
POZNAN 2007

WYDAWNlawO
NAlI<OWE

Tom zostal wydany pod patronatem Fundacji Tygodnika Polityka

Redakcja naukowa

Hanna Mamzer

Humanistyczne rozwazania interdyscyplinarne

W POSZUKIWANIU TOZSAMOSCI

SERIA KULTUROZNAWSTWO NR 13

UNIWERSYTET 1M.ADAMA MICKIEWICZA W POZNANJU



Syberiaw wyobraieniach wielu os6b jawi sie jako obszar z nieprzeniknio
na przyroda; uksztaltowana w niekorzystnych warunkach klimatycznych.W
kontekscie demograficznym kraina ta postrzegana jest jako obszar odznacza
jacy sie niewielkim zaludnieniem, wynikajacym z trudnosci przystosowaw
czych czlowieka. Wedlug przeprowadzonego w 2002 roku spisu ludnosci
Rosjiw azjatyckiejczescikraju mieszkalo nieeo ponad 30milion6w osob, pod
czas gdy w europejskiej czesci Rosji zylo 115 milian6w. W uniwersalnym
slowniku [ezyka palskiega przeludnienie definiowane jest [ako nadrniar lud
nosci na danym terytorium. Zawarta zatem w tytule watpliwosc wydawac sie
maze nieuzasadniana lub wrecz przesadna.

Wprowadzenie

To be oneself in the Siberia. Is Siberia overpopulated?Siberia and the Russian Far East are areas where
after the collapse of the Soviet Union an intense depopulation occurs. The place of a human being in
space, nature and society of the Asian part of Russia has been determined by the communist system.This
system produced the being named homo sovieticus. The tools which allowed the governing power to de
prive the human being of its will were: work, participation in the execution of power and development of
self-esteem. Gradually, however, because the needs and hopes were not satisfied by the system, homo
sovieticus contributed to overthrowing of communism. The process of collapse of the Soviet Union was
rapid while the transformation of homo sovieticus was much slower. The type of personality shaped by
the communist rulewas confrontedwith the transformationof the political system.
On the demographic level the results of the confrontation of homo sovieticuswith the reality of the system
transformation can be observed in the form of a process of depopulation occurring in different ways in the
Siberia and Russian Far East. The observation of the speed at which the decrease in size of the population
in the Asian part of Russia takes place at present, lead to the conclusion that we are faced with the case of
the biggest increase of anekumena areas in the world's history so far. The depopulationof the Asian part of
Russiawill continue to influence the changing picture of man in space, nature and SOCiety.
Some researchersbelieve that this process is a demographiccatastrophe,while others suggest that Siberia
is overpopulatedso depopulation should be treated as a natural process, not a disaster. The article aims at
answering the following questions: whether the Asian part of Russia is overpopulatedand is it easy to find
oneself "in the crowd"?
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Proces wyludniania Syberii i Dalekiego Wschodu rozpoczal sie w 1991
roku po rozpadzie Zwiazku Radzieckiego.W Federacji Rosyjskiejrok 1992
byl ostatnim, w ktorym wzrosla liczba mieszkancow, choc w poszczeg61-
nych jednostkach badanego obszaru juz w6wczas zanotowano ubytek za
ludnienia. Godne podkreslenia jest, iz na terenie tym nie sa prowadzone
zadne dzialania wojenne i proces ten zachodzi w stanie pokoju.
Do niniejszego opracowania wykorzystano dane statystyczne pochodzace z
rejestracjibiezacej, co wplynelo na fakt, iz koniec okresu ba~awczego uS,t~
lono na rok 2001, czyli na rok przed przeprowadzonym splsem ludnosci.
Niektorzy badacze uwazaja, iz do depopulacji dochodzi w wynik~ kazdego
absolutnego zrnniejszenia sie liczby ludnosci. Dla innych ubyt~~ hczby lu~
nosci nie swiadczy jeszcze 0 zachodzeniu procesu depopulaeji. Wyst~puJe
on dopiero wtedy, gdy zmianom ilosciowym towarzysza niekorzystne
przemiany demografic~no-spol~czn~.Do obszar6w .wylud~ajqcy:ch sie za
kwalifikowane zostaly jednostki, ktore cechowaly sie ubytkiem liczby lud-
noscimiedzy ustalonymi przekrojami czasowyrni. . ,

Jeszczew 1991roku azjatycka czesc Rosjizamieszkiwalo 32429000 osob,
a w 2001 roku juz tylko 31035800 osob. Zaludnienie Syberii i rosyjskie?o
Dalekiego Wschodu zrnniejszylo sie w okresie 1991-2001 0 1393 200 oso~.
Proces ten przebiega w roznym tempie w poszczegolnych obszarach. NaJ
szybciej uleglo zmniejszeniu zaludnienie Czuko~ki~go.Okr~gu, .A~tono
micznego (052,96%). Pozostale jednostki odznaczaja sie silnym zrozrucowa
niem regresu demograficznego. W 23 sposrod 29 jednostek najwyzszego
szczebia administracyjnego doszlo do zmniejszenia zaludnienia. .

Wsrod terenow odznaczajacych sie najwiekszym zaawansowaniem pro
cesow .depopulacyjnych znajduja sie trzy jednostki _P0lozonen~ J?alekim
Wschodziei jedna na Syberii,przy czymwieksze rozrmarywyluct:namad~ty
CZq obszarowdalekowschodnich.W CzukockimOkreguAutonomicznymlicz
ba ludnosci w okresie 1991-2001zmniejszylasie az 0 52,96%,a wiec 0 ponad
polowe, w obwodziemagadanskim 0 38,05%,nat~miastw Kori~ckim?kr~gu
Autonomicznym0 28,75%.[edvna jednostka polozona na Syberll,nalezaca do
obszar6wodznaczajacychsie bardzo duzym wyIudnieniemw badanym okre
sie,jestEwenkijskiOkreg Autonomiczny- ubytekludnosci 0 27,4~%. .

