dywer- syjnej, szkodniczej organizacji” , mającej na celu oderwanie Buriat-Mongolskiej ASSR od Rosji i stworzenie wielkiej Mongolii pod protektoratem Japonii. Pod tym zarzutem aresztowano 2 026 osób. „Okazało się” , że całe kierownictwo Republiki Buriat-Mongolskiej było we władzach tej organizacji. Doprowadziło to do zamordowania: przywódców buriackiej organizacji WKP(b), nieomal wszystkich przedstawicieli rządu i komitetu wykonawczego Republiki, kierownictwa wszystkich rejonów Republiki od dyrektora fabryki po przewodniczącego kołchozu. Rozstrzelano cały skład komitetu Komsomołu Republiki. Oprócz organizacji panmongolskiej „wykryto” podobną organizację klerykalno-lamaistyczną i aresztowano 1 303 osoby. Równocześnie 1 listopada 1938 r. aresztowano 1 864 lamów, osądzono 968; los pozostałych jest do dziś nieznany.
5 W oryginale termin brzmi „razdziel” i jest używany przez współczesnych buriackich historyków i pisarzy.
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Zatem w czasie odgórnie zaplanowanych prześladowań, terroru została zlikwidowana fizycznie prawie cała twórcza inteligencja buriacka. Zginęli wtedy przywódcy ruchu odrodzenia narodowego z pierwszych lat X X  w., pisarze, badacze kultuiy, m.in.: C. Żamcarano, B. Baradin, E. D. Rinczino, C. Dondubon, P. Danbinow (Namsarajew 1993: 63-66; Bazarów, Kuras, Szagdurow 1992: 61-62).Likwidacja wszelkich przejawów religii i eksterminacja wszystkich duchownych, dwukrotna w ciągu 10 lat reforma języka buriackiego, wymordowanie większości twórczej inteligencji i rozbiór terytorium Buriacji zatrzymały proces budowy narodowej kultury buriackiej na całe dziesięciolecia. Niewątpliwie jednak nadal istnieje wśród Buriatów więź narodowa, ale dzisiejszy stan świadomości narodowej, obraz kategorii kultury symbolicznej nie jest wynikiem naturalnego procesu, lecz przypisać go można raczej zamierzonej walce z kulturą buriacką. Dopiero sytuacja w Rosji Sowieckiej na początku lat 90. dała szansę odradzania się działań na rzecz wzmocnienia identyfikacji narodowej. Należy tu podkreślić rolę miejskiej inteligencji buriackiej, która, podobnie jak w innych republikach autonomicznych (Zajączkowski 1994; Halemba 1995; Nowicka 2000), stara się stworzyć nowy kanon kultury buriackiej, opierając się w tym działaniu na zachowanych i wspólnych całemu społeczeństwu elementach kultury etnicznej.
Dlaczego odradza się naród buriacki?Przyjmując instytucjonalno-strukturalne założenia o budowie i funkcjonowaniu narodu, trudno jest zrozumieć, moim zdaniem, współczesne przejawy odbudowy narodu buriackiego. Wszystkie dotychczasowe formy buriackich instytucji naro- dowotwórczych, newralgicznych zdaniem E. Gellnera i innych „instytucjonali- stów” , zostały zniszczone (szkolnictwo, struktura religijna, brak własnej administracji, armii itd.). Nastąpiła też pełna, fizyczna likwidacja elit (inteligencji, szlachty, arystokracji i duchowieństwa). Można by przypuszczać, że nastąpiło również przerwanie ciągłości przekazu pomiędzy pokoleniami, co powinno unicestwić grupę opartą na przekazie kulturowym, jaką jest naród. Jednak po 2-3 pokoleniach, gdy odtworzyła się inteligencja oraz pojawiły sprzyjające okoliczności polityczne, naród ponownie zaczął się „odradzać się”, tzn. elity rozpoczęły nadawanie skodyfikowanego sensu symbolicznego rzeczywistości społecznej (kanon kultury — święta, flaga, literatura itd.) odzwierciedlającego istniejące ciągle poczucie odrębności.Być może tym, co nie pozwoliło na całkowite przerwanie ciągłości więzi buriackiej, był ród i rodzina, odgrywające zastępczo rolę innych instytucji. Zakres pamięci rodzinnej, przekazu dotyczącego przeszłych pokoleń, formy religijności odwołujące się do kultu przodków rozszerzają niebywale wśród Buriatów, w porównaniu do ludności rosyjskojęzycznej, zakres pamięci dotyczącej własnej grupy. Buriaci nie poprzestają przy tym na pokoleniu dziadków, lecz obejmują pamięcią od siedmiu do dziewięciu pokoleń (czyli ok. 200 lat), których
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doświadczenia są dla nich żywą historią6. Nie twierdzę, że wszyscy Buriaci są świadomi tak odległej przeszłości, ale istniejący kult przodków, szacunek dla starszych pokoleń, daje niewątpliwie poszerzenie własnego doświadczenia0 przeszłość i stwarza wspólnotę przeżyć jako osnowę dla świadomej więzi narodowej.Możliwe jest również, iż odrębność jest w dużej mierze nacechowana rasowo1 przez to tworzy specyficzną sytuację ciągłego odrzucenia przez białą, rosyjsko- języczną większość, a przez to skłania do poszukiwania innej niż większościowa identyfikacji, działania zaś na rzecz grupy własnej (buriackiej), proponowane przez odradzające się elity, są łatwiej przyjmowane.Powrót do przyszłości — współczesne działania polityczne na rzecz grupy narodowejDziałacze polityczni po przemianach, jakie zaszły w krajach komunistycznych, przystąpili gremialnie do selekcji przeszłości. Budując nowe kanony postaci, miejsc i wydarzeń, kierowano się spodziewanymi czy doraźnymi korzyściami politycznymi, czerpiąc z bogatej skarbnicy historii własnych grup. Czyniły tak elity białoruskie, ustanawiając święto armii w rocznicę zwycięstwa nad armią moskiewską pod Orszą, podobnego zabiegu dokonali polscy politycy, wybierając raczej „Cud nad Wisłą” niż zwycięstwo pod Grunwaldem. Buriackie elity postąpiły jednak inaczej. Tworzyły nowe symbole ze starych elementów, nie zawłaszczając sobie zwycięstw Czyngis chana i nie antagonizując przez to innych grup. Ich wersja proponowanej przeszłości skierowana była w przyszłość, służyła umocnieniu i skonsolidowaniu grupy narodowej, a nie konfrontacji. Nazwałem takie pragmatyczne postępowanie z elementami kultury neotradycjonalizmem, czyli kreowaniem z jeszcze istniejących i zrozumiałych dla wszystkich elementów „starych-nowych” wartości kultury własnej, co nie miało dużo wspólnego z przywracaniem czy selekcją przeszłości. Taką swoistą inicjatywą był festiwal „Geseriada” — cykliczne święto poświęcone 1000-leciu istnienia buriackiego eposu Geser (swoisty „rok mickiewiczowski” trwający 3 lata i aktywizujący buriackie rejony również poza granicami republiki). Było to całkowicie nowe święto, pełne muzyki pop, wyborów miss Buriatów (nie całej Buriacji), zawodów sportowych, ale oparte na starej kanwie znanego powszechnie eposu7. * 1
6 W czasie badań trafiliśmy do wsi, gdzie w szkole podstawowej znajdowały się tablice genealogiczne wszystkich 16 rodów żyjących w wiosce, obejmujące 11 pokoleń od założenia wsi w 1633 r. Z identyczną sytuacją spotkaliśmy się również w szkole etnicznej z językiem buriackim w Arszanie (Sajany), gdzie podczas zajęć lekcyjnych w pierwszych klasach odtwarzano wielopokoleniowe drzewo genealogiczne.
1 Odsyłam do szerszego ujęcia „Geseriady’ w moim artykule Poczucie więzi narodowej i panmongo- 
lizm we współczesnej Buriacji w książce pod red. Ewy Nowickiej Wielka Syberia małych narodów.
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Szczególnie to szersze rozumienie kreowania grupy widać w postulatach etnopedagogiki, która nie ogranicza się tylko do weryfikacji historii, ale dotyka odmienności pojmowania świata, definicji inteligenci w odmiennych cywilizacjach, specyficznych dla różnych grup ról kobiet i mężczyzn, a przez to obejmuje całościowy aspekt wychowania przy odmiennym systemie oceniania. Przeszłość, historia, tak jak struktury i instytucje, służy tylko grupie, jej rozwojowi i trwaniu.Takimi działaniami ożywczymi są również próby budowy religii buriackiej, dającej kanwę do odrodzenia narodowego, jest to często spotykany proces na terenie Syberii, gdy elity starają się stworzyć alternatywę wobec rusyfikującego prawosławia (np. w Jakucji religia Ajyy, wśród Ałtajczyków burchanizm -  „biała wiara”). Podczas badań spotkałem się z próbami głębokiego łączenia lamaizmu, dominującego we wschodniej Buriacji, z ludowym, rodowym tradycyjnym szamanizmem, miało miejsce w Dolinie Tunkijskiej. Jest to interesujący region zetknięcia się dwu religii (lamaizmu i szamanizmu) oraz dwóch grup makrore- gionalnych: Buriatów wschodnich i zachodnich. Kreowaniu tego procesu towarzyszy poczucie więzi ponadrodowej (narodowej). Przypomina to po części sytuację z 1905 r. W XIX w. Buriaci mogli jako inrodcy oficjalnie wyznawać jedynie buddyzm lub prawosławie. Szamanizm nie był traktowany jako religia oficjalna. Buriaci w Dolinie Tunkijskiej (Chongodorzy) byli szamanistami. Przymuszeni bądź skłonieni prezentami, przyjmowali chrzest w Cerkwi prawosławnej. Jednak po 1905 r., gdy osłabienie polityczne caratu odbiło się i na jego polityce wyznaniowej — podobnie jak nominalnie prawosławni unici podlascy przeszli do Kościoła rzymskokatolickiego, tak Chongodorzy szamaniści wystąpili z Cerkwi prawosławnej. Nie mogą być jednak oficjalnie szamanistami (szamanizm nadal nie był religią uznawaną przez władze) — przyjęli lamaizm. Czym się kierowali w tym wyborze? Przecież różnice między wierzeniami szamanistów i lamaistów są istotne. Szaman, z którym przeprowadziłem wywiad, opowiadał, że szamanizm nie ma tak scholastycznej logiki wewnętrznej, jak religie kanoniczne, w tym lamaizm. Ma też całkowicie odmienną metodę sprawowania kultu. Szamani — często w stanie odurzenia — łączą się z duchami przodków. Co najistotniejsze — podkreślał — szamanizm to indywidualizm, niezwykłe zdolności nielicznych jednostek. Jak się wyraził: „rozpłynąłby się” w lamaizmie, dążąc do ciągłego samoograniczenia własnej osoby. A jednak w 1905 r. Chongodorzy połączyli się z lamaistami, a obecnie, po 90 latach, ponawiane są próby tego zbliżenia. Wydaje się, że procesowi temu przyświeca myśl zawarta w formule rozpoczynającej buriackie obrzędy szamanistyczne, „aby Buriaci żyli w pokoju i razem”8.Istotny proces budowy więzi narodowej toczy się w obrębie szamanizmu. Latem 1993 r. odbyła się próba stworzenia wspólnego Buriatom panteonu trzynastu bóstw bajkalskich, opiekunów gór, rzek, źródeł wokół Bajkału. Była też próba powołania jednego, wspólnego bóstwa opiekuńczego Bajkału. Ta ciekawa inicjatywa, zdaniem buriackich uczonych (np. K. Gierasimowej), była z góry
Wywiad przeprowadzony w Uian-Ude 20 września 1993 r.
