
 
 
 
 
 
 

ANNA MILEWSKA-MŁYNIK 
 
LUDY PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ SYBERII  
W PRACACH LEOPOLDA NIEMIROWSKIEGO 

 
 
Dokumentowaniem kultury rdzennych mieszkańców północno-

wschodniej Syberii zajmowali się w przeszłości zarówno profesjonalni artyści, 
jak też obdarzeni zmysłem obserwacyjnym i zdolnościami rysunkowymi amato-
rzy. Jednym z najwcześniejszych autorów, rejestrujących specyfikę ich życia  
był Iwan Jefimowicz Kożewin, który w 1804 roku pracował jako geometra  
w powiecie żigańskim (Jakucja). Sporządził wówczas  opis „tamtejszych ja-
sacznych1 innowierców” : Jakutów (Sacha), Tunguzów (Ewenków), Lamutów 
(Ewenów)2 i Jukagirów. Do opracowania dołączył siedem ważnych pod wzglę-
dem poznawczym rysunków3. 

Początek XIX wieku to okres szczególnego zainteresowania Rosjan ba-
daniem i opisywaniem rubieży kraju. Do wypraw organizowanych w celach 
naukowych i dla zagospodarowania dalekich terytoriów włączano artystów