Mimo iz Daleki Wsch6d odznacza sie najwiekszymi rozrruararruproce
s6w depopulacyjnych, to nie zachodza tam one z jednakowa intensy;vno
scia. Maly ubytek zaludnienia mial miejscew tych jednostkach, w ktorych
znajdujq si~ najwi~ksze miasta dalekowschodniej Rosji (w Kraju :t:Jadn:or
skim - Wladywastok i w Kraju Chabarowskim - Chabarowsk). Mozn~ ro~~
niez dostrzec, ii sposr6d wszystkich jednostek DalekiegoWschodu, naJrnrueJ
widoczne rozmiary wyludniania dotyczq tych podmiot6w federacyjnych,

Charakterystyka demograficzna
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. Ustalenie granic regionu nie jest kwestia oczywista, mimo iz Syberia
utozsamiana jest z azjatycka, a nie europejskq czescia Rosji.Zawsze trudno
b~l~rozstrzygnac - copodkreslal takze historyk Norman Davies - wktorym
rruejscu zaczyna sie i w ktorym koriczy Europa - geograficznie,kulturowo i
e:nicznie (Bauman, 2005). Obszar polozony na wschod od Uralu w ujeciu
historycznym uznaje sie za Syberie, jednak jest to okreslenis zdecydowanie
uproszczone. W geografii spoleczno~gospodarczejteren ten zostal podzielo
ny na: Syberie Zachodniq, SyberieWschodniq i DalekiWsch6d (traktowany
jako odr~bny region).

.Liczba jednostek przypisywanych do azjatyckiej czesci Rosji ulegala
zrruanom w poszczegolnych okresach, w zaleznosci od funkcjonujqcychna
tym t~renie regionow, wspoltworzonych przez rozna liczbe mniejszych
podrniotow. W pracy tej jako jednostki Syberii iDalekiegoWschodu trakto
w~nych jest 29 podrniotow (rys. 1) tworzacych regiony: zachodniosyberyj
ski, wschodniosyberyjski i dalekowschodni. W grupie tej Sq: 3 kraje, 12 ob
woriow, 1obwod autonomiczny, 8 okr~gowautonornicznych i 5 republik.

W badaniach Iudnosciowych odrebnosc metody geograficznejw porow
naniu z metodami socjologicznyrnii ekonornicznyrnipolega w glownej mie
rze na dokladnym umiejscowieniu danych. W przypadku zagadnien doty
cZqcychprocesow depopulacyjnych mapa, b~dqca tradycyjnym narz~dziem
badan geograficznych, odgrywa kluczowe znaczenie w prezentacji przebie
gu wyludniania poszczegolnych obszarow.

Obszar badari

. Po rozpadzie ~wiqzku Radzieckiego Syberia wyludnia sie w wyniku
mekorzystnych zrm~n ruch~ naturalnego oraz rnigracyjnego.To riajwiekszv
pod. wzgledem powierzchni (12 765 900 km-) obszar na swiecie, na ktorym
z~ch.odz~procesy depopulacyjne. Tempo i rozmiarv zmniejszania sie zalud
rue~a ~zJatycki~jczesciRosjipozwalaja wnioskowac, iz mamy do czynienia
z naJwl~kszymjak dotad na swiecie zjawiskiem powiekszania sie obszarow
pustkowi demograficznych. Zachodzqcy proces czesc badaczy uwaza za
k~tastr.of~demograficznq, inni natorniast sugerujq, ze.Syberia jest przelud
mona. 1 depopulaqe nalezy traktowac jako proces naturalny, ktory nie rna
znarruon katastrofy. Czy azjatycka cz~scRosji jest przeludniona, czy latwo
odnaleic siebie "w tlurnie"?
. Artykul ten nie jest systematycznym studium, ale proba zasygnalizowa

rua z~lan usytuowania czlowieka w przestrzeni, naturze i spoleczeristwis
Sybe~l1'.Prezentowane sp?jrzenie nie przedstawia calosciproblematyki wy
ludniania, dotyka zaledwie kilku punktow tej zlozonej kwestii.
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Bye sob,! na Syberii

Anucin w Teoretycznych podstawach geografii (1972)przedstaw~lkonce?cj~
miejsca czlowieka w srodowisku~ i spoleczenstwie radzieckim. SrodOWlSko
geograficzne, wedlug autora, jest jedynie cz~sciqpowloki ziemskiej, w obr~-

nie duzo zgonow, bedacych konsekwencja trudnosci przystosowania do
trudnych warunkow srodowiskowych, Kluczowe znaczenie w zaludnieniu
azjatyckiej czesci Cesarstwa Rosyjskiego odegraly migracje, ktorych przy
czyny i rozmiary byly rozne w poszczegolnych okresach.

Troszczac sie 0 odpowiednie zaludnienie Syberii .wladze nie chcialy do
puscic do dobrowolnej kolonizacji. Niekontrolowane przemieszczania na
wschod, spowodowane m.in. checia ucieczki chlopow pariszczyznianych,
spowodowaly, iz zostaly sporzadzone ukazy zabraniajace zmian miejsca
zamieszkania. W 1683 roku zabroniono przyjazdu na Syberie bez otrzyma
nia odpowiedniego pozwolenia, a do 1846 roku osoby samowolnie przyby
wajace byly surowo karane (Studnicki, 1897).

Z danych pierwszego w Zwiazku Radzieckim spisu powszechnego, do
konanego w 1926 roku, wynikalo, iz na Syberii i Dalekim Wschodzie miesz
kalo 12309000 osob, w tym 10 737000 na Syberii. Udzial zaludnienia
zmniejszal sie w miare przemieszczania .siez zachodu na wschod. Pomiedzy
1939 a 1959 rokiem liczba ludnosci Syberii i Dalekiego Wschodu wzrosla z
16674000 do 22559000 osob. Dynamicznie rozwijajacy sie proces indu
strializacji doprowadzil do dalszego, skokowego wzrostu udzialu ludnosci
miejskiej (wskaznik urbanizacji wynosil54,98%). Wedlug spisu z 1970 roku
na Syberii iDalekim Wschodzie mieszkalo 25353 000 os~b \wzrost ~~ 1959
roku 0 2794000). Przyczyn wolniejszego wzrostu zaludruerua w mrueJszym
stopniu nalezy upatrywac w migracjach. Do smierci [ozefa Stalina w obo
zach znajdowalo sie okolo 2500000 osob (~emskov, 1991).. ~z~sc z .tych,
ktorvm udalo sie przetrwac lata terroru, wyjechala w drugiej polowie lat
piecdziesiatych XXwieku. Jednak znacz.na c~~sc~i~z~ow l~gro,; zos-:alaw
dotychczasowych miejscach zamies~karua, rue 'pos~ad~l.b?~lem srodko:v na
pokrycie kosztow zwiazanych z wy)~zdem "" naJ~z~scleJ.~e. odczuwali po
trzeby powrotu do miejsc pochodzerua, w ktorych ru~ bylo }UZ ich ~~~ych.