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skazana na niepowodzenie. Takie łączenie jest sprzeczne z założeniami szamanizmu. Szaman jest związany z konkretnym miejscem, duchami tego miejsca, strzeże tradycji rodowych, nie dopuszcza do rodowych tajemnic obcych, nawet własnej żony, która na mocy zasad egzogamii pochodzi z innego rodu. Wbrew temu obrzędy na wyspie Olchon latem 1993 r. odbyły się i były związane z próbą stworzenia wspólnego dla wszystkich rodów kultu. Jednak to przełamywanie barier rodowych i powołanie wspólnego obrzędu nie przyniosło spodziewanych przez część inteligencji buriackiej pozytywnych rezultatów. Nie doprowadziło do wejścia nowo stworzonego obrzędu do narodowego kanonu — oficjalnej sfery życia narodowego. Poszczególne rody, a dokładnie szamani, nie zgodzili się na jakąś łączącą formę obrzędowości, kultu i panteonu bóstw. Nie pojawiła się też ponadrodowa narodowa sfera szamanizmu. To jednak, że szamanizm nie spełnił pokładanej w nim w nadziei na więziotwórcze narzędzie grupy narodowej nie wynikało, moim zdaniem, tylko z wzajemnych animozji między szamanistami i lamaistami (jak opowiadał w czasie wywiadu jeden z szamanów, ktoś próbował podpalić dacan postawiony w okolicach Autonomicznego Okręgu Ust-or- dyńskiego, czyli okolicach typowo szamanistycznych). Szamanizm, co pokazały nieudane próby „unii” religijnej, nie może — moim zdaniem — z założenia odwołać się do wspólnych pojęć, postaci, bogów. O ile bóstwo Światowida może być elementem jednoczącym np. Słowian, o tyle każdy z duchów opiekuńczych, czy bóstw ma charakter lokalny, rodowy, a cały szamanizm buriacki w dużym stopniu odwołuje się do kultu przodków. Dodatkowym elementem jest niechęć elit szamanistycznych wobec takich przedsięwzięć. Rozmach, jak na warunki Buriacji, działań lamaistów, ich hierarchia klasztorna, powstające przy daca- nach szkoły dla lamów przytłaczają szamanów.Ta nieudana próba budowy „unii” na kanwie szamanizmu skłoniła działaczy narodowych i zaangażowanych społecznie oraz politycznie duchownych lamai- stycznych do prób budowy nowej „unii” religijnej, łączącej elementy szamanizmu w ramach struktury lamaizmu. Takiej próby odprawiania obrzędów szamanistycznych przez lamów podjęli się niektórzy mnisi z dacanu iwołgińskiego, jak relacjonował nam to szaman, ponownie w opisanym już rejonie tunkińskim, styku Buriatów wschodnich-lamaistów z Buriatami zachodnimi-szamanistami. Działacz narodowy lama Samajew założył specjalne stowarzyszenie „Acharał” zajmujące się oprócz propagowania lamaizmu w Petersburgu również próbami odrodzenia narodowego Buriatów. Szamanizm po nieudanym eksperymencie powołania wspólnego panteonu bogów buriackich przestał być nadzieją na odrodzenie wśród elit narodowotwórczych. Wizja działaczy narodowych stworzenia „unii” szamanizmu w obrębie lamaizmu znajduje potwierdzenie w buddyzmie ludowym. W czasie wywiadów spotykaliśmy się często ze stwierdzeniami, szczególnie wśród starszego pokolenia, że to buddyzm łączy Buriatów, daje też więź szerszą z Kałmukami, Mongołami, wyraźnie zaś oddziela od Rosjan. Było to widoczne w obchodach święta „Zielonego Konia” związanego z bóstwem czasów ostatecznych Maitreją. Uczestniczyłem w tych obrzędach w niewielkim uzdrowisku na zboczach Sajanów, gdzie w domach wczasowych i sanatoriach
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przeważali kuracjusze Rosjanie. Mimo że w całym miasteczku rozwieszone były plakaty informujące o planowanych obrzędach buddyjskich, to na około 100 osób okrążających dacan w ramach procesji z „Zielonym Koniem” tylko troje stanowili Rosjanie. Samo zaś prawosławie nie przyciąga ponownie Buriatów, nie ma misji prawosławnych pośród ludności rodzimej. Cerkiew kojarzona jest z rosyjskością tak jak w 1905 r.Kolejną z takich płaszczyzn, która ponownie stała się po 80 latach dostępna dla elit buriackich jest działalność polityczna i związane z tym struktury. Parlamentaryzm, formy autonomii republikańskiej w Buriacji dają szansę również bardziej sformalizowanej postaci budowy solidarności narodowej. W maju 1992 r. w Buriacji funkcjonowały 33 organizacje społeczne (Bazarów 1992: 111-114) odzwierciedlające szerokie spektrum politycznych i społecznych poglądów i interesów narodowych. Ożywienie polityczne po upadku Związku Radzieckiego dało szansę działaczom buriackim i 27 lipca 1991 r. założyli Buriat-Mongolską Partię Ludową, jak podaje deklaracja ideowa, jej celem jest odrodzenie narodowe, rozwój kultury, języka, tradycji narodu buriackiego. Przewodniczącym partii jest B. Chamutajew, partia szuka swojego zaplecza głównie wśród naukowej, twórczej inteligencji buriackiej. Powstały również liczne organizacje mające charakter ruchów narodowych. Można do nich zaliczyć Wszechburiackie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury, powstałe 24 lutego 1991 r. na ogólnoburiackim zjeździe, poświęconym konsolidacji i duchowemu odrodzeniu narodu. Na zjeździe tym przed Stowarzyszeniem postawiono następujące cele: rozwój kultury, języka, obyczajów i tradycji, odrodzenie narodowych sposobów gospodarki, dalszą budowę wspólnych więzi duchowych. Stowarzyszenie ma oddziały w agińskim i ustordyńskim okręgach autonomicznych. Buriackie Centrum Humanitarne „Odrodzenie” , stawia sobie podobne cele jak poprzednia organizacja, tj. odrodzenie języka i kultury, obyczajów i tradycji narodowej. Ruch Narodowej Jedności „Negedeł”, zarejestrowany 16 marca 1992 r., dąży do zjednoczenia ugrupowań narodowo-demokratycznych i do stworzenia społeczeństwa obywatelskiego.Podsumowanie — kontekst kulturalistycznyCały zbiór zaprezentowanych w tej publikacji artykułów dotyczy w głównej mierze roli elit w procesie budowy narodu na kanwie grup etnicznych lub odrodzenia narodowego. Opisy obejmują różnorakie kontynenty, a odwołują się do sytuacji obecnej. Jest to dla mnie doskonały przykład obalający strukturali- styczno instytucjonalne koncepcje takich autorów, jak np. E. Gellner (Gellner 1991) czy B. Anderson (Anderson 1997). W przedstawionych przykładach działań inteligencji wyraźnie naruszone są „gellnerowskie” ograniczenia czasowo przestrzenne (Europa, przełom XVIII-XIX w.), strukturalne (własna armia, szkoła, administracja) czy gospodarcze (proces uprzemysłowienia, początki urbanizacji), jakoby konieczne przy powstawaniu narodu. Podobnie nie następuje, moim zdaniem przynamniej na Syberii, „andersonowski” proces kreoliza-
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cjii elit administracyjnych czy arystokratycznych w podbitym przez odległe centrum kraju (wszystkie elity lokalne w Buriacji zostały unicestwione fizycznie), a całkowicie nie przystaje to do sytuacji odrodzenia małych narodów (Sojoci, Jukagirzy, Ewenkowie). Nie neguję istotnej roli instytucji (np. szkolnictwa, armii), struktur grupowych, czy procesów społecznych i ekonomicznych (np. industrializacji) w budowie i istnieniu grupy narodowej, ale są one wtórne wobec kultury, służą grupie jedynie jako narzędzia. Działania odradzającej się świadomej elity (np. inteligencja, duchowieństwo), walczącej o kulturę grupy własnej (np. powszechne próby tworzenia religii narodowych, odnowienie języka) stanowią istotę odrodzenia narodowego czy budowy narodu. Wchodząca na poziom instytucjonalno-administracyjny inteligencja traktuje te instytucje jako instrument odrodzenia grupy własnej (np. etnopedagogika w szkolnictwie). Dlatego skłaniałbym się w swoich rozważaniach ku koncepcjom kulturalistycz- nym. Odwoływałbym się do prac S. Ossowskiego, A. Kłoskowskiej czy A. Smitha, upatrujących w kulturze podstawowe i wcześniejsze od wspólnych instytucji kryterium dla istnienia grupy, jaką jest naród. Przy czym koniecznym „katalizatorem” procesu unarodowienia grupy etnicznej, co pragnę podkreślić, jest elita (np. inteligencja, duchowieństwo, szlachta), struktury zaś, jakimi jest państwo, administracja, są raczej „narzędziem” . Naród czy odrodzenie narodowe na Syberii nie jest na pewno „produktem ubocznym” procesów industrializacji, urbanizacji, czy działań administracyjnych. Wręcz odwrotnie, na przekór nim małe i duże narody Syberii próbują się wyłonić z chaosu masowej, dominującej kultury sowieckiej, jaką żyje przybyła głównie po II wojnie światowej większość rosyjskojęzyczna. I nie chodzi tu o efekt końcowy, wręcz niemożliwy do osiągnięcia w obliczu potęgi imperium rosyjskiego. Samo działanie, sam protest, jest już nagrodą, gratyfikacją dla członków tych grup etnicznych czy narodowych, ponieważ podtrzymuje on ich godność.„Gellnerowskie” twierdzenie, że z 10 etnosów przetrwa i zdominuje inne tylko jeden z nich ze względu na swoją rozwiniętą naukę, administrację i państwo, nie przystaje do sytuacji, w której przejście z etnosu do grupy dominującej jest bardzo utrudnione ze względu na różnice rasowe. Walka o kanon kultury, o jego zaszczepienie (np. flaga, święta, godło, literatura, religia), o język oraz o wyrwanie starych symboli (najczęściej sowieckich) staje się wręcz podstawowym i patrząc z dłuższej perspektywy trwania narodu słusznym (jedynie dostępnym) postulatem działania na rzecz grupy własnej, proponowanym przez nowe elity narodowe.Inna droga, prowadząca najpierw do opanowania czy wytworzenia własnych struktur, administracji, przemysłu, armii itd., a przez to dopiero do kreowania kultury jest wręcz niemożliwa do realizacji. Aby tego dokonać, elity musiałyby wcześniej zmobilizować społeczeństwo (do zorganizowania tych instytucji i ich utrzymania), co można zrobić, korzystając z już istniejących, podzielanych autorytetów, postaci, istotnych wartości, których obrona i kultywowanie są równie ważne dla „dołów”, jak i inteligencji. Inaczej może powstać sytuacja, gdy społeczeństwo w obliczu walki elit, nie czując jeszcze więzi narodowej lub czując
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ją w niewielkim stopniu, nie widząc konieczności walki o instytucje i obrony nowych, dopiero kreowanych symboli, języka, postaci, świąt itd., może na zasadzie pragmatyzmu skłonić się raczej ku dobrze znanym, choć obcym symbolom, wyrzec się języka na rzecz innego, lepiej znanego i umożliwiającego szybszy awans, dążyć do nominalnej dwukulturowości — a w rezultacie doprowadzi do całkowitego zmarginalizowania kultury własnej. Jak pokazał przykład Białorusi, posiadanie struktur państwa bez wypełnienia ich znaną, podzielaną kulturą nie daje w konsekwencji podstaw do mobilizacji społeczeństwa do ich obrony, a tym samym do obrony niezależności.W powyższym tekście pragnąłem ukazać, iż buriackie elity narodowe wypełniają ramy struktur państwowych, ale nie jest to cel najważniejszy. Do szkolnictwa wprowadzają etnopedagogikę, do parlamentu wchodzą przez własne partie, propagują również nową twórczość, aby przez to wpływać na szerokie rzesze swoich pobratymców. Buriaci nie wracają do dawnych układów rodowych, herbów, lecz przetwarzają znane, niezapomniane jeszcze elementy w „nową przeszłość” . Podobnie dzieje się w religii, gdzie nie wraca się ostentacyjnie tylko do tradycyjnych wierzeń, lecz poszukuje się najlepszej formy jednoczącej naród o korzeniach szamanistycznych i lamaistycznych. W Buriacji mamy do czynienia z odmienną sytuacją niż w przypadku „małych narodów”, gdzie często przybywający z zewnątrz antropologowie konstruują ideologię danej grupy, szukają osób mogących stać się przywódcami, proponują rozwiązania sprawdzone wśród innych (np. wśród Indian Ameryki Północnej). Buriackie elity narodowe, przywódcy, duchowni, rozumiejąc swoją rolę i nie stając się konsumpcyjnie nastawioną klasą średnią, przewodzą i ponownie próbują konstytuować swoją grupę nie tylko w roli gospodarza, ale i w szerszym kontekście, angażując się np. w panmongolizm9, czy widząc swoją misję w propagowaniu buddyzmu wśród indyferentnej religijnie, zateizowanej, białej ludności rosyjskojęzycznej. Nie są „romantycznymi powstańcami” , przywracającymi dawno zniszczoną przez zdobywców przeszłość opiewaną w eposach, lecz przewodnikami, „budzicielami” segregującymi z rozbitego „sowieckiego domu wszystkich narodów” stare buriackie cegły, próbują konstruować nowy gmach na starych fundamentach, ale już z anteną satelitarną skierowaną (na ile to możliwe) raczej w stronę Japonii, Mongolii czy Korei. BibliografiaAnderson B.1997 Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjo
nalizmu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.Batujew В. B.1992 Otwiet, w: Istoria Buriatii w woprosach i otwietach, Ułan Ude.

9 Odsyłam tu do mojego artykułu Poczucie więzi narodowej...
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Bazarów B. W.1992 Otwiet, w: Istoria Buriatii w woprosach i otwietach, Ułan-Ude, s. 53-55. Bazarów B., Kuras Ł., Szakdurow J.1992 Otwiet, w: Istoria Buriatii w woprosach i otwietach, Ułan-Ude, s. 61-62. Burajew I. D.1992 Otwiet, w: Istoria Buriatii w woprosach i otwietach, Ułan-Ude, s. 83-84. Dorżijew D. L.1993 Kriestianskije wosstanija i miatieżi w Buriatii w 20-30gody (Chronika jazykom 
dokumienta), Ułan-Ude: Obszczestwiennonaucznyj Centr „Sibir”.Gellner E.1991 Narody nacjonalizm, PIW, Warszawa.Halemba A.2000 W co najlepij wirzyć? Religiajako czynnik „odrodzenia narodowego Ałtajczyków,w: Nowicka E. red., Wielka Syberia małych Narodów, Nomos, Kraków.Kim N. W.1991 Dżordżi Banzarow, Ułan-Ude: Obszczestwienno-Naucznyj Centr „Sibir”. Kłoskowska A.
Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.Kułakowski A.1992 Jakutskoj inteligencji, Jakutskoje kniżnoje izdatelstwo.Namsarajew S. D. (red.)1993 Istoria Buriatii, koniecXIX w -1941 g ., cz. I, Ułan-Ude: Ministierstwo Obrazowania Respubliki Buriatia, Obszcziestwienno-Naucznyj Centr „Sibir”.Nowicka E.2000 Red. Wielka Syberia małych narodów, Nomos Kraków.Nowicka E., Wyszyński R.1996 Lamowie i sekretarze, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa.Ossowski S.1946 Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny, Łódź.Smith A.1991 National identity, Londyn.Szirapow J. S.1992 Otwiet, w: Istoria Buriatii w woprosach i otwietach, Ministerstwo Obrazowanija Respubliki Buriatia, Obszcziestwienno-Naucznyj Centr „Sibir” , s. 11-13.Zajączkowski W.1994 Między komunizmem a nacjonalizmem. Inteligencja baszkirska przełomu lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wobec kwestii narodowej w ZSRR i Fede
racji Rosyjskiej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
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Wojciech LipińskiRdzenne ludy Jakucji. Myśliwi i profesorowie*
Syberia to zróżnicowany pod względem etnicznym obszar, będący ojczyzną kilkudziesięciu rdzennych narodowości. Wyróżnia się w nim kilka stref kulturowych, w których dominują odrębne typy gospodarki, określone w znacznym stopniu przez warunki naturalne. Na południu, w obszarze stepowo-górskim, dominuje kultura pasterska, oparta na hodowli koni i bydła (Buriaci, Chakasi). Z hodowlą tych zwierząt związana jest również kultura Jakutów, zamieszkujących ogromne obszary tajgi w basenie Leny. W strefie tajgi Jakuci stanowią wyjątkowy przykład zaadaptowania wywodzącego się ze stepów pasterstwa do nowych warunków środowiska. Typowe kultury syberyjskiej tajgi to grupy myśliwskie, przemieszczające się po rozległych terytoriach w poszukiwaniu zwierzyny. Część z nich posiadła umiejętność hodowli reniferów, które wykorzystywane jako środek transportu wydatnie zwiększyły ich mobilność (Ewenkowie, Eweni i in.). Pozostali mieszkańcy tajgi używali jako środka transportu głównie łodzi i psich zaprzęgów, w ich gospodarce zaś, obok myślistwa, ogromną rolę odgrywało rybołówstwo (Keci, Jukagirzy, ludy rosyjskiego Dalekiego Wschodu). Północne rejony Syberii to obszar zamieszkiwania grup, które w strefie tundry rozwinęły hodowlę reniferów. Ten charakterystyczny dla Syberii typ kultury dominuje od Półwyspu Kola na zachodzie aż po Półwysep Czukocki (Saami, Nieńcy, Czukcze, Koriacy). Ostatni region kulturowy obejmuje północno-wschodnie wybrzeże kontynentu azjatyckiego, zamieszkałe przez osiadłe grupy łowców, polujących głównie na morskie ssaki (Eskimosi, część Czukczów i Koriaków).Syberia to oprócz zróżnicowania kulturowego także wielość języków. Buriaci mówią językiem z rodziny mongolskiej, Jakuci są językowo ludem tureckim, we wschodniej Syberii i na rosyjskim Dalekim Wschodzie dominują języki tungu- zo-mandżurskie (Ewenkowie, Eweni, część ludów Dalekiego Wschodu), ludy zachodniej Syberii zaś używają języków z rodziny ugrofińskiej (Nieńcy, Chanto-
* Tekst ten jest kompilacją dwóch referatów. Pierwszy z nich pt. „Małe ludy Północy w Jakucji” został wygłoszony 15 maja 1999 r. na konferencji „Ludy tubylcze — wymiary partnerstwa”, drugi pt. „Głos peryferii. Elity intelektualne rdzennych ludów Jakucji wobec procesów odrodzenia narodowego” przedstawiłem 24 listopada 2001 r., podczas konferencji „Inteligencja tubylcza a tożsamość".
PIERWSZE NARODY, ISBN 83-7181-254-Х
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wie, Mansowie). Niektóre grupy posługują się nie należącymi do żadnej ze znanych rodzin, zupełnie odrębnymi językami, które określa się często mianem paleoazjatyckich (m.in. Keci). Większość ludów syberyjskich zamieszkiwała tradycyjnie w niewielkich grupach terytorialnych. Ich struktura społeczna oparta była w większości na egzogamicznych rodach, światopogląd religijny zaś opierał się na różnego rodzaju kultach przyrody, kultach myśliwskich oraz charakterystycznym dla Syberii szamanizmie.Cały ten zróżnicowany świat kulturowy znalazł się w XVII w. w obrębie państwa rosyjskiego. Obłożenie ludności autochtonicznej jasakiem (podatek na rzecz skarbu carskiego, płacony w skórkach cennych zwierząt futerkowych), chrystianizacja oraz wpływy kultury rosyjskiej powodowały powolne zmiany w kulturze rdzennej ludności. Intensyfikacja tych procesów nastąpiła w okresie państwa sowieckiego. Polityka gospodarcza ZSRR przyczyniła się do znacznego naruszenia istniejących jeszcze tradycyjnych struktur społecznych. Spowodowała to najpierw kolektywizacja, a następnie polityka ukrupniania (tworzenie dużych gospodarstw sowchozowych w miejsce mniejszych kołchozów, a tym samym przesiedlanie ludności do dużych, wieloetnicznych osad) i związana z nią likwidacja tzw. nieperspektywicznych osad. Jednocześnie w pierwszym okresie istnienia państwa sowieckiego (lata 20.) nastąpił szybki rozwój kulturalny ludów Syberii. Stworzono alfabety i literackie wersje języków rdzennych, wydawano prasę w rodzimych językach, zaczęły powstawać pierwsze dzieła literackie, na rosyjskich uniwersytetach kształciła się pierwsza grupa inteligencji. Również nowy podział administracyjny Syberii, choć w późniejszym okresie będący częstokroć narzędziem polityki skierowanej przeciwko rdzennym narodowościom, odzwierciedlał do pewnego stopnia jej etniczne zróżnicowanie. W wyniku tego podziału w 1922 r. wyodrębniono Jakucką Autonomiczną Republikę Radziecką. Małe ludy Północy w JakucjiTermin „małe ludy Północy” powstał w latach 20. i jest używany do dziś na określenie 26 niewielkich ludów syberyjskich, zamieszkujących głównie arktycz- ne rejony Rosji1. W Jakuckiej ASSR, obok narodowości tytularnej, czyli Jakutów, zamieszkiwali przedstawiciele 5 spośród tych grup — Czukcze, Dołganie, Eweni, Ewenkowie i Jukagirzy. Obecnie grupy te stanowią około 2% populacji republiki i liczą sobie odpowiednio — 473, 408, 8 668, 14 428 i 697 osób (dane z 1989 r.).Przemiany, jakie nastąpiły w drugiej połowie lat 80. wraz z nadejściem 
glasnosti, nie ominęły także omawianej grupy ludów. W 1988 r. kilku pisarzy wywodzących się z ludów rdzennych wystosowało pismo do Michaiła Gorbaczo
1 Są to następujące grupy: Aleuci, Chantowie, Czukcze, Czuwańcy, Dołganie, Eńcy, Eskimosi, Eweni, Ewenkowie, Itelmeni, Jukagirzy, Keci, Koriacy, Mansowie, Nanajowie, Negidalowie, Nganasanie, Nieńcy, Niwchowie, Oroczowie, Orokowie, Saami, Selkupowie, Tofalarzy, Udechejowie, Ulczowie.
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wa, w którym przedstawiali fatalną sytuację swoich społeczności. Jeden z podpisujących ów list, pisarz niwchijski Władimir Sangi, złożył jednocześnie projekt utworzenia Stowarzyszenia Małych Ludów Północy. W następnym roku zaczęły powstawać regionalne oddziały Stowarzyszenia, a także inne organizacje: Towarzystwo Tomskich Selkupów, Stowarzyszenie Ludu Saami z półwyspu Kola czy Regionalne Towarzystwo Eskimosów. Już w marcu 1989 r., w Moskwie zorganizowano pierwszy zjazd małych ludów Północy. Pomimo pewnych elementów manipulacji ze strony rządu zjazd miał niewątpliwe znaczenie w konsolidacji licznych grup tubylczych Syberii, a jego wynikiem było m.in. powołanie i oficjalne zatwierdzenie Stowarzyszenia Małych Ludów Północy. Działaniom tym, częściowo inicjowanym i kontrolowanym przez władze partyjne, towarzyszyło poruszenie narodowościowe w poszczególnych regionach. Nastroje te dały0 sobie znać w szczególny sposób w ciągu następnych miesięcy, kiedy zaczęły następować zmiany na polityczno-administracyjnej mapie Syberii. Jeszcze we wrześniu 1990 r. dotychczasowa Autonomiczna Republika Jakucji ogłosiła Deklarację o Niezależności Państwowej, a w przyjętej w dwa lata później (4 kwietnia 1992 r.) Konstytucji został określony jej status jako suwerennego1 demokratycznego państwa, będącego podmiotem Federacji Rosyjskiej. Ta sama Konstytucja wydziela następujące ludy rdzenne, zamieszkujące Republikę: małe ludy Północy, Jakutów i Starożyłów.Jakuci (nazwa własna Sacha) liczą sobie 382 tys. osób (dane z 1989 r.), co stanowi około 35% całej populacji, i są najważniejszą siłą polityczną i kulturalną kraju. Obsadzają 80% stanowisk administracyjnych, mają większość w rządzie, Jakutem był też pierwszy prezydent Republiki — Michaił Nikołajew. Starożyli (8 771 osób) to potomkowie dawnych osadników rosyjskich, którzy przybywali tu począwszy od XVII w. Ich kultura materialna i duchowa uległa znacznym wpływom ludności autochtonicznej. Grupa, której przyjrzymy się bliżej, to tzw. małe ludy Północy bądź rdzenne małe ludy Północy (korennye maloćislennye 
narody Severa), których łączna liczba sięga 25 tys. osób.Najliczniejsi z nich — Ewenkowie — to lud należący do tunguzo-mandżur- skiej grupy językowej. Zamieszkują głównie południowe i zachodnie rejony republiki, podstawą ich gospodarki jest hodowla reniferów i myślistwo. Język ich pobratymców Ewenów również należy do grupy tunguskiej. Ewenowie, trudniący się także hodowlą reniferów, zajmują północną i środkową część kraju. Poza językiem odróżnia ich od Ewenków większy stopień przyswojenia kultury sąsiednich grup, głównie Jukagirów. Niewielka liczba tych ostatnich zamieszkuje północno-wschodni kraniec Republiki. Tradycyjnym zajęciem południowej grupy Jukagirów (tzw. tajgowi, leśni bądź rzeczni) z rejonu górnego biegu Kołymy jest myślistwo i rybołówstwo. Ich ziomkowie z północy (Jukagirzy tundrowi) zaadaptowali również hodowlę reniferów, przejmując ją od Ewenów i Czukczów, któiych niewielka grupa zamieszkuje przy granicy z Czukockim Okręgiem Autonomicznym. Dołganie, któiych język powstał w wyniku zmieszania języka jakuckiego i jednego z dialektów ewenkijskich, hodują renifery na północno-zachodnim skraju Jakucji, u nasady półwyspu Tajmyr. Obecnie więk
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szość małych ludów Północy zamieszkuje w stałych osadach. Ze stadami reniferów koczują jedynie wydzielone brygady pasterzy. Podobnie rybacy i myśliwi wyruszają na swoje terytoria łowieckie jedynie podczas sezonu, większość roku spędzając w osadach.W nowo utworzonej Republice Sacha problem etniczności i zróżnicowania narodowościowego stał się jednym z ważniejszych tematów nie tylko naukowych, ale i politycznych dyskusji. Wiązało się to z potrzebą ugruntowania, a niejednokrotnie też tworzenia jakuckiej ideologii narodowej i nowoczesnej tożsamości. Jednym z jej elementów jest koncepcja specyficznej cywilizacji ark- tycznej, którą wytworzyły ludy tubylcze, a której równowaga została naruszona przez industrializację. Przywrócenie owej równowagi miałoby być celem dla współczesnych polityków i naukowców (Trzciński 1997). Z tych właśnie przesłanek wynika znaczne zainteresowanie, jakim darzy się w Jakucji małe ludy Północy, czego przejawem jest cały szereg inicjatyw, jakie podjęto w ostatnich latach na rzecz tych społeczności.Tym, co od początku istnienia suwerennej Jakucji skupiało uwagę odpowiednich kręgów politycznych i kulturalnych kraju, była sytuacja językowa. Spośród pięciu małych ludów Północy zamieszkujących Jakucję najwyższy procent osób uznających za ojczysty język swojej narodowości mają Jukagirzy i jest to zaledwie 35,2%2. Większość za rodzimy uznaje język jakucki bądź w nieco mniejszym stopniu rosyjski. Przyczyny tego stanu rzeczy są różnorakie, jednak bardziej nas tu interesuje, jakie podejmuje się w związku z tym działania. W 1992 r. przyjęto ustawę „O językach w Republice Sacha (Jakucja)” , stanowiącej podstawę polityki językowej państwa, która zmierzać ma w kierunku odrodzenia, zachowania i rozwoju języków rdzennych ludów. Ważniejsze, bo owocujące konkretnymi działaniami, było przyjęcie rok wcześniej „Koncepcji i programu odnowy i rozwoju szkół narodowych w RS (J)” (23 V 1991), w której kwestia języka jest jednym z podstawowych punktów. W 1993 r. na terenie Jakucji działało już 28 eweń- skich, 12 ewenkijskich i 2 jukagirskie szkoły, w któiych nauczano języków narodowych. Rozwinięto także działalność instytucji szkolnictwa wyższego, które przygotowują nauczycieli do tego typu szkół. Poza Katedrą Filologii Ludów Północy na Uniwersytecie Jakuckim powstał m.in. Koledż Małych Ludów Północy w Czerskim. Jednak mimo to, przynajmniej na razie, problem braku odpowiednio przygotowanych nauczycieli jest w wielu miejscowościach silnie odczuwany. Kłopot z nauczaniem rodzimych języków polega też na czym innym. Otóż w szkołach uczy się literackich wersji języków, które to wersje powstały w latach 20. i 30. i poza krótkim okresem odwilży korenizacyjnej nie miały większej
2 Nawet te dane nie przekładają się na rzeczywistą sytuację językową. Spośród 245 osób deklarujących jukagirski jako rodzimy biegle posługuje się tym językiem zaledwie 20 osób. Wśród innych grup procent osób uznających za rodzimy język własnej narodowości jest jeszcze mniejszy: Ewenkowie 8,5%, Eweni 34,7%. Język rosyjski uznaje za rodzimy 8,9% Ewenków, 10,7% Ewenów, 33,4% Jukagirów, 28,5% Czukczów. Jakucki zadeklarowało jako rodzimy 82,5% Ewenków, 54,3% Ewenów, 28,1% Jukagirów, 7,4% Czukczów.