W latach osiemdziesiatych XXwieku nadal duzo osob przyjezdzalo na
Syberie iDaleki Wsch6d, m.in. do miast, ktore wczesniej byly zamkniete dla
ludnosci cywilnej, gdyz posiadaly status osrodkow wojskowych: W.Maga
danie do lat osiemdziesiqtych XX wieku zyli jedynie byli wi~zruowle obo
zow, ich rodziny oraz wojskowi, a dopiero od tego okresu n::'-asowozacz~ly
przyjezdzac liczne osoby z europejsk~ej c~~scikraju. ~ ?statni~h danych SP.l
sowych w Zwiqzku Radzieckim wyruka,lz na Syberu 1Daleklm Wschodzle
w 1989roku mieszkalo 32101 000 osob.

I
I
!
!
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Od zaludniania do wyludniania

Do czas~w p?dporz~~kowania tych ziem przez Rosjan w XVI wieku te
reny t: zarm:szkiwaly rozne ludy, m.in. Buriaci, Czukcze, Koriacy, Itelmeni
[ukagirzv,.Nlency. Liczebnosc zyiacych tam plemion nieprzekraczala praw~
dopodobrue 200 tys: os6b, ~eszkajqcych na obszarze wiekszym niz Europa.
Za poczatek podboJu Syberu traktuje sie wyprawo Kozakow pod dowodz
twen: Jermak~ w 1581 roku, sfinansowanq przez rodzins kupiecka Stroga
nowow. v:r ~ar~ uplywu lat fala migrantow zasiedlila zachodniq Syberie i
przesu_wa)qcSI~na wsch6d dotarla do Pacyfiku.

~ZJatyc~a cz~sc Ros~io~ c~as6w najodleglejszych odznaczala sie duza dy
n~rmkq .zn:ran zaludnierua 1 wyrafuym zroinicowaniem rozmieszczenia
rmesz~~qceJ t~ ludnosci ..W znacznym stopniusytuacja demograficzna na
Syberu 1D~lekim Wschodzl~ ~sztaltowala sie pod wplywemdecyzjipolitycz
nych, I:0~eJmow~ych. v: ro~x:-ych.?kresach historycznych. Przebieg zmian
zaludnierua w a~atyckieJ CZ~SCIROS]lnie odbywal si~ w spos6b naturalny, w
znaczn~ stop~u s~ero~any byl przez wladze panstwowe, ktore decydo
waIy zarowno 0 liczble oso_b,Jak 10 ich rozmieszczeniu przestrzennym.

Proces ten ~oprow~dzl~ do bardzo duiej koncentracji ludnosci na obsza
ra~h odz.:r:aczaJqcychSl~ruekorzystnymi warunkami srodowiskowymi. Po
wl~kszarue ekumeny, traktowane cz~sto jako wyraz zwyci~stwa czlowieka
nad p~zyrodq, J?rz~stoso~ania do· trudnych warunk6w iycia i zagospoda
r?w~a zasobow SrodOWlSkowych,doprowadzilo do nadmiernego ialud-
ruerua aZjatyckiej cz~sci Rosji. .'
" Gwaltow:r:e z~any w zaludnieniu Syberii i Dalekiego Wschodu do cza

sow powstarua ZWlqzku Radzieckiego w mniejszym stopniu uwarunkowa
ne byly przez ruch naturalny. Mimo licznych urodzen, obserwowano r6w-

ktore granicza Z Chinami (Kraj Nadmorski 790°1 i b "d ki° '. - , 10 0 wo amurs 1 _
8,00;0), Moz~~ domru~m~ac, Iz przybywajqcy na te tereny Chinczycy,
Z ktor~ch cz~sc de~yduJe SI~na stale osiedlenie, przyczynili sie do tego, ze
w porownaruu do mnych obszarow, w jednostkach tych ubytek zaludnienia
byl zdecydowanie mniejszy.

T~eny, na kt~~ch dosz~odo wzrostu zaludnienia tworza dwa zwarte ob
szary. na zachodzia 1poludni~, pr~y cz~ kazdy z nich stanowi obrzeie calego
~~danego terenu. Iednostkami zWl~kszaJqcymizaludnienie w zachodniej.Sybe
ru sa ~asobne w.surowce mineralne, zwlaszcza rop~ naftowq oraz gaz ziemny,'
okregi a~tono~czne: Chanty~Mansyjski i Jamalsko-Nieniecki. Drugi obszar
odznacza)qcY.Sl~wzr~stem .z~udni~nia znajduje sie na poludniu Syberii i two
rza g~ cztery Je~ostki administracy}ne: dwie republiki (Altaj i Tuwa) oraz dwa
okregi autonormczne (Ust-Ordynsko-Buriacki i Agillsko-Buriacki).
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cje Iaczace czlowieka sowieckiego z systemem kom~styczn~ byly w.ie~
lowarstwowe. Praca byla nie tyIko zrodlem utrzymarua, stanowila rowruez
podstawe przekonania, ze swiatem rzadzi jakas rozumna sila, ktora troszc~y
sie 0 los pracujacego czlowieka. Praca byla wyrazem planu, a plan byl wcie
leniem racjonalnosci dziejow. Czym w religii jest Opatrznosc, tym w ~omu
nizmie byl plan. Plan to Opatrznosc zlaic!~~w~na, a .zaklad pracy, ktory go
realizowal, wlaczal czlowiekaw rozumnosc swiata (Tischner,2005).