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okazji wejść do szerokiego obiegu. Tak się składa, że zarówno język eweński, jak i ewenkijski powstały na bazie dialektów, które występują poza granicami RS(J). Bywa to przyczyną braku identyfikacji z nauczanym językiem i traktowania go jako elementu obcego, a nie jako istotnej części tożsamości etnicznej. Dotyczy to przede wszystkim Ewenów i Ewenków, wśród któiych zróżnicowanie dialektyczne jest znaczne, ale także, o dziwo, tak małej grupy, jak Jukagirzy. Mówiąc o szkołach narodowych, należy zauważyć, że ich działalność nie ogranicza się tylko do języka. Placówki te realizują szeroki program etnopedagogicz- ny, nastawiony na poznanie historii i kultury danego ludu oraz zróżnicowania etnicznego w regionie3.Kolejną ważną inicjatywą, która wcielała w życie jakucki postulat mówiący o konieczności wypracowania modelu kultury odpowiadającego potrzebom rdzennych ludów było tworzenie tzw. rodowych wspólnot małych ludów Północy 
(rodoyye obśćiny). Miały one odtwarzać tradycyjną strukturę rodową i stać się przez to podstawą odrodzenia i rozwoju kultury tych ludów. Tworzono je począwszy od 1991 r. na bazie dawnych gospodarstw sowchozowych. W ciągu dwóch lat powstało ich w Jakucji ponad 90. W początkowym okresie działalność wspólnot była bardzo dobrze dotowana, czuwał nad nimi Komitet ds. Ludów Północy, przekształcony potem w ministerstwo, a w 1995 r. parlament jakucki przyjął ustawę „O rodowej koczowniczej wspólnocie rdzennych małych ludów Północy” . Żywiołowy rozwój wspólnot w pierwszym okresie był możliwy głównie dzięki znacznej pomocy finansowej państwa. Kiedy ta została ograniczona, większość wspólnot nie sprostała twardym realiom ekonomicznym. Dziś dominuje w nich rozgoryczenie i brak jakichkolwiek perspektyw rozwoju. Co do szczytnego celu odtworzenia struktur rodowych, to wspólnoty nie tylko mu nie sprostały, ale częstokroć powodują różnego rodzaju konflikty, z reguły na tle ekonomicznym. Złą sytuację pogłębia jeszcze częste nieprzestrzeganie przez administracje rejonów prawa o wspólnotach i samowolne korzystanie z zasobów znajdujących się na ich terytoriach4.
3 Jest to przejawem zasadniczego zwrotu, jaki dokonał się w życiu kulturalnym ludów Syberii — otrzymały one możliwość kształcenia młodzieży w systemie kultury własnej, a nie jak dotąd — ogólnorosyjskiej. Specyfiką programów etnopedagogicznych jest zakorzenienie procesu kształcenia przez dobór tematów i wprowadzenie nowych przedmiotów w lokalnej specyfice etnokulturowej. Oprócz języków rodzimych naucza się m.in. kultury narodowej, literatury ludów Północy, historii regionu.4 Przykładem może tu być sytuacja jukagirskiej wspólnoty „Teki Odutok”. Tereny należące do wspólnoty zajmują znaczną część obszaru ulusu wierchniekołymskiego (północno-wschodnia Jakucja). Ziemie wspólnoty są bogate w drewno, znajdują się tam cenne tereny łowieckie, a przede wszystkim obszary złotonośne. W myśl ustawy „O rodowej koczowniczej wspólnocie rdzennych małych ludów Północy” korzystanie z zasobów naturalnych znajdujących się na ziemiach wspólnot podlega reglamentacji zależnej od woli tychże wspólnot. Mogą one np. żądać opłat za wydobycie surowców. W obawie przed utratą pełnej kontroli nad terenami wspólnoty „Teki Odulok” władze ulusu wierchniekołymskiego ogłosiły przynależne jej ziemie obszarem spornym, uniemożliwiając w ten sposób zastosowanie prawa o wspólnotach. Dzięki temu mogą bez żadnej odpowiedzialności prowadzić wydobycie złota oraz wyrąb lasów, powodujące degradacje cennych terenów łowieckich.
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Z innych inicjatyw związanych z ludami rdzennymi należałoby wspomnieć0 radiostacji Gevan, która nadaje programy w językach eweńskim, ewenkijskim1 jukagirskim, czy o czasopiśmie „Razovaja Ćajka” , które drukuje dodatki w językach tubylczych. Począwszy od 1999 r. wychodzi także dwutygodnik rdzennych małych ludów Północy Republiki Sacha — „Ilken” . Ważne znaczenie ma też działalność Instytutu Problemów Małych Ludów Północy, który skupia naukowców zajmujących się ludami rdzennymi w Jakucji, przy czym duża część z nich to przedstawiciele tychże ludów. Placówce tej przyjrzymy się bliżej w dalszej części tekstu. Tym, co niejako spina klamrą wszystkie te przedsięwzięcia, było ostateczne przyjęcie w 1997 r. ustawy „O statusie prawnym rdzennych małych ludów Północy” .Obecna sytuacja ludów Północy w Republice Sacha jest dość paradoksalna. Grupy tubylcze uzyskały tu teoretycznie zarówno opiekę prawną, jak i wiele instytucji służących ich kulturalnemu rozwojowi. Jednak jest to częstokroć jedynie stan formalny, mający niewiele wspólnego z rzeczywistą sytuacją. Tą z kolei kształtują różne układy sił, na które władze republiki nie mają bądź nie chcą mieć wpływu. Jest to przede wszystkim samowola lokalnych władz administracyjnych, nie przestrzegających prawa o wspólnotach ludów rdzennych, działania przedsiębiorstw przemysłowych wydobywających węgiel, złoto i diamenty oraz monopolistyczne praktyki koncernów zajmujących się skupem i przetwórstwem skórek zwierząt futerkowych i produktów z hodowli reniferów5. Społecznościom rdzennym jest niezwykle trudno przebić się przez siatkę podobnych, personalno-ekonomicznych powiązań, co powoduje, iż przyjęte ustawy są jedynie martwą literą prawa. Drugim czynnikiem, blokującym możliwości pełnego korzystania z prawnych i instytucjonalnych zdobyczy ostatnich lat, jest ogólna sytuacja ekonomiczna republiki, a przede wszystkim stan ekonomiczno socjalny odległych prowincji kraju, gdzie przede wszystkim zamieszkują małe ludy Północy. Są to głównie tereny wiejskie, w większości poza ułusami centralnymi, w odległych rejonach kraju, które mają często utrudnioną komunikację z centrum. Przemiany ekonomiczne ostatnich lat (m.in. spadek liczby reniferów hodowlanych z 380 tys. sztuk w 1980 r., do 196,4 tys. w 1997 r.) uderzyły szczególnie w regiony północne. Znacznie wzrosło bezrobocie i obniżyła się stopa życiowa rdzennych mieszkańców. Przedstawiciele małych ludów Północy mają najniższe wskaźniki dochodów, najgorszą sytuację mieszkaniową
5 W czasach sowieckich infrastrukturę obsługującą myśliwych i hodowców zapewniały sowchozy i wielkie przedsiębiorstwa państwowe, które upadły wraz z całą gospodarką. W Republice Sacha ich miejsce zajęły Narodowa Kompania „Taba”, zajmująca się przetwórstwem produktów pochodzących z hodowli reniferów oraz koncern futrzarski „Sachabult”. Przedsiębiorstwa te są monopolistami na rynku jakuckim, dzięki czemu mogą dowolnie kształtować ceny i zasady rozliczeń, nie dopuszczając jednocześnie do otwarcia rynku. Działając wspólnie z administracjami ulusów, skutecznie blokują możliwość skupowania skórek przez firmy zagraniczne. Stosowany przez „Sachabult" system zaliczek powoduje uzależnienie wielu myśliwych od struktur przedsiębiorstwa. Pomimo oficjalnego funkcjonowania w Jakucji gospodarki wolnorynkowej sprzedaż skórek prywatnym kupcom myśliwi wciąż określają mianem „czarnego rynku”.
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i są najsłabiej zabezpieczeni socjalnie ze wszystkich grup etnicznych w Jakucji. Taka sytuacja nie pozostaje bez wpływu na inne sfery życia. Wiele do życzenia pozostawia stan zdrowia tych społeczności, ogromne spustoszenie sieje alkoholizm, wśród małych ludów Północy występuje najwięcej samobójstw, szczególnie ludzi młodych. Wspomniane wcześniej problemy z respektowaniem praw ludności rdzennej powodują, iż nie może ona w pełni korzystać ze zdobyczy instytucjonalnych i prawnych, zły zaś status socjalno-ekonomiczny prowadzi do marginalizacji małych ludów Połnocy w życiu społecznym Jakucji.Paradygmat północocentrycznyOpisane wyżej przemiany przełomu lat 80. i 90. oraz wywołane nimi zjawiska zwykło się określać mianem odrodzenia narodowego bądź kulturalnego. W odniesieniu do Syberii powyższe terminy obejmują te prądy kulturalne i ideologiczne, kóre wskazują na wartości kultur rodzimych i dążą do nadania im odpowiedniej wagi i należnego statusu. Podobny cel przyświeca wielu organizacjom, instytucjom i inicjatywom legislacyjnym, jakie opisane zostały w pierwszej części tekstu. Jak się okazuje ich funkcjonowanie napotyka w Republice Sacha na liczne przeszkody, które uniemożliwiają małym ludom Północy wyjście poza społeczny margines. Świadome tej sytuacji elity intelektualne rdzennych ludów niemożność osiągnięcia wielu praktycznych celów rekompensują działaniami w sferze ideologiczno-światopoglądowej. Niezwykle istotną rolę odgrywa w nich, wspomniany wcześniej, Instytut Problemów Małych Ludów Północy.Najważniejszą placówką szkolnictwa wyższego, kształcącą w czasach Związku Radzieckiego przedstawicieli małych ludów Północy, był leningradzki Instytut im. Hercena. Było to centrum nie tylko edukacji, ale też badań nad kulturą i językiem ludów rdzennych, przy czym badań prowadzonych przez samych przedstawicieli tych narodowości. W ciągu ponad 30 lat swojej działalności Instytut im. Hercena opuściło tysiące absolwentów, zarówno studiów magisterskich, jak i ze stopniem doktorskim. Wśród nich było też wielu mieszkańców Jakucji, którzy wracając z Leningradu znajdowali zatrudnienie w różnych placówkach naukowych Jakucka. Na początku lat 90. ta rozproszona kadra naukowa, wywodząca się z ludów rdzennych, skupiła się wokół nowej, odrębnej placówki — Instytutu Problemów Małych Ludów Północy, będącego filią Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk. Działalność Instytutu jest ściśle związana z procesami odrodzeniowymi, przygotowuje się tu m.in. programy rozwoju społeczno-ekonomicznego poszczególnych narodowości. Pracownicy Instytutu uczestniczyli też w działaniach na rzecz wprowadzenia szkół narodowych, przygotowując koncepcje wychowania dzieci ludów Północy oraz wychowania rodzinnego i przedszkolnego. Naukowcy z Instytutu Problemów Małych Ludów Północy współpracują też z innymi placówkami naukowymi, m.in. z Katedrą Filologii Północnej, gdzie kształcą się nauczyciele języków rodzimych. Instytut, w którego skład wchodzą oddziały ewenkijski, eweński i jukagirski
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oraz sekcje folkloru, języka, a także filozofii czy archeologii, prowadzi regularną działalność naukową. W miarę skromnych możliwości finansowych prowadzone są badania nad różnymi aspektami życia małych ludów Północy (nie tylko w zakresie nauk humanistycznych, ale także dotyczące gospodarki czy ochrony zdrowia), organizowane są konferencje. Instytut wydaje corocznie kilka publikacji — książki, zbiory artykułów oraz materiały z konferencji, jednocześnie w sytuacji przemian, związanych z kryzysem ustrojowym przełomu lat 80. i 90., wielu obecnych pracowników naukowych Instytutu Problemów Małych Ludów Północy zaangażowało się czynnie w działania odrodzeniowe na rzecz swoich społeczności. Ewenkijscy, Eweńscy i Jukagirscy etnografowie, historycy, czy językoznawcy byli częstokroć tymi osobami, które kreowały i lansowały idee odrodzeniowe, współorganizowały popularne w pierwszej połowie lat 90. zjazdy poszczególnych narodowości, czy powoływały do życia organizację ludów rdzennych w Jakucji — Stowarzyszenie Małych Ludów Północy. Wszystko to sprawia, iż działalność naukowa Instytutu jest ściśle związana z przemianami kulturalnymi, jakie zachodzą w Republice Sacha, w szczególności z procesami odrodzenia narodowego. Lektura kilku zbiorów artykułów, które w ciągu lat 90. opublikował Instytut, pozwolą na zorientowanie się, w jaki sposób opisane uwikłanie znajduje swe odbicie w dyskursie naukowym.W publikacjach Instytutu znajduje swoje uzasadnienie sama idea odrodzenia narodowego, rozpatrywana tu w kontekście historycznego procesu wyłaniania się świadomości małych ludów Północy oraz rola inteligenqi w jej kształtowaniu:Elementy ideologii odrodzenia ludów Północy w ciągu długiego procesu historycznego gromadziły się w naturalny sposób w otchłaniach narodowej świadomości jako odbicie realnohistorycznych warunków bytu i rozwoju. Następowało to w miarę jak określone elementy świadomości zyskiwały nową jakość w życiu codziennym. W ten sposób na przestrzeni dziesięcioleci i stuleci powstawała świadomość konieczności zachowania i odrodzenia przez małe ludy Północy ich tradycyjnych wartości, pomimo iż w swej długiej i trudnej drodze rozwoju bezpowrotnie utraciły wiele z materialnej i duchowej kultury. Jednak przez wszystkie te lata i wieki przeniesiono to światłe poczucie konieczności odrodzenia, które z czasem przybrało konkretne kształty. Ze wszystkich warstw małych ludów Północy to właśnie inteligencja, posiadająca największy potencjał intelektualny i organizacyjny, ochraniająca najlepsze narodowe tradycje i zwyczaje, broniąca interesów i ideałów swojego narodu, wypracowuje i wnosi w życie narodu ową chronioną przez niego ideę zachowania samodzielności i odrodzenia6.Charakterystycznym motywem jest tutaj nadanie idei odrodzenia rangi daw- ności, wywiedzenie jej z zachowanej przez wieki tradycji, w ramach której istniała jakoby zawsze, a obecnie, dzięki działaniom inteligencji, zostaje wprowadzona w życie. Wydana w 2000 r. książka pod redakcją Ewy Nowickiej Wielka 