W radzieckiej geografii ludnosci krytykowane byly poglqdy, ~althus~,
a popierane tezy Marksa. Malthus twierdzil, ze w~ro~tem ~udnoscl.na.kaz
dym terytorium kieruje niezmienne ~r~wo natu:y, ze il:~roc wystq~)1pe:vna
obfitosc srodkow utrzymania ludnosci, tylekroc korzysc.ta zostame. zruwe
czona przez przyrost liczby ludnosci. Z poglqd:~ tym rue zgadzal sie Karol
Marks, ktory uwazal, ze kazdy sposob produkcji m~ swe .wla~neprawa lud
nosciowe, majace moe w danej epoce ~s~oryczneJ (J~gIelski,1977). Indu
strializacja, bedaca glownq idea radzieckiej gospodarki, wyma~ala sprow~
dzenia do azjatyckiej czesci Rosji odpowiednich zasobow sily r~bocz:J:
Znaczne zwiekszenie zaludnienia strefy Polnocy (w tym w znacz~eJ CZ~SCI
na Syberii i Dalekim Wschodzie) traktowane bylo w czasach Zwiazku ~a~
dzieckiego jako wyraz umiejetnosci ujarzmienia frzyrody ~raz zdolnosci .
dostosowania sie czlowieka do skrajnych warunkow SrodOWlSkowyc~.O~
serwowany na calym swiecie fenomen ~ad~ieckie?ozagos~odar~~ama pol
nocy, pochlanial olbrzymie kosztyrwynikajace m.m. z koruecznosc~sprowa
dzania do odleglych obszarow zywnosci i innJ:'c~ d.obr. PodeJmov:ane
dzialania traktowane byly jednak priorytetowo 1 istnialo przekor:arue 0

slusznosci dofinansowania przesiedlen i dalszego zagospodarowa~a ty~
ziem. Mobilnosc osob na rozpatrywanym obszarze byla bardzo du~a, gdyz
dla wielu zastane warunki wydaly sie niemozliwe do zaakceptowama.

Ekstensywny charakter zagospodarowania Syberii i Dalekiego .Wscho~u
w polaczeniu z niska produktywnoscia pracy -wplynal na przYJn;owame
wciqz nowych kontyngentow sily roboc~ej. Po}an (199:~przedsta.wll ~asy
fikacj~przymusowych migracji, w :-vynik~ktorych ~hony ludzl trafily w
roznych okresach na Syberi~iDale~ Wscho~. Mlgrage.przymusowe. zostaly
podzielone na dwie grupy: przermeszczerua represYJn~ (dep~rtage). oraz
migracje nierepresyjne (dobrowolno-wymuszon~). W plerwszeJ gruple zo
stalo wydzielonych szesc kategorii osob uczestniczqcych w ?rzymusowy~~
migracjach: ludzie migrujqcy z przyczyn. sr:o!e:znych: etniczr:ych, religtJ
nych, politycznych oraz oddzie~e kat~gone Jenc?w wOJenny~ l...skazanyc~~
W drugiej grupie przemieszczen wydzlelono dWlepodgrupy. os~b ~cz:Stni
czqcych w planowanych akcjach przesiedlenczych oraz uchodzcow 1 do-
browolnych repatrian~6w. . , . ,. .'

Okres Zwiqzku Radzieckiego przyruosl powazn~ z~~oce~a ~ rozWOJu
demograficznym Syberii i Dalekiego Wschodu, przeJaWIaNCeSl~ ruenatural-
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bie ktorej bezposrednio rozwija si~ spoleczenstwo i zachodza wzajemne
relacje miedzv czlowiekiem a przyroda. Srodowisko geograficzne stanowi
zlozonv system przyrodniczych i spolecznych warunkow, jednak to nie sro
dowisko jest przyczyna rozwoju spolecznego, lecz odwrotnie _ jedynym
celowo dzialajqcym czynnikiem zmian jakosciowvcl; w rozwoju przyrody
jest spoleczenstwo. W opinii Anucina dochodzi do "uczlowieczenia" srodo
wiska, ktore staje sie odrebna i specyficznq forma ruchu materii, inna niz
srodowiskn geograficzne w klasycznym ujeciu. Wyroznic w nim mozna trzy
podstawowe zespoly elementow, ktorvch rozwo] podlega odmiennym pra
worn. Grupa zjawisknieorganicznychpodlega prawom fizyczno-chemicznym,
zjawiska organiczne - prawom biologicznym, a grupa zjawisk spolecznych
- zasadom rozwoju spolecznego. Do jakosciowvoh zmian w rozwoju przy
rody dochodzi pod wplywem wyrainie okreSlonych przez czlowieka sto
sunkow produkcji.

Wskazanie miejsca·czlowieka w przestrzeni, naturze i spoleczenstwie
azjatyckiej czesciRosjiwymaga odniesienia do czasow Zwiazku Radzieckis
go, gdy system komunistyczny wyksztalcil specyficzny typ osobowosci,
, Czlowiek nie byl traktowany jednostkowo, lecz w formie zbiorowosci po
siadajqcychokreslons rozmiary oraz rozna strukturs organizacyjnq.

Pojeciehomo sovieticus wprowadzil rosyjski pisarz Zinowjew. Okreslil on
w ten sposob czlowieka calkowicie podporzqdkowanego wladzy partii,
zniewolonego intelektualnie. Pojecie homo sovieticus jest pewna abstrakcja,
ktora nigdy i nigdzie nie urzeczywistnia sie w pelni, znajduje jednak swoj
czastkowv odpowiednik w kazdyrn spoleczenstwio, poddanym przez od
powiednio dlugi okres ideologii komunistycznej. Homo sovieticus to ten, kto
rego swiadomosc jest okreslona przez byt, w przeciwienstwie do czlowieka,
ktorv stara si~ poddac swo] byt wolnej swtadomosci. Homo sovieticus nie
wystepuje nigdzie w stanie idealnym -' nie znaczy to jednak, ze w ogole nie
istnieje (Tischner, 2005).Nie ulega watpliwosci, iz te abstrakcyjnq form~ w
najwi~kszym stopniu urzeczywistnia czlowiek urodzony, wychowany i pra
cujqcyw Zwiqzku Radzieckim.

Trzy nadrz~dne wartosci, ktore pozwolily systemowi komunistycznemu
zniewolic i uformowac istot~ to:praca, udzial we wladzy oraz poczucie wlas
nej godnosci. Praca najsilniej uzalezniala czlowieka od panstwa. Udzial we
wladzy byl pozorny, stymulowany przez poczucie bliskosci lego, co wazne.
Natomiast poczucie wlasnej godnosci bylo wzmacniane dzi~ki propagan
dzie, wedle ktorej czlowiek wywodzqcy si~z IIludu" znaczyl wi~cejniz inni
i zostal przeznaczony do odegrania szczegolnej roli w historii. Dzialo si~ tak
z racji nieomylnosci tej klasy w sprawach spolecznych Linstynkt klasy ro
botniczej jest nieomylny"),po wtore z powodu cierpien, ktore oczyszczajq z
wszelkich win e,nie ma juz grzechu, Sq tyIko glodni"). Glownym narz~
dziem pozwalajqcym wladzy ubezwlasnowolnic czlowieka byla praca. Rela-
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Zaludnienie Syberii i Dalekiego Wschodu uksztaltowane w czasach
Zwiqzku Radzieckiego osiqgn~lobardzo duze rozmiary. Prowadzona do
1991 roku polityka demografiezna doprowadzila w przekonaniu wielu na
ukoweow do przeludnienia Syberii i Dalekiego Wschodu. Wedlug Agranata

Czy Syberia jest przeludniona?