Syberia małych narodów stawia zasadnicze pytanie dotyczące procesów odrodzeniowych na Syberii — czy zjawiska te oznaczają odrodzenie, czy może raczej narodziny narodów? Autor cytowanego powyżej tekstu zdaje się udzielać na nie
6 Rodinov 1993: 53.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Rdzenne ludy Jakucji. M yśliw i i profesorowie 241

jednoznacznej odpowiedzi, będącej głosem samych, dla nas jakże niepewnych w swej kondycji, narodów syberyjskich — oczywiście stawia na odrodzenie, które, co więcej, jest ideą równie starą, jak same te narodowości.To wskazanie na wewnętrzny głos samych ludów Północy, zestawiony z pytaniem postawionym przez badaczy z zewnątrz, nie pojawiło się tutaj przypadkowo. Jest to bowiem podstawowa dystynkcja, na której opiera się podejście inteligencji rdzennej do uprawiania nauki. Polega ono na przewartościowaniu dotychczasowych tez nauki, mającej swe źródło w cywilizacji europejskiej:Panująca dotychczas europocentryczna metodologia państw kolonialnych dzieliła narody świata na „historyczne” i „nie posiadające historii” . Przy czym dzieje narodów, zaliczonych do tej drugiej grupy, badano poprzez pryzmat systemu wartości cywilizacji europejskiej, która „odkryła” je dla progresywnego rozwoju7.Ten podział i wynikający z niego punkt widzenia zostaje odrzucony, co więcej — autorzy przytaczają szereg przykładów na to, jak podobne poglądy wpłynęły na złe traktowanie owych „narodów bez historii” , co doprowadziło je na skraj wyginięcia. W miejsce odrzuconego paradygmatu proponuje się nowy:Naszym zdaniem, w charakterze roboczego modelu posłużyć może północocentryczne 
podejście do badań problematyki ludów Północy, które wskazywać będzie na absolutną, a nie względną wartość cywilizacji podbiegunowej dla rozwoju ludzkości8.Zawarta w tym stwierdzeniu myśl, która dla wielu jukagirskich czy eweń- skich naukowców mogłaby stanowić programowe hasło ich badań, wyznacza w znacznym stopniu zakres proponowanej przez nich problematyki badawczej oraz sposób interpretacji faktów. Sposób postrzegania świata, oparty na odwróceniu dotychczasowej optyki, zamianie europocentryzmu na północocentryzm, staje się wspólną płaszczyzną dla podejmowanych dyskusji o kulturze ludów Północy. W jej obrębie mieści się idea cywilizacji podbiegunowej — unikatowego środowiska kulturowego właściwego rdzennym mieszkańcom wszystkich krajów arktycznych, wśród których szczególną rolę odgrywają ludy Północy. Podejście północocentryczne proponuje przewartościowanie wielu dotychczasowych poglądów, w tym rewizję podstawowych teorii na pochodzenie człowieka. Stąd popularność idei członka korespondenta Akademi Nauk Przyrodniczych J. A. Moczanowa, który wysnuł teorię o pochodzeniu ludzkości właśnie z syberyjskiej Północy, odwracając tym samym kierunki migracji przodków współczesnego człowieka, jakie dotąd uznawano za właściwe. Przyjęcie północocentrycznego podejścia oraz odniesienie do teorii akademika Moczanowa pozwala autorom omawianego tekstu na konkluzję:Kultura starożytnego północnego myśliwego jawi się w ten sposób jako oryginalna cywilizacja łowiecka, poprzedzająca rolnicze cywilizacje południa i wschodu Europy9.

7 Abramov, Vinokurova Г 993: Г 5.8 Tamże: Г 7.9 Tamże: 20. W tym miejscu warto by sięgnąć do historii jakuckiej myśli naukowej, w której odnaleźć można twierdzenia o podobnym charakterze. Współczesny jakucki ruch narodowy odwołuje się do
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W takim kontekście badanie kultury tradycyjnej ludów Północy nabiera nowej wartości — jako odkrywanie fenomenów kulturowych leżących u źródeł całej ludzkości. Nowego znaczenia nabierają takie rewelacje, jak najstarszy z odnalezionych na świecie kalendarzy, pochodzący z Syberii i liczący sobie 18 tys. lat, pochodzące z tego samego regionu wytwory sztuki sprzed 34 tys. lat czy zaskakujące zbieżności w eweńskim i wczesnoegipskim systemie odmierzania czasu.Północocentryzm wydaje się być inspirującym modelem dla wielu innych tekstów, zamieszczanych w publikacjach Instytutu Problemów Małych Ludów Północy. Odrzucanie dotychczasowych sposobów wyjaśniania zjawisk i umieszczanie tychże w nowym paradygmacie umożliwia autorom ich zakorzenienie w obrębie właściwej, ich zdaniem, tradycji. Z zabiegiem takim mamy do czynienia w artykule dotyczącym nazw największych rzek Jakucji:Mając w większości europejskie pochodzenie i wychowanie, [autorzy dotychczasowych etymologii — przyp. W. L.] bezkrytycznie przenosili europejski sposób określania nazw geograficznych na praktykę przodków współczesnych Ewenków i Ewenów. [...] Niektórzy z nich próbowali wiązać powstanie nazw geograficznych z okresem poznania Jakucji przez rosyjskich kozaków albo jeszcze późniejszym. To w oczywisty sposób pomniejsza samodzielną kulturę rdzennych ludów i pozbawia je prawa do posiadania własnej, nawet jeśli oficjalnie niezapisanej, historii* 10 11.Autor rozpatruje nazwy największych jakuckich rzek — Leny, Ałdanu, Wiliu- ja, Kołymy, Indygirki i Jany. W jego interpretacji wszystkie te nazwy pochodzą z języków tunguskich, u źródeł zaś ich powstania leżą wyobrażenia totemiczne, charakteryzujące postrzeganie świata przez przodków współczesnych Ewenów i Ewenków. Obowiązujące dotychczas etymologie są natomiast przejawem arogancji wobec kultur rdzennych, właściwej dla europocentrycznego podejścia. Samo zaś badanie hydronimów nie jest w tym przypadku jedynie językoznawczym zadaniem, ale pozwala także dostrzec ogólne wartości kultury tunguskiej:Hydronimy te świadczą o tym, że przodkowie Ewenów i Ewenków posiadali dostatecznie bogaty obraz przestrzeni i system orientacji na ogromnych terytoriach. Niezwykle subtelnie i dokładnie oznaczali specyfikę [terenu — przyp. W. L.j i, wykorzystując duże możliwości języków eweńskiego i ewenkijskiego, pozwalające podkreślić ową specyfikę, nadawali nazwy. Wszystko to zachowywało się w pamięci ludu i było przekazywane w ustnej formie z pokolenia na pokolenie. Niewątpliwe wartości naszych przodków żądają od nas szacunku dla swego rodzimego języka, odrodzenia i zachowania go dla przyszłych pokoleń11.
dwóch tradycji — Północy i wielkiego stepu, z którym łączą Jakutów teorie etnogenezy. Ta druga tradycja była bardzo popularna już w latach 20. i 30., kiedy powstawały dzieła pierwszych intelektualistów jakuckich. Jedna z największych postaci tego czasu, G. W Ksenofontow, w kilku swoich artykułach dawał wyraz przekananiu, iż te same tradycje stepowe, które „zrodziły” naród jakucki, miały bezpośredni wpływ na kształtowanie się cywilizacji śródziemnomorskich oraz na powstanie szeregu tradycji mitologicznych tego obszaru, w tym biblijnych (Ksenofontov 1992).10 Kejmetinov 1994: 56.11 Tamże: 61.
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Ten końcowy akapit kieruje naszą uwagę w stronę samej idei odrodzenia narodowego. Paradygmat północocentryzmu, ze swymi ambicjami do głębokiej rewizji dotychczasowych twierdzeń nauki i dążeniem do stworzenia nowej hierarchii kultur, jest integralną częścią klimatu intelektualnego, jaki towarzyszy procesom odrodzenia narodowego w Jakucji. Wskazuje przy tym, jak ważną rolę narodotwórczą odgrywa nauka i jej przedstawiciele.Zygmunt Bauman w jednym ze swych ostatnich tekstów dotyczących współczesnej kondycji narodu cytuje Ernsta Gellnera, który mawiał, iż w procesach tworzenia nowoczesnych narodów większą rolę niż gilotyny odgrywają profesorowie. O znaczeniu inteligencji w procesach narodowościowych przekonani byli już wcześniejsi badacze, wśród których poczesne miejsce zajmuje Florian Znaniecki, dający dokładny opis roli historyków, etnografów, językoznawców czy pisarzy. W historii kształtowania się wspólnot narodowych w Europie można by wskazać wiele nazwisk ludzi nauki, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do pobudzenia uczuć narodowych. Wśród nich byli i tacy, którym, podobnie jak we współczesnej Jakucji, bliska była idea centralności rodzimej kultury. Wskazać tu można chociażby naszego Jana Karłowicza z jego teorią środkowości polszczyzny, która miałaby być najlepszym z języków słowiańskich. Pisał o tym Jan Stanisław Bystroń w swej, jakże aktualnej — także w odniesieniu do Syberii — 
Megalomanii narodowej. W świetle powyższych stwierdzeń autorzy omawianych artykułów jawić się nam mogą jak owi gellnerowscy profesorowie, którzy poprzez dzieła swojego intelektu kształtują „wspólnotę wyobrażoną” , w sposób niemal dosłowny odgrywają rolę, jaką „przodownikom narodowym” wyznaczał Florian Znaniecki.Instytut Problemów Małych Ludów Północy i treści jego publikacji, które wyżej omówiliśmy, są też przejawem szerszego zjawiska, z jakim mamy do czynienia we współczesnym świecie. Już od półwiecza zachodzą procesy, które uderzają w same podstawy nowoczesności, naruszając hegemonię kultury Zachodu wraz z jej nauką. Takie dzieła epoki dekolonizacji, jak Orientalizm  E. Saida pokazały konwencjonalność konstruktów nauki europejskiej dotyczących innych kultur i upomniały się o tworzenie konstruktów własnych, wypływających z ich wnętrza. Jak piszą Wojciech Burszta i Krzysztof Piątkowski, u założeń antropologicznego modernizmu leżało przekonanie, iż świat dzieli się na centrum i peryferie. Pierwsze oznaczać miało tę kulturę i to społeczeństwo, które stworzyło samą antropologię. Peryferie zaś były tymi obszarami, którym nadano status odmienności i które stały się polem badań. Dziś niedawne obiekty badań zaczynają coraz częściej nie tylko przemawiać własnym głosem, ale też odrzucać jakikolwiek głos z zewnątrz. W Nowej Zelandi, w czasach rozkwitu ruchu Mao- ritanga, białych studentów nie wpuszczano na maoryjskie seminaria, a niektórzy maoryjscy radykałowie domagali się w latach 80., aby biali badacze w ogóle o nich nie pisali (Hanson 1999: 192). W Stanach Zjednoczonych znany intelektualista i działacz lakocki Vine Deloria Jr. już przed trzydziestu laty w druzgocącej krytyce rozprawiał się z antropologami, którzy, jego zdaniem, niczym szarańcza najeżdżają co lato indiańskie rezerwaty. I takie też, katastrofalne jak
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po pladze szarańczy, są skutki owych najazdów i tworzonych na ich podstawie teorii na temat Indian (Deloria 1994). Samodzielne mówienie o sobie to dziś przywilej już nie tylko postkolonialnych państw, ale też społeczności rdzennych, małych grup tubylczych, które wyjątkowo zgodnie zdają się mówić „nie” dotychczasowemu centrum.To, czy rozpad ZSRR oznaczał kres kolonialnej polityki wobec Syberii, jest rzeczą sporną. Pewne jest natomiast, iż transformacja ustrojowa pozwoliła, by w takich kategoriach rozpatrywać przeszłość regionu. I choć może niezbyt skrzętnie, ale skorzystano z tego, również w samej Jakucji, gdzie słynna rozprawa z rosyjskim i radzieckim kolonializmem w postaci książki Uliany Vinokuro- wej Skaz o narode Sacha wywołała falę dyskusji. Ta sama Uliana Vinokurowa pełniła przez kilka lat funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Problemów Małych Ludów Północy i jest też współautorką jednego z omawianych wyżej artykułów.„Północocentryczne podejście” to paradygmat nauki uwikłanej w procesy narodotwórcze, zachodzące obecnie w Republice Sacha. Jest to również, w szerszym ujęciu, postkolonialny głos peryferii, które odrzucają dyktat dotychczasowego centrum. Nie godzą się na istnienie podziału, który ludom Północy przydawał rolę „narodów bez historii”. Jeśli w ogóle ma istnieć jakiekolwiek centrum, to chcą je widzieć u siebie — na Północy.BibliografiaAbramov A. W., Vinokurova U. A.1993 Narody Severa: poisk nadonal’noj identicnosti, w: Maloćislennye narody Severa 
Jakutii: sostojanie, problemy. Sbomik naucnych trudov, Jakuck, s. 15-23.Burszta W., Piątkowski K.1994 O czym opowiada antropologiczna opowieść, Warszawa.Cl if ford J.2000 Kiopoty z kulturą, Warszawa.Deloria V., Jr.1994 Custer umarł za wasze grzechy, „Tawacin”, nr 4 (28), s. 10-17.Hanson A.1999 Kreowanie Maorysa: wynalazek kultury i jego logika, w: Amerykańska antropo
logia postmodernistyczna, red. M. Buchowski, Warszawa, s. 183-201.