Nowe patologie spoleczne nabraly na sile po 1991 roku i prowadza do nie
korzystnyeh zmian demograficznych na badanym obszarze. Wyludnianie w
duzym stopniu uwarunkowane jest wystepujacym w skali masowej nad
miernym spozyciem alkoholu, prowadzacym do dezorganizacji zycia spo
lecznego i rodzinnego. Spozycie alkoholu na badanym obszarze jest najwyz
sze na swiecie, gdyz wynosi srednio 17litrow czystego spirytusu na jednego
mieszkanca Syberii i Dalekiego Wschodu. Wylqezajqe z ogolnego zaludnie
nia dzieci, oznacza to, iz statystyczny mieszkaniec badanego obszaru wypi
jal rocznie 30 litrow czystego spirytusu. Wsrod patologii spolecznych, ktore
rozwinely sie dopiero po rozpadzie Zwiazku Radzieckiego, wymienic nale
zy takze narkomanie, ktora wplywa na przebieg procesow depopulacyjnych
na badanym obszarze. Naduzywanie narkotykow prowadzi do wzrostu
smiertelnosci nie tylko w sposob bezposredni, lecz rowniez posredni, gdyz
jest przyczynq pewnej czesci samobojstw, zabojstw i wypadkow. .

Wsrod zgonow nienaturalnych na Syberii i Dalekim Wschodzie wazna
role odgrywaja zabojstwa i samobojstwa. Najwiecej zab6jstw na poczatku i na
koncu rozpatrywanego okresu popelnianych bylo na Syberii, gdzie udzial
zgonow w wyniku morderstw w lataeh dzlewiecdziesiatych XX.,:ieku byl
kilkanascie razy wiekszy niz w Europie Zachodniej (Chervyakov 1in., 2002).
W 1991 roku wsrod jednostek z bardzo lieznymi przypadkami zabojstw
znalazly sie obwody: kemerowski (655) i irkucki (635), w ktorych w 2001
roku liezba zabojstw zdeeydowanie wzrosla: w obwodzie irkuckim wyniosla
1194, a w kemerowskim 1054.

Duzym udzialem przestepstw odznaczaly sie te jednostki, w ktorych
znaczna czesc mieszkancow stanowila ludnosc naplywowa. Wsrod zgonow
naglych duze znaczenie na badanym obszarze odgrywaly samobojstwa. Rosja
jest jednym z krajow, w ktorym udzial ich byl bardzo duzy w rozpatryw~ym
okresie, np. w 2001 roku wskaznik samobojstw wynosil 39,7 na 100 tysiecy
mieszkancow, podczas gdy w Polsce 15,2, a w Stanach Zjednoezonych
ksztaltowal sie napoziomie 11,3.Przyczyn duzego udzialu samobojstw wsrod
zgonow nienaturalnyeh na badanym obszarze szukaja biolodzy, :ko~omis~i,
socjologowie. Polaczenie argumentacji specjalist6w r6~ych dZled~ill daje
pelniejszy obraz, gdyz podejscia jednostk~we w~ka~uJ~ tylko .~a jeden z
aspektow i nie tlumacza w sposob wyczerpuJqey zalstnialeJ sytuagl.
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nym procesem zwiekszania zaludnienia. W latach trzydziestych XXwieku
doszlo do masowych represji, obejmujqcych wielomilionowe rzesze ludzi.
Pierwszym przedsiewzieciem tego rodzaju byla eksterminacja wlascicieli
wiekszych gospodarstw rolnych (kulakow). Wi~kszose z nich umaria z glo
du, zimna i chorob, ludobojstwo to pochlonelo co najmniej piec milionow
osob (Depopuliiciii v Rossii, 1996). Przybywajqcy zasilali obozy pracy (lagry),
bedace forma terroru i jednoczesnie ekonomicznej eksploatacji spoleczeri
stwa. Pobyt w obozie pracy byl rue tylko forma dopasowania do otaczajace
go swiata, lecz takze poznania siebie w nowych okolicznosciach. "Podroz
poza granice wlasnego swiata moze bye wyprawa po surowce, ale bywa
i podroza w poszukiwaniu samego siebie. Podroz na Wschod, na Poludnie,
na Polnoc, na Zachod - dysponujemy cala mityczna geografia przeobrazen,
wedrowek dla odkrycia swego Idrugiego ja' prowadzonych z nadzieja inte
gracji, spotkania ze soba ulatwionego przez kontakt z Innym" (Melosik,
Szkudlarek, 1998:80).

W glownym stopniu ludnosc zeslancza przyczynila sie do powstania po
lamych osrodkow w azjatyckiej czesci Zwiazku Radzieckiego (Schulze i in.,
2002). Stworzono je w celu eksploatacji bogactw naturalnych (gornictwo,
rzadziej rybolowstwo), nieliczne z nich zawdzieczaja swe powstanie funk
cjom komunikacyjnym (porty polnocnego szlaku morskiego). Clownym
bledem polityki demograficznej owczesnych wladz, ktory pozniej umozliwil
powstanie procesow depopulacyjnych, bylo dazenie do wprowadzenia sta
lego osadnictwa na polnocy Syberii i Dalekiego Wschodu.

Zrodla tej sytuacji maja swo] poczatek w czasach funkcjonowania Gulagu,
kiedy darmowa sila roboeza byla dostarczana do regionu w nieograniczonym
zakresie. Wtedy zaczely powstawac stale punkty osadnicze na obszarach bo
gatych w surowce mineralne, lecz 0 niekorzystnych warunkach do zycia. Po
warne bledy w polityce demograficznej na badanym obszarze popelniono w
latach piecdziesiatych XXwieku, kiedy po masowyeh amnestiach z obozow
pracy okazalo sie, ze zasoby pracownicze na tych obszarach sa niewystarcza
jace, W celu ograniczenia deficytu sily roboczej mozna bylo zwiekszyc udzial
pracy zmechanizowanej kosztem fizycznej, co wiazalobv si~ z ograniczeniem
koniecznosc] dalszych przesiedlen (Semenov, Petrov, 2001).Dzialania te przy
czynilyby si~ do funkcjonowania na poInocy osadnictwa sezonowego, z jedy
nie niewielkq grupq ludzi mieszkajqcych tam stale. Postanowiono jednak
kontynuowae koncepcj~, w ktorej dalsza potrzeba zagospodarowania wiqzala
si~ze sprowadzaniem kolejnych grup pracownikow.

Nagromadzenie duZej grupy ludzi na Syberii w czasach Zwiqzku Ra
dzieckiego traktowano jako koniecznosc, majqcq przyniesc rezultaty w postaci
znaeznego rozwoju gospodarczego. Natomiast w warunkach transformacji
ustrojowej w spoleczenstwie, ktorego 16sem urz~dujqce wladze przejmo
wary si~ w znikomym stopniu, doszlo do rozwini~cia roznych patologii.
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sie glownymi ograniczeniami swobodnych przemieszczen Set bariery eko
nomiczne w postaci wysokich kosztow przejazdu i psychologiczne, zwiaza
ne z niepewnoscia losow i obawa przed nowym miejscem. Szczegolne zna
czenie odgrywaja takze bariery instytucjonalne, wynikajace z urzedowej
polityki migracyjnej, warunkujacej ilosciowy i [akosciowy obraz przemiesz
czen. Po 1991 roku w ustawodawstwie rosyjskim nie rna zakazu zabraniaja
cego swobodna zmiane miejsca zamieszkania, choc istnieja zapisy pozwala
[ace na dofinansowanie przesiedlenia tylko dla osob, ktore pracowaly
w ciezkich warunkach na polnocy dluze] niz 15 lat (Schulze i in., 2002).

W swietle obowiqzujacych przepisow w celu zmniejszenia nadmiernego
zaludnienia na Syberii i Dalekim Wschodzie opracowano programy przesied
lencze realizowane z rozna skutecznoscia. Wiekszosc przesiedlen z Syberii
iDalekiego Wschodu nalezy laczyc z poglebiajacym sie kryzysem gospodar
czym. Gwarantowane przez panstwo zaopatrzenie (tzw. dostawy na polnoc)
po rozpadzie Zwiazku Radzieckiego docieralo z mniejsza regularnosciq,.'
ceny produkt6w zywnosciowych ulegly wzrostowi, a system specjalnych
udogodnien i zachet przestal odgrywac duze znaczenie. Wysokie niegdys
zarobki gwaltownie zmalaly i zaczely bye wyplacane nieregularnie. Kto
zatern mial mozliwosci, uciekal z polnocy, ktora z terenu przez dziesieciole
cia zasiedlanego, stala sie obszarem wysiedlanym.

Badania na polnocy juz w pierwszych latach po rozpadzie Zwiazku Ra
dzieckiego zawieraly ostrzezenia, ze gwaltowny odplyw ludnosci moze
doprowadzic do powstania IIwyrnarlych miast" (Wein, 1999).W grupie wy
jezdzajacych w pierwszej polowie lat dziewiecdziesiatych XXwieku znala
zly sie glownie osoby, ktore bylo stac na przesiedlenie. Migracje niedofinan
sowane przez wladze odgrywaly bardzo duze znaczenie, choc znaczna czesc
osob potrzebowala pomocy od paristwa.

Wladze rosyjskie zdecydowaly si~ na organizowanie programow przesie
dlen, gdyz koszty utrzymania na polnocy byly nawet dziesieciokrotnie wyz
sze niz w gl~bi kraju, Uczestniczyc w nichmogly zwlaszcza osoby, ktorym
bylo najtrudniej odnalezc si~ po 1991 roku - emeryci, rencisci, bezrobotni,
ktorzy utracili posade, niekiedy po kilkudziesieciu latach pracy w trudnych
warunkach srodowiskowych. Prowadzona od 1994 roku polityka przesie
dlencza, koordynowana przez wladze regionalne i panstwowe, polegala na
zorganizowaniu wyjazdow, w celu zmniejszenia nadmiernego zaludnienia na
Syberii i Dalekim Wschodzie. W Moskwie opracowano program przesiedlen
czy Migracia, uchwalony w formie ustawy 6 maja 1995 roku (Zajonckovskaa,
1997).Rowniez duze przedsi~biorstwa (koncerny naftowe, w~glowe) rnUSZqce
ograniczyc zatrudnienie, podejmowaly si~ tworzenia programow przesied
lenczych. Przykladowo wladze Nizniewartowska w Zagl~biu Kuznieckim
utworzyly program, przewidujq.cy zwrot kosztow przeprowadzki, przyznanie
preferencyjnych kredytow oraz przekwalifikowanie pracownikow.
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~1992)w azjatyckiej czesci Rosji pojawila sie nowa kategoria os6b, okreslanych
jako "z~~~ lu~ziell (ros. iZ.bytocnoe naselenie). Agranat· zaznacza, iz proces
tw~rzerua ~l~~eJgruPf Iudzi ?bserwowany byl w okresie wczesnieiszym w
krajach znajdujacvch sie na wyzszym poziomie rozwoju gospodarczego.

W krajach z~mozn~ch, jak powiada Bauman: "Wylonila sie na stale »pod
klas,a«- kategona ludzi zbednych, dla kt6rych sil wytw6rczych nie rna spole
cze~stwo zas~osowania". Je~ak roznica miedzy grupq ludnosci zbednej w
kraJa~,h~a~oznych a "'.'ROS]lJest zdecydowana. Jak zauwaza Bauman IIpod
klasa rue Jest wyzyskiwana czy uposledzona czescia spoleczeristw zamoz
nych; scisle mowiac, w odroznieniu od dawnych ubogich - ubogich z powodu
braku zatrudnienia - wcale ona do spoleczenstwa nie nalezy (Bauman, 1995).

W przekonaniu Agranata na poczatku lat dziewiecdziesiatvch XXwieku
grupa zbednej ludnosci na Syberii i Dalekim Wschodzie stanowila od 20 do
40% zaludnienia poszczeg6lnych jednostek na rozpatrywanym obszarze.
S~utki zbyt duzego zaludnienia tych ziem byly roznie definiowane przez
wielu naukowc6w. Colubcikov (1999)wskazal, iz konsekwencje uruchomie
nia proces6w depopulacyjnych na tym obszarze mog'! okazac sie zgubne z
ekonomicznego i geopolitycznego punktu widzenia. Natomiast Luzin i Kor
cok (1999)uwazali, iz obserwowany na Syberii iDalekim Wschodzie kryzys
d~mograficzny sprzyja uzdrowieniu regionu, pozbawiajac go elernent6w
rueefektywnych w gospodarce rynkowej.