Jary ki...1994 Jazyki, kultura i buduśćee narodov Arktiki (Materiały meżdunarodnoj konferen-
cii, Jakutsk. 17-21 ijunja 1993 g.), Jakuck.Kejmetinov V. A.1994 Evenskie gidronimy Jakutii (O proischożdenii nazvanij rek Lena, Aldan, Viljuj, 
Kolyma, Indigirka, Jana), w: Jazyki, kultura i buduśćee narodov Arktiki. Mate
riały meżdunarodnoj konferencii. Jakutsk. 17-21 ijunja 1993, Jakuck, s. 56-62.Ksenofontov G. V.1992 Śamanizm. Izbrannye trudy (Publikacii 1928-1929gg.), Jakuck.
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Maloćislennye...1993 Maloćislennye narody Severa Jakutii: sostojanie, problemy (sbomik naućnych 
trudov), Jakuck.Nowicka E. (red.)2000 Wielka Syberia małych narodów, Kraków.Rodinov T. P.1993 Samosoznanie maloćislennych narodov Severa (К metodologii izućenija), w: Ma
loćislennye narody Severa Jakutii: sostojanie, problemy. Sbomik naućnych tru
dov, Jakuck, s. 49-53.Trzciński P.1997 Kto, co i komu zawdzięcza w Republice Sacha. Procesy dekolonizacyjne we współczesnej Jakucji, praca magisterska złożona w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Warszawa.Vakhtin N.1992 Native peoples o f the Russian Far North, Minority Rights Group International Report.
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Jarosław DerlickiJukagirzy. Psi ludzie*
Syberia to nie tylko wyodrębniony obszar geograficzny, ale i kulturowy, ukształtowany przez warunki klimatyczne, wędrówki ludów, procesy asymilacyjne, izolacyjne i inne. Jej ludność, mimo wielkiej różnorodności, prowadziła podobną gospodarkę, zajmując się myślistwem, rybołówstwem lub też hodowlą. Wielorakie kontakty między przedstawicielami poszczególnych grup (szczególnie tych żyjących w północnej Syberii) doprowadziły do wytworzenia kultury nazywanej dzisiaj arktyczną bądź podbiegunową. Składają się na nią tradycyjne zajęcia syberyjskich autochtonów, wierzenia, kult przyrody, ognia i inne. Można tu także wspomnieć o pewnym, wspólnym bagażu doświadczeń — rosyjskiej kolonizacji, sowietyzacji, rozprzestrzenianiu stereotypów budowanych przez Rosjan i innych przybyszów oraz współczesnym procesie tzw. odrodzenia narodowego.Kiedy w XVI w. rozpoczął się podbój olbrzymich terytoriów Syberii, wszelkie napotkane przez kozaków ludy zostały ochrzczone wspólnym mianem inorod- 
ców, czyli obcoplemieńców. W ten sposób kwalifikowano miejscowych jako całość i podkreślano ich obcość. W okresie władzy carskiej określenie inorodca często traciło swoje znaczenie; dla rosyjskich osadników autochtoni byli nierzadko znacznie bliżsi niż Rosjanie. Urzędnicy i kupcy rosyjscy potrafili posługiwać się językami rodzimymi ludów, z którymi wchodzili w kontakty. Osadnicy rosyjscy i zesłańcy od miejscowych uczyli się, jak przeżyć w ekstremalnych warunkach Północy, a za żony brali sobie miejscowe kobiety.Ogromne zmiany w podejściu Rosjan do autochtonów nastąpiły po rewolucji, szczególnie w latach 50. W wyniku zakrojonej na szeroką skalę industrializacji, Syberię zalały wówczas fale tzw. wremienszczyków, robotników przyjeżdżających na kilkuletnie kontrakty z Rosji. W krótkim czasie uzyskali oni liczebną przewagę nad miejscową ludnością największej syberyjskiej republiki — Jakucji. Wokół ich rzadkich i z góry obarczonych uprzedzeniami kontaktów z przedstawicielami syberyjskich ludów narastały stereotypy i mity. Przybyszów denerwował wygląd inorodców, zachowanie czy odmienny sposób myślenia. Swój udział
* Inspiracją do tytułu było dla mnie opowiadanie pierwszego jukagirskiego pisarza Teki Odułoka, pt. Imtechaj u sobac’ich Ijudjej {Imtechąj u psich ludzi), wydane w 1937 r.
PIERWSZE NARODY, ISBN S3-7181-254-X
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248 Jarosław  Derlicki

w tym procesie miała także ewolucyjna historiografia marksistowska, przedstawiając autochtonów jako zapóźnione cywilizacyjnie etnograficzne eksponaty, jedyną szansą była dla nich sowietyzacja, a Rosjanie kluczem do pełnego ucywilizowania się. Na tym gruncie wyrastały mity o prymitywizmie, głupocie i naiwności miejscowych. Rosła także liczba dowcipów o „Czukczach” , z którymi utożsamiano wszystkie ludy Syberii. Takie właśnie podejście do ludności autochtonicznej prezentowała władza radziecka, poddając ją sowietyzacji.Budowany przez lata stereotyp „Czukczy” odbił się także na samych zainteresowanych, ich kultura zaczęła być czymś, czego należało się wstydzić, wierzenia okazały się zabobonami, a język zupełnie niepotrzebnym przeżytkiem. W krótkim czasie mieszkańcy Syberii zaczęli „tracić” swoje rodzime języki i istotne treści kultury, dążąc do jedynej właściwej — radzieckiej. Trudno się dziwić takiemu stanowi rzeczy, jeśli weźmie się pod uwagę, że nawet w warunkach przymusowej ateizacji społeczeństwa radzieccy uczeni podkreślali zbawienny wpływ chrystianizacji miejscowych: „Cerkiew wykorzeniała lub zmiękczała barbarzyńskie obyczaje [inorodców — przyp. J. D.]. Oswojenie podstaw chrześcijańskich nauk podkopywało nieokrzesane przedstawienia, związane z szamaństwem” (Kolesov 1991: 178).Dopiero przełom lat 80. i 90. dał ludom syberyjskim możliwość bardziej swobodnego wypowiadania się o swojej kulturze i decydowania o własnym losie. Przemiany te nie ominęły również Republiki Sacha (Jakucja), gdzie władzę przejęli Jakuci. Ich kultura, język i święta uzyskały status państwowych. Powstało wiele organizacji, stowarzyszeń i instytucji państwowych zajmujących się animacją jakuckiej kultury. Temu procesowi jakuckiego odrodzenia zostały podporządkowane także inne etnosy zamieszkujące republikę, tzw. małe ludy Północy1, które w pewnym sensie ponownie zepchnięto na margines.Rys historycznyJednym z najmniejszych, a z pewnością najstarszym ludem zamieszkującym tereny obecnej Jakucji są Jukagirzy. W całej Federacji Rosyjskiej znajduje się ich ponad 1 200, z tego w Jakucji około 800 osób. Z licznej jeszcze w XVII w. grupy plemion jukagirskich, zamieszkujących dorzecza rzek północnej Jakucji, zachowały się do dzisiaj w zasadzie tylko dwie społeczności. Jedną z nich stanowią mieszkający w ułusie niżniekołymskim nad rzeką Ałazjeją — Jukagirzy, tzw. tundrowi; drugą — mieszkający w ułusie wierchniekołymskim nad rzeką Jasaczną — Jukagirzy, tzw. leśni (tajgowi) lub rzeczni. Pochodzenie Jukagirów oraz ich języków nie zostało do końca wyjaśnione. Zakłada się, że są oni pierwszą falą ludów uralskich, a ich dialekty tworzą grupę językową pokrewną językom ugrofińskim1 2.
1 Do grupy tej zalicza się Czukczów, Dotgan, Ewenków, Ewenów i Jukagirów.2 Tak uważają prof. Gawrył Nikołajewicz Kuryłow, filolog języka jukagirskiego z Państwowego Uniwersytetu w Jakucku, oraz prof. Fubito Endo, językoznawca z Wakayama University w Japonii.
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W XIII w. na tereny zamieszkiwane przez Jukagirów zaczęły napływać ludy tunguskie, które utworzyły następnie dwa etnosy: Ewenów i Ewenków. Ludność ta, prowadząca bardziej zaawansowany i agresywny typ gospodarki (hodowla reniferów), szybko wypierała miejscowych na północ, odbierając im lepsze ziemie. Od strony południowej i zachodniej napływali także Jakuci, którzy na jukagirskich ziemiach pojawili się wraz z Rosjanami. Natomiast od wschodu Jukagirzy kontaktowali się z Kodakami i Czukaczami.W wyniku tych kontaktów dosyć liczna jeszcze w XVII w. populacja plemion jukagirskich3 znacznie się zmniejszyła, a w 1959 r. było ich oficjalnie zaledwie 295 osób4. Tradycyjnie Jukagirzy zajmowali się myślistwem, rybołówstwem i zbieractwem, do transportu używając psich zaprzęgów. Tam gdzie dochodziło do bardziej intensywnych kontaktów z Czukczami i Ewenami, Jukagirzy zaczęli przejmować hodowlę reniferów. Przypuszczalnie z języka eweńskiego pochodzi także nazwa Jukagir5, która oznacza w jednym z tłumaczeń „odległy ród”. Zdaniem radzieckiej historiografii ewolucyjnej, poziom rozwoju plemion jukagirskich w momencie ich kontaktu z ludami napływowymi był tak niski, że ulegli oni całkowitej asymilacji kulturowej, przejmując od sąsiadów kolejno wszelkie zdobycze cywilizacyjne, nie wyłączając języka.Degradacji jukagirskiej kultury dopełnił okres sowiecki. Przymusowa kolektywizacja w istotny sposób zmieniła tradycyjne gałęzie gospodarki. Utworzenie stałych osad oraz szkół z internatem bezpowrotnie rozluźniło dotychczasowe więzi rodowe oraz „wyrwało” młode pokolenie z życia w tajdze i tundrze. Zakrojona na szeroką skalę industrializacja doprowadziła do wyniszczenia środowiska naturalnego, uzależniając Jukagirów od pomocy z zewnątrz. W okresie tym znajomość języka jukagirskiego spadła oficjalnie do 35,2%, a w chwili obecnej jest zapewne znacznie niższa6.Od stereotypu do autostereotypuW okresie władzy sowieckiej wszystkie ludy autochtoniczne niejako „wrzucono” do jednego worka; tworzyły one odrębną od Rosjan kategorię. I chociaż wewnątrz tej grupy istniała pewna hierarchia, na górze której stali Jakuci, to Rosjanie wszystkie etnosy postrzegali w ten sam sposób. W latach 90. dotychczasowy podział uległ rozdrobnieniu. Jakuci, którzy uzyskali własny kraj, niejako wyszli z kategorii ludów autochtonicznych, tworząc odrębną obok Rosjan grupę.
3 Świadczą o tym szacunkowe wyliczenia radzieckich uczonych oraz pewne wskazówki językowe i podania, np. w języku jakuckim zorzę polarną określa się mianem „jukagirskich ogni”; folklor wspomina także o białych ptakach, które robiły się czarne, przelatując nad jukagirskimi ogniskami.4 Duży wpływ na tę sytuację miała także ówczesna polityka narodowościowa ZSRR, w myśl której mniejsze narodowości miały być włączane do większych.5 Etnonim grupy to „Oduł, Waduł”, czyli „silny, odważny”.6 Prowadząc badania wśród Jukagirów w latach 1996-2000, spotkałem zaledwie kilkadziesiąt osób, które potrafiły porozumiewać się po jukagirsku.
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Niezależnie jednak od zmian w hierarchii statusu poszczególnych ludów na samym dole tej drabiny zawsze znajdowali się Jukagirzy, o których krążyły równie niewybredne dowcipy, co o Czukczach. Osady, w których mieszkali, utożsamiano z lenistwem, alkoholizmem, zacofaniem i głupotą. Czym bowiem mogli szczycić się ludzie, którzy nie mieli nic własnego; strój i hodowlę reniferów zapożyczyli od Ewenów, a łódkę od Jakutów? Od przestarzałych psich zaprzęgów, którymi się posługiwali nazywano ich obelżywie „psimi ludźmi” (sobaczyje 
liudi), oprócz tego byli niegospodarni i wstydzili się własnego języka. A wreszcie co to za naród, który liczy sobie zaledwie kilkaset osób?Zbudowany w ten sposób, wyłącznie na pejoratywnych przesłankach, stereotyp w znaczny sposób wpłynął także na Jukagirów i ich postrzeganie rodzimej kultury i języka. Doprowadziło to do paradoksalnej sytuacji, w której dzieci po prostu wstydziły się przyznać do tego, że są Jukagirami. Równie wstydliwą sprawą był język jukagirski, którego średnie pokolenie nie zna w ogóle7. W wielu osadach, także z przyczyn politycznych, ludzie często określali swoją narodowość jako eweńską lub jakucką.Współczesne przemianyPrzełom lat 80. i 90. przyniósł ogromne zmiany w polityce narodowościowej ZSRR, a następnie jego spadkobiercy — Federacji Rosyjskiej. Poszczególne republiki i okręgi autonomiczne rezygnowały z oficjalnej, nic nie znaczącej nazwy „autonomiczna”, zastępując ten epitet nazwami w językach narodowych8. W Jakucji dużo uwagi poświęcono kulturze jakuckiej i małym ludom Północy. Jednak rozwój tych ostatnich miał mieścić się w ściśle określonych przez ideologów jakuckich granicach, miał więc charakter paternalistyczny.W przypadku Jukagirów, podobnie jak i innych rdzennych ludów, troska ta przejawiała się w organizacji szkół narodowych, wspólnot rodowych, zjazdów jukagirskich, wprowadzaniu świąt narodowych itp. W Andruszkino9 utworzono szkołę z trzema programami narodowymi: jakuckim, eweńskim i jukagirskim. W Nielemnoje, gdzie ponad połowę mieszkańców stanowią Jukagirzy, powstała Narodowa Jukagirska Szkoła im. Teki Odułoka. W Jakucji powstały dwie juka- girskie wspólnoty rodowe „Teki Odułok” w Nielemnoje i „Czajła” w Andruszkino. Wspólnoty miały być instytucjami przywracającymi dawny system rodowy, a jednocześnie zajmującymi miejsce likwidowanych sowchozów i kołchozów. Jak nietrudno się domyśleć, program rozwoju wspólnot rodowych nie przyniósł spodziewanego rezultatu, a poszczególne wspólnoty zaczęły szybko upadać z braku środków finansowych. Podobny, odgórny charakter miało zor
7 Średnie pokolenie posługuje się rosyjskim i/lub jakuckim.8 Z Jakuckiej ASSR powstała Republika Sacha (Jakucja). Sacha to etnonim Jakutów.9 Andruszkino jest osadą wieloetniczną, w której Jukagirzy stanowią nieco ponad 20%.
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ganizowanie w 1992 r. Pierwszego Zjazdu Jukagirskiego oraz wprowadzenie „jukagirskiego” święta Szachadibe, którego scenariusz został ułożony przez jakuckich etnografów.Działania te, jakkolwiek były sterowane z zewnątrz, pobudziły do działania jukagirskie elity i zainicjowały powszechną dyskusję nad rodzimą kulturą, językiem i sposobami ich „odrodzenia” . Szczególne znaczenie dla tego procesu miał zjazd jukagirski, zorganizowany z dużym rozmachem w 1992 r. Liczne występy folklorystyczne, pokazy tańców, tradycyjnej odzieży i śpiewów unaoczniły, że kultura jukagirska może być ciekawa i atrakcyjna, i wcale nie należy się jej wstydzić. Miejscowa inteligencja zorientowała się, że ludzie zaczną utożsamiać się z jukagirską kulturą dopiero wtedy, gdy odwróceniu ulegnie narosły stereotyp, który stał się z upływem czasu autostereotypem grupy.Proces dowartościowywania lub nawet przewartościowywania własnej kultury jest charakterystyczny dla wielu procesów narodotwórczych. Wiele uwagi poświęcił temu zjawisku Jan Stanisław Bystroń, zaznaczając, że wiara we własne siły, którą powinny pobudzać elity, podtrzymuje całe grupy społeczne. Podtrzymywanie tej wiary przez elity jukagirskie wśród społeczeństwa jest zadaniem szczególnie trudnym.Jukagirzy, mimo niewielkiej liczebności, żyją w ogromnym rozproszeniu. W całej Jakucji istnieją ich dwa większe skupiska (Andruszkino i Nielemnoje), których mieszkańcy diametralnie się różnią: jedni — żyjąc w tundrze i zajmując się hodowlą reniferów; drudzy — żyjąc w tajdze i zajmując się myślistwem i rybołówstwem. Ich języki różnią się na tyle, że nie mówi się o odrębnych dialektach, ale o pokrewnych językach, za przykład podając polski i rosyjski. Nadto Jukagirzy tundrowi, którzy zawsze mieszkali w obrębie Jakucji, posługują się głównie językiem jakuckim. Natomiast tajgowi używają głównie języka rosyjskiego, ponieważ do końca lat 50. Żylina obszarze obwodu magadańskiego. Podziały istnieją także wewnątrz inteligenckiego stowarzyszenia — Rady Starszych Narodu Jukagirskiego. Jego działaczami są jukagirscy liderzy, głównie mieszkający na stałe w Jakucku urzędnicy i naukowcy. Na ogół żyją oni oderwani od swoich rodzimych wiosek położonych w tundrze i tajdze, nie znając lokalnych problemów, w związku z czym ich pomysły i projekty tchną nierzadko fantastyczną „utopią” . Na łonie tej organizacji trwa niekończąca się dyskusja0 to, którą wersję języka i kultury przyjąć jako „uniwersum” jukagirskie: tundrową czy tajgową.To główne przeszkody, które stoją na przeszkodzie unifikacji i ujednolicania kultury, koniecznych według Antoniny Kłoskowskiej do procesów narodotwórczych. Podobne stanowisko prezentował także Florian Znaniecki, przypisując podstawową rolę w syntezie kultur regionalnych w jedną narodową właśnie elitom. Tego samego zdania jest także jukagirska inteligencja, która przetrwanie swego etnosu widzi właśnie w wypracowaniu jednej literackiej formuły języka1 zacieśnieniu kontaktów między poszczególnymi grupami Jukagirów. Aspiracje jukagirskich liderów sięgają naprawdę wysoko. W ciągu kilku ostatnich lat stworzyli oni projekt autonomii, który po wielu dyskusjach został uchwalony
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przez parlamenty Federacji Rosyjskiej i jakucji. Autonomia obejmuje dwa największe skupiska jukagirów, wspominane wyżej osady Andruszkino i Nielemnoje. Oprócz „odrodzenia” rodzimej kultury i języka stawia również na zachowanie i rozwój tradycyjnych gałęzi gospodarki, takich jak myślistwo, rybołówstwo i hodowla reniferów oraz działalności z nimi związanej, takiej jak: przemysł futrzarski, przetwórstwo ryb, mięsa itp. Niestety, ze względu na szczupłość środków budżetowych projekt nie jest realizowany.Tworzenie obrazu własnegoKonieczność odwrócenia stereotypu i tworzenia nowego obrazu własnej grupy przez inteligencję jukagirską są bardziej zrozumiałe w świetle założenia Kło- skowskiej: „tożsamość narodowa zbiorowości narodowej to jej zbiorowa samo- wiedza, jej samookreślenie, tworzenie obrazu własnego i cała zawartość, treść samowiedzy” (Kłoskowska 1996: 99). Oczywiście z tej samowiedzy nie da się wykreślić pewnych faktów historycznych, takich jak bardzo dawne pochodzenie czy szybka asymilacja. Jednak zadaniem inteligencji jest tak manipulować historią, aby utworzyć nowy, atrakcyjny autostereotyp grupy, z którym chciałaby się ona utożsamiać. Świetlana przeszłość nie może już dłużej być historią podboju, poddania, upadku i poniżenia. Musi stać się historią etnocentiyczną, pisaną z „naszego” punktu widzenia, bo w końcu co „oni” o nas wiedzą. Fakt pozostaje faktem, jednak zawsze można coś dopowiedzieć, zmienić znaczenie, odwrócić bieg wydarzeń, a coś przykrego zataić. W ten sposób psi zaprzęg przestaje być archaizmem, a staje się „pierwszym” sposobem transportu na Syberii, powodem do dumy. Dobroduszność i gościnność przestają być postrzegane jako głupota i naiwność, ale jako przejaw nieskażonej przez świat zachodni mentalności „dzieci przyrody” . Tego typu twórcza aranżacja „starych” faktów z nowymi znaczeniami jest niezwykle podobna do opisywanego przez Erica Hobsbawma „wynalezienia tradycji” . Należy zresztą dodać, że inteligencja jukagirska w swojej działalności posługuje się również i tym „środkiem”.Elity jukagirskie w swoich poszukiwaniach sięgają chętnie do białych plam w przeszłości. Jeżeli obecnie są ludem małym i rozproszonym, próbują udowodnić, że dawniej tworzyli jeden wielki „naród”10, mieli jedną kulturę i jeden język. Swoją obecną sytuację i ogromne zróżnicowanie przypisują bezprawnemu zawojowaniu przez przybyszów, w wyniku którego podzielili się na szereg plemion i języków oraz rozproszyli po całej Jakucji. Odwołanie się do wspólnego dziedzictwa jest z pewnością zamierzonym działaniem inteligencji mającym na celu konsolidację Jukagirów. Chodzi tu o mitologizację tych wyznaczników narodowych, których brak współczesnym Jukagirom, takich jak język, terytorium, historia, wspólne pochodzenie itp. Taka interpretacja historii bywa jednak często
10 W języku rosyjskim „naród” może oznaczać zarówno lud, jak i naród.
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bardzo niekonsekwentna. Z jednego zdania wynika, że Jukagirzy byli świetnymi, bardzo odważnymi wojownikami, którzy nigdy nie zostali podbici. Z drugiego zdania można natomiast dowiedzieć się, że na całym świecie nie ma tak pokojowo nastawionych ludzi i dlatego właśnie zostali oni zasymilowani przez obcych.Jukagirskie elity sięgają również do dziedzictwa ludów zupełnie odrębnych i dalekich, u których szukają podobieństw. W poszukiwaniu jukagirskich spadkobierców najdalej wychodzi książka Nikołaja Kuiyłowa Jukagirzy: nierozwią
zana zagadka ludzkości. Rozm yślania Jukagira (Kurilov 1999). Autor za pomocą różnorodnych opracowań naukowych oraz własnej intuicji udowadnia, że ojczyzną pra-Jukagirów mogła być centralna Jakucja. Z niej wyruszały poszczególne grupy na Czukotkę, dając początek Czukczom i Eskimosom. Część pra-Jukagirów wyruszyła także na południe, gdzie wzięła udział w kształtowaniu się ludów mongolskich i tunguzo-mandżurskich. Jeszcze inna grupa dała początek żyjącym na północny zachód od Jakucji Chantom, Mansom i Nieńcom. Z jednej z jukagirskich grup południowych wywodzili się, według Kurilova, Scytowie, których część wyruszyła na zachód, a pozostali utworzyli grupy turkojęzyczne. Najciekawsze jest jednak stwierdzenie, że Jukagirzy przeszli Cieśninę Beringa i rozpoczęli zasiedlanie Ameryki Północnej, czyli byli przodkami Indian. Na poparcie tych argumentów autor przytacza mnóstwo dowodów, jednak głównie0 paranaukowym charakterze. Dowodem na jukagirskie pochodzenie Indian ma być, według niego, występowanie w jego rodzinnej wiosce tych samych grup krwi, co u Indian. Oczywiście interpretacja wyznaczająca tak szeroki krąg potomków dzisiejszych Jukagirów niesie za sobą także inne konsekwencje. W imię zasady „nie ucz ojca, jak dzieci robić” Tunguzi i Czukcze nie mogli nauczyć Jukagirów hodowli reniferów, stało się zupełnie odwrotnie. Jukagirom przypisuje także inne umiejętności, takie jak obróbka żelaza czy ceramiki. Brak tych wyrobów w znaleziskach archeologicznych autor kwituje prostym wytłumaczeniem „zdążyli przekazać sąsiadom i zapomnieli” .Szacunek dla przyrody w swoich wypowiedziach podkreślają wszyscy przedstawiciele syberyjskich ludów. Jednak w ujęciu inteligencji jukagirski stosunek do przyrody jest szczególny, ponieważ był pierwowzorem relacji człowiek — natura dla wszystkich otaczających ludów. Opierając się na „starożytnym” pochodzeniu własnej grupy, można wychodzić poza historię do takich kwestii, jak cechy narodowe. Inteligencja jukagirska stara się pokazać, że skoro Jukagirzy są ludem w Jakucji najstarszym i najbardziej archaicznym, to jednocześnie najbardziej ekologicznym, żyjącym w największej harmonii z przyrodą. Posługując się faktami historycznymi, dowodzi, że dopóki Jukagirzy mieszkali sami, nie było żadnych problemów związanych z eksploatacją przyrody. Dopiero przybysze, którzy nie rozumieli potrzeb przyrody i bezmyślnie nadmiernie z niej korzystali, doprowadzili do degradacji środowiska naturalnego, wytrzebili zwierzynę1 ryby. Jest to także swego rodzaju odpowiedź na zarzuty sąsiadów dotyczące nieprzygotowywania zapasów na zimę, którym argumentowano jukagirskie lenistwo. Z jukagirskiego punktu widzenia wynikało to bowiem z szacunku dla
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przyrody i prawa tajgi (lub tundry): „nie bierz więcej niż potrzebujesz” . I rzeczywiście do dzisiaj funkcjonują wśród Jukagirów podania o tym, że nie wolno od przyrody brać więcej niż na bieżące potrzeby. Opisują one przypadki kar nakładanych przez duchy przyrody na ludzi, którzy nadmiernie polowali.Swoją nową interpretację tłumaczą również inne wytykane przez obcych jukagirskie cechy, takie jak zbytnia gościnność czy obowiązek dzielenia się zdobyczą ze wszystkimi, którzy brali udział w polowaniu, i rodziną. Według przekonań jukagirskiej inteligencji, wynikają one z najbardziej ludzkich, humanitarnych pobudek. W bezlitosnym świecie tajgi i tundry człowiek jest zdany na pomoc innych, bez ich pomocy zginie, dlatego właśnie Jukagirzy są tacy gościnni i dzielą się wszystkim, co mają.Jukagirskie elity odwracają w ten sposób znaczenie każdego elementu historii, kultury i tradycji, który mógł być powodem do wstydu. Podkreślają własną unikatowość, swój sposób życia uznając na najlepszy. Jako pierwsi mieszkańcy tego kraju są najlepiej przystosowani do życia w nim; są najbardziej „tajgowym” z narodów świata. Także ich filozofia życiowa pełna jest wyższych wartości, których brak społeczeństwom „rozwiniętym”. Nie przywiązują wagi do dóbr materialnych, ponieważ nigdy nie miały one dla nich znaczenia, są skromni i cisi, bo tego nauczyła ich natura.Przedstawianie Jukagirów i ich dziejów w nowym świetle ma, w myśl jukagirskich działaczy, odrodzić naród, jego kulturę i język. Należy się jednak zastanowić, na ile jest to odradzanie, a na ile tworzenie nowej tradycji, kultury i historii. Język jukagirski jest już praktycznie językiem martwym, więc w całym tym procesie chodzi raczej o utworzenie czegoś „jukagirskiego” , z czym ludzie mogliby się utożsamiać. Czymś takim może być „nowa historia” i szereg cech z niej wynikających. Nazywając ten proces „odradzaniem”, tworzy się nowe tradycje, takie jak święto Szachadibe, które z roku na rok zmienia swój scenariusz, a z tradycyjnym świętem dzieli jedynie nazwę. Tworzeniem tradycji są także wszelkie instytucje władzy we wspomnianym wyżej projekcie jukagirskiej autonomii. Zakłada on bowiem powołanie Wodza Zwierzchniego czy Rady Starszych — organów, które nigdy u Jukagirów nie istniały. W poszukiwaniu esencji jukagirskości modyfikuje się również żywe tradycje, takie jak obrzęd karmienia ognia11, który przenosi się do oficjalnych uroczystości lokalnych.Tworzenie nowego autostereotypu grupy to proces niezwykle skomplikowany, ocierający się o naukę i procesy etniczne. Twórcza aranżacja nowych faktów, znaczeń i symboli czyni z inteligencji artystów, którzy starannie dobierają farby, płótna i ramy. Ich działalność to nie tylko odpowiedź na potrzeby własnej grupy, ale także możliwość opowiedzenia własnym głosem o sobie. Pozostaje jednak pytanie, czy twórcy trafią w gust własnej publiki. Czy stworzony przez nich kolaż okaże się wystarczająco interesujący i przetrwa próbę czasu?