Miejsce czlowieka w przestrzeni Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wscho
du podlegalo czestym modyfikacjom. Duza mobilnosc przestrzenna cha
rakteryzuje zwlaszcza tych, kt6rzy urodzili sie w innych czesciach kraju,
nastepnie przybyli do azjatyckiej czesci Rosji, a po rozpadzie Zwiazku Ra
dzieckiego ponownie zmieniaja miejsce zamieszkania (Wein, 1999).

.Coraz wyrazniej, nie tylko w teoretycznych rozwazaniach, mobilnosc zy~
skuje wag~, rna ona rowniez coraz wieksze znaczenie w realnym zyciu, Mobilni
sa wolni, mogq szybciej reagowac, ich reakcje sa bardziej plynne i adekwatne.
Mobilni, dzieki swojej ruchliwosci, zdobywaja bogatsze i wszechstronniejsze
doswiadczenie (Mamzer, 2002).

Czynniki migracyjne, okreslane jako ogol zjawisk i zdarzen, pod ktorych
wplywem powstaja i przebiegajq przemieszczenia, dzieli sie na dwie grupy:
stymulatory i regulatory migracji. Na badanym obszarze od 1991 roku
glownym czynnikiem, ktory byl impulsem do podjecia decyzji 0 przemiesz
czeniu, byla ch~c poprawy warunk6w zycia. Stymulator ten odegral klu
czowe znaczenie zarowno dlaosob chcqcych wyjechac z Syberii i Dalekiego
Wschodu, jak i dla tych, ktorzy zacz~li przyjezdzac tam z republik pora
dzieckich. Natomiast na badanym obszarze w grupie regulatorow migracji,
ktore wplywaj,! na rozmiar, kierunki, odleglosci ruchow, istotn'} rol~ od
grywajq inhibitory. Sq to czynniki hamujqce, wyst~pujqce zarowno w okre
sie Zwiqzku Radzieck_iego,jak i po jego rozpadzie. W rozpatrywanym okre-
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Proces rozpadu Zwiazku Radzieckiego nastapil dose gwaltownie, natomiast
przeobrazenie homo sovieticus przebiega zdecydowanie wolniej. Typ osobowosci
uksztaltowanej w systemie komunistycznym ulegl zderzeniu z transformaqa
ustrojowa, Skutki owego zderzenia na plaszczyznie demograficznej obserwo
wane sa w postaci procesow depopulacyjnych, przebiegajqcych w zroznicowa
ny sposob na Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie. Tischner (2005)uwazal, iz
w warunkach transformacji ustrojowej homo sovieticus nadal wymaga i oczekuje,
ie sprawujqcy wladz~ b~dq zaspakajae potrzeby ludzi. Tym samym homo sovie
ticus staje si~ niewolnikiem, ktory po wyzwoleniu z jednej niewoli, czym pr~
dzej szuka sobie drugiej. Jest zatem postkomunistycznq formq "ucieczki od
wolnosci", ktorq.opisal niegdys Erich Fromm.

Po upadku Zwiqzku Radzieckiegohomo sovieticus charakteryzuje nie
moznose odnalezienia si~ w przestrzeni,· naturze i spoleczenstwie. Praca,
ktora stanowila sens i przysparzala rozw6j kraju, nie zatrzymala rozpadu

Podsumowanie

male, co moglo przyczynic sie do podjecia przez czesc z nich decyzji 0 wy
jezdzie. Liczebnie byla to emigracja niewielka, jednak dla Syberii i Dalekiego
Wschodu ich wyjazd oznaczal powazna strate wysokiej klasy ekspertow, a dla
calego kraju dotkliwy "drenaz mozgow" (Zajonckovskaa, 1997).

Podsumowujac: zdecydowana wiekszosc os6b opuszczajacych badany
obszar wyjezdzala do innych czesci Rosji, a znacznie mniej za granic~. Na
przyklad w 1996 roku tak bylo w 27 jednostkach sposrod 29 na Syberii i Da
lekirn Wschodzie, a pod koniec rozpatrywanego okresu juz w kazdej jednost
ce wiecej osob wyjezdzalo do innych regionow kraju niz za granice.

Czesc specjalistow zajmujqcych sie zagadnieniami Iudnosciowymi w Ro
sji uwaza, ze azjatycka czesc kraju moze stac sie przeludniona dopiero wow
czas, gdy nabiora na sile strumienie migracyjne z Chin. Wedlug szacunkow
do 1994 roku na Syberie i Daleki Wschod przybylo 500 tys. os6b z Azji
Wschodniej i Poludniowo-Wschodniej, glownie z Chin. W 1990 roku liczba
Chinczykow w Rosji nie przekraczala 15tys., a wedlug danych spisu z 1989
roku na terenie Dalekowschodniego Regionu Ekonomicznego zylo ich zaledwie
1742.Wzrost naplywu ludnosci chinskiej coraz czesciej dostrzegany jest przez
ludnosc mieiscowa, informuja 0 nim srodki masowego przekazu. Niektorzy
naukowcy twierdzili, iz w latach dziewiecdziesiatych XXwieku rozpoczela si~
"niebezpieczna inwazja", "zolta dzuma" (Rybakovskij,1994).W zwiazku z tym,
ze imigranci z Chin tworzyli tania sile robocza, stanowili zagrozenie na lokal
nych rynkach pracy. Czesc speqalistow zwracala uwag~ jedynie na negatywne
strony zwiekszonej imigracji, podajac, ze naplyw Chinczykow prowadzi do
wzrostu przestepczosci i grozi bezpieczenstwu panstwa,
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1Okreslenie matierik - kontynent jest w tym przypadku tozsame z europejskq cz~sciqRo
sji, funkcjonuje dose powszechnie, zwlaszcza wsr6d mieszkajqcych na Syberii i Dalekim
Wschodzie. Stosuje si~ je dla podkreslenia izolacji, wynikajqcej z odleglosci do europejskiej
cz~scikraju. Ma one wyra~nie pozytywne znaczenie.

Obszarem, na ktorym bylo wystarczajaco srodkow finansowych na realiza
cj~przesiedlen, lecz brakowalo doswiadczenia w prowadzeniu owych dzialan,
byl Czukocki Okreg Autonomiczny. Gubemator okregu Roman Abramowicz,
wybrany na to stanowisko w 2000roku, postanowil wesprzec wyjazdy na maiie
rik), Firma Regionstroj zarzadzajaca programem przesiedleri rozpoczela w 2001
roku realizaqe wyjazdow z Czukotki. Zalozenia programu byly zasadne, gdyz
uczestniczyc w nim mieli przede wszystkim emeryci, inwalidzi, a wiec ci, kto
rym najtrudniej zylo sie po rozpadzie Zwiazku Radzieckiego.

W zwiazku z licznymi problemami w trakcie realizacji programu zostal
on zawieszony pod koniec 2002roku. W 2001roku w akcji powrotow na maiie
rik wzielo udzial1300 os6b, a rok pozniej 1600. Od 2003 roku Abramowicz
nadal sponsorowal przesiedlenia z prywatnego funduszu Biegun nadziei,
dzieki ktoremu wybierano do wyjazdow wylacznie emeryt6w i niepelno
sprawnych, omijajac rosyjskie prawo, umozliwiajace przesiedlenia wszyst
kim, ktorzy pracowali na polnocy dluze] niz 15 lat. W celu zapobiegania
migracjom najmlodszych otwarto w stolicy okregu - Anadyrze - wyzsza
szkole zawodowa, stwarzajac mozliwosc dalszego ksztakenia (Thompson,
2004).Mimo niedociagniec logistycznych, programy przesiedlen mozna uznae
za udane przedsiewziecie, a zaobserwowane w trakcie ich realizacji bledy
powinny bye eliminowane przy dzialaniach podejmowanych w innych cze
sciach badanego obszaru.

Na Syberii i Dalekim Wschodzie, oprocz przemieszczen do innych czesci
Rosji, pewne znaczenie miala tez emigracja za granic~. Coraz czesciej migra
cje staja sie proba odnalezienia wlasnej tozsamosci, dazeniem do poznania
swiata, poszukiwania miejsca, ktore pozwoli na najbardziej optymalny roz
wo] indywidualny i zaakceptowanie panujacych tam norm, regulujacych
zycie spoleczne, powracania do "rodzinnych korzeni", symbolizujacych
wlasnie tozsamosc (Kurcz, 1997).

Jedynie z kilku jednostek autonomicznych nikt nie wyemigrowal poza
Rosie. W 1996 roku w grupie tej znalazly sie okregi: ewenkijski i koriacki, a
w 2001 dodatkowo agillsko-buriacki. Najliczniejsza grup~ wyjezdzajacych
stanowili Rosjanie, ktorych liczebnosc na badanym obszarze byla najwiek
sza. Pewna grup~ Rosjan emigrujacych do panstw dalszej zagranicy stano
wili pracownicy naukowi. Po rozpadzie Zwiazku Radzieckiego brak srod
kow znalazl odzwierciedlenie w ograniczaniu swobodnej dzialalnosci
naukowej oraz w wysokosci otrzymywanych swiadczen. W latach dzie
wi~edziesiqtych xx wieku zarobki pracownik6w naukowych byly bardzo
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1 (N)ostalgia (OstaZgie) - pojecie obecne od ponad dekady w niemieckiej kulturze masowej.
Zartobliwe zestawienie slow: Wschod (Ost) oraz nostalgia (Nostalgie), wyrazajace - pozbawio
na wymiaru ideologicznego - tesknote za dobrami, symbolami i kultura bylych Niemiec
Wschodnich. Ostalgie powstala jako alternatywa dla oficjalnego dyskursu polityczno-histo
rycznego oraz wyraz rozczarowania transformaqa systemowa w nowych krajach zwiazko
wych (por. Bach, 2002;Ahbe, 2005;Jozwiak, Merman, 2006).

Czy tozsamosc wschodnioniemiecka jest wyrazem antyzachodnich re
sentyment6w, forma wschodnioniemieckiego rasizmu? Czy jej istote stano
wi ciagle zywy (dajacy 0 sobie znac w badaniach opinii publicznej, polityce,
kulturze i swiadomosci spolecznej) fenomen nostalgii za utracona przeszlo
scia? Czy ,,(n)ostalgia"}jest wylacznie proba wskrzeszenia dawnych sym
boli, zyciem po smierci panstwa wschodnioniemieckiego? Czy moze oddaje
duchowa sytuacie tych, kt6rym "odebrano przeszlosc", bedaca forma obro
ny wlasnej tozsamosci "w czasachwielkiej zmiany"?

Reflections on the (missing) East Geiman Identity.The paper takes as its point of departure the phe
nomenon of East German systemic change that gave way to various practices.of reconstructing collec
tive memories and reworking the past experiences of the 'nonexistent nation'. The unidirectional and
asymmetrical process of German integration delegitimated German Democratic Republic (GDR) culture
and produced - after the euphoric beginning - the sense of loss and dislocation among the New Ger
man States inhabitants. The new phenomena of the 'East German identity' and Ostalgie can be per
ceived as the collective attempts to re-Iegitimate these lost personal experiences, symbols and rituals -
all positive memories of the GDR. The paper argues that this outstanding comeback of GDR relicts is
not - as some claim - merely the glorification of the past based on resentments and negation (the East
German identity as Abgrenzungsidentitiit - 'a fencing identity'). .lt is located not entirely in the past, but
also in the present and future. The memories from the past can also function as a mode of adaptation to
the culture of new (Western) capitalism, a counteraction against uniformity of global culture and econ
omy. The idea behind the re-construction of the East German identity can be more than just a negotia
tion of the past, it can also function as a challenge to the uniformity of the global world, a way out in the
blurred and unpredictable future.

Rozwazania 0 (utraconej?)
tozsarnosci wschodnioniemieckiej

Dr,Wydziat Studi6w Edukacyjnych Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 89,60-568Poznan,
email: dhild@amu.edu.pl
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Imperium Radzieckiego. Zabraklo rowniez poczucia bliskosci, a wrecz
wsp61uczestnictwaw sprawowaniu wladzy. Homo sovieticus rue bardzo wie,
jak rozroznic to, co politycznie sluszne, od tego, co niesluszne w swiecie, w
kt6rym jeszcze wczoraj "bye" znaczylo llmiee wladze", Wyludnianie azja
tyckiej czesci Rosji w dalszym ciagu bedzie ksztaltowac zmieniajacy sie ob
raz czlowieka w przestrzeni, naturze i spoleczenstwie.
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