11 Obrzęd karmienia ognia jest wśród Jukagirów żywą tradycją do dzisiaj. Służy on zapewnieniu pomocy duchów przyrody podczas polowania czy połowu ryb.
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Zamiast podsumowania

W 1990 r. polskie media donosiły, iż w Hollywood zrealizowano film, który po raz pierwszy w historii amerykańskiego kina ma pokazać prawdę o Indianach, rezygnując z czarno-białej kalki złego dzikusa. Zwracano uwagę na pietyzm, z jakim ekipa filmowa miała odtwarzać autentyczne życie Indian i realia amerykańskiego pogranicza. Byli tacy, którzy czy to ze względu na młody wiek, czy też naiwność bądź wiarę w kino dali się zwieść i niecierpliwie czekali. Uwierzyli w niemożliwe, licząc na to, że żyjące mitami Hollywood zechce pozbawić się swej pożywki. Jednak twórcy obsypanego Oscarami Tańczącego z  wilkami swój zapał do dokładnego odtwarzania życia Indian wyczerpali przy ich odświętnych strojach — co współgra doskonale z zapierającymi dech w piersiach krajobrazami i całością pięknych zdjęć, ale niekoniecznie z prawdą — dbałość zaś o historyczne realia zagubiła im się gdzieś pomiędzy literackim oryginałem a rynkowymi wymogami adaptacji1. Schemat kalki pozostał zaś równie czarno-biały, tyle że jej elementy przesunięto o 180 stopni — pokazano dobrych Indian i złych Amerykanów, ożywiając tym samym mityczną postać szlachetnego tubylca.Od kiedy Europa w swym pędzie do poznawania i obejmowania w posiadanie świata zetknęła się z egzotycznymi ludami, „dziki” zagościł na stałe w umysłach ludzi Zachodu. Będąc, jak to za C. Levi-Strausem określił P. Trzciński, figurą dobrą do myślenia, obraz tubylca przybierał kształty różne i często przeciwstawne, stając się albo powodowanym instynktami i pozbawionym wszelkich wyższych wartości barbarzyńcą, albo szczęśliwą istotą, wiodącą błogi, niezepsuty cywilizacją żywot na łonie natury. Niezmienne pozostawało tylko to, iż w obrazach tych zawsze odbijały się intelektualne niepokoje Zachodu, nigdy zaś prawda o samych tubylcach. Przenikając do litaratury, od filozoficznych rozważań Monteigne’a, aż po westernowo-indiańskie książki przygodowe, motyw „dzikiego” , szlachetnego tubylca, dziecka przyrody zagrożonego przez ekspansję
1 Film powstał na podstawie książki M. Blake’a, Tańczący z  wilkami, Kraków 1991. W książce Blake’a porucznik J. J. Dunbar zaprzyjaźnia sie z Komańczami, których w filmie zmieniono na Lakotów, czyli owianych „historyczno-westemową” legendą Siuksów.
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Białych, powtarzany wciąż i przetwarzany (od Indian po syberyjskiego Dersu Uzałę), umacniał się i głęboko osadzał w umysłach ludzi Zachodu.W obronie ginących, zagrożonych przez cywilizację ludów sami Biali zaczęli występować jeszcze w pierwszej połowie XIX w. Utworzone w 1839 r. w Anglii The Aborigines Protection Society było bodaj pierwszą konserwatywną organizacją humanitarną, stojącą na stanowisku nieodwracalności postępu i starającą się ułatwić tubylcom przejście przez meandry modernizacji. Co bardziej radykalne stowarzyszenia tego nurtu, których wiele powstało pod koniec wieku w Stanach Zjednoczonych, jedyną drogę przetrwania widziały w asymilacji, kładąc nacisk na edukację i promując przejście na rolnictwo. Nurt wspierania ludów tubylczych rozwinął się szczególnie w drugiej połowie ubiegłego wieku, prowadząc zarówno do tworzenia popularnych w Europie grup indianistycznych, jak i międzynarodowych organizacji (International Work Group for Indigenous Af- fairs, Cultural Survival), które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju ruchu tubylczego. Na rzecz autochtonów występowały też znane postacie. Marlon Brando w proteście przeciwko sytuacji Indian nie odebrał Oscara za Ojca 
chrzestnego, posyłając na uroczystość Indiankę Małe Pióro, która wygłosiła antyrasistowską mowę. Z kolei znany piosenkarz Sting zaangażował się w obronę Indian z Amazonii.Obok tych działań i konkretnych inicjatyw istnieje szeroki nurt fascynacji egzotyką, „prymitywizmem”, kulturową odmiennością. Wielką karierę zrobił ostatnio australijski instrument didgeridoo, a aborygeńskie obrazy pokazują muzea całego świata. W czasach, w których myślenie o świecie zdominował paradygmat wyobraźni i każdy może w budowaniu własnej tożsamości, ima- ge’u, strategii marketingowej firmy i kto wie czego jeszcze sięgnąć po wartości dowolnej kultury — uczęszczać na warsztaty z szamanizmu i medytować według zasad wybranej szkoły — wizerunek tubylca, dawniej naiwnego dzikiego, dziś dysponenta poszukiwanej wiedzy2, zyskuje wciąż na znaczeniu. Dziś ten obraz wykorzystują sami tubylcy, o czym wspomina P. Bartuszek, pisząc o turystyce w rezerwacie Crow. P. Trzciński w zakończeniu swojego tekstu zwraca uwagę, iż sama ideologia tubylczości jest w znacznym stopniu zależna od tendencji panujących w kulturze zachodniej. Cytowany przez niego John Hirst (,,...w latach sześćdziesiątych Aborygeni byli głęboko uduchowioną rasą, w latach siedemdziesiątych — stosowali równouprawnienie płci, w latach osiemdziesiątych — Aborygeni byli miłośnikami natury i jej protektorami”) uzmysławia nam, jak w istocie bliskie sobie i wzajemnie od siebie zależne są współcześnie takie wytwory wyobraźni i ideologii, jak europejski wizerunek „tubylca” i „rdzenna” idea tubylczości. W tym zapętleniu kodów i przetworzeniach obrazów i wyobra
2 Lost tribes, lostknowledge brzmiał tytuł artykułu o kulturach rdzennych w numerze „’Пте’а” z 23 września 1991 r., w którym zanikanie kultur tubylczych porównywano do spłonięcia biblioteki aleksandryjskiej, a wyróżniane grubą czcionką zdania stawiały niepokojące pytania i prognozy: „can mankind survive the loss of native culture”, „When native cultures disappear, so does a trove of scientific and mediacal wisdom”. O podobnym podejściu do kultur rdzennych pisze w tym tomie M. Ząbek.
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żeń ujawniają się przesądy jednych i dążenia drugich. Tak jak Zachód wciąż karmi się ideałami szlachetnego dzikusa, tak ruch tubylczy sprawnie korzysta z zachodnich „wytworów” — z praw człowieka, z fascynacji egzotyką i odmiennością, z poprawności politycznej, z fali przeprosin za wyrządzone krzywdy i powszechnej rewizji historii. Ruch tubylczy, wraz z budowaną przez siebie ideologią, staje się częścią kulturowej mozaiki współczesnego świata. Porzez swe uwikłania i konteksty (renesans etniczny, wewnętrzna dekolonizacja, polityczne ciążenie w stronę antyglobalizmu) staje się istotnym składnikiem współczesności. Składnikiem tym bardziej wartym namysłu i refleksji, że odzwierciedlającym procesy i zjawiska właściwe nie tylko dla samego ruchu tubylczego, ale tejże współczesności w ogóle.W tym samym 1990 r., kiedy na ekrany amerykańskich kin wchodził Tańczą
cy z  wilkami, w polskich mediach natrafić można było także na inne informacje dotyczące amerykańskich tubylców — zdjęcia czołgów i ulicznych barykad w rezerwacie Mohawków i krótką relację o rdzennych mieszkańcach Labradoru, którym życie zatruwają loty na niskim pułapie wojskowych bombowców. Te krótkie wiadomości skierowały naszą uwagę od mitu, który po raz kolejny nie dał się przezwyciężyć, ku realnym wydarzeniom. Pokazały Indian bez koni, tomahawków i pióropuszy, Indian, wśród których byli zarówno przywiązani do tradycji starcy, jak i młodzi członkowie gangów, nazywający się wojownikami, odurzeni alkoholem i narkotykami, odpierający ataki kanadyjskiej armii za pomocą koktajli mołotowa i karabinów kupionych za pieniądze z przemytu3. Pokazały też labradorskich tubylców pikietujących na wojskowym lotnisku w pokojowym proteście przeciwko decyzjom, w których nie zauważa się ich istnienia, pozwalając bombowcom NATO, by na wysokości kilkuset metrów przelatywały nad niezamieszkałą, zdaniem władz, tundrą.Przemiany zachodzące wśród grup autochtonicznych na całym świecie przebiegają na dwóch przenikających się płaszczyznach. Społeczności rdzenne, borykające się z szeregiem trudnych do rozwiązania problemów, próbują na różne sposoby przezwyciężyć swoją sytuację — czasami organizując się w gangi, częściej zaś pokojowo pikietując, czy wreszcie angażując się w międzynarodowy ruch tubylczy. Ten zaś uczynił ideologicznym zwornikiem wszystkich swoich dążeń ideę tubylczości, która, jak każda ideologia, może w równym stopniu czerpać z życia, co z rzeczywistości zmitologizowanej.

Jarosław  Derlicki, Wojciech Lipiński

3 Wzmiankowane wydarzenia miały miejsce w miasteczku Oka, w małym rezerwacie Mohawków, przy granicy kanadyjsko-amerykańskiej. Społeczność Mohawków była tam od lat 80. podzielona pomiędzy tradycjonalistów i młodzież z tzw. Stowarzyszenia Wojowników, trudniącą się przemytem papierosów. W 1990 r. do protestu tradycjonalistów przeciwko zagarnięciu części ziem rezerwatu pod budowę pól golfowych przyłączyli się Wojownicy, co doprowadziło do eskalacji konfliktu i starć z wojskiem. W Kuligowski, Separatyzm Quebecu a kwestia tubylcza, „Sprawy Narodowościowe” 1988, Z. 12-13: 121-134.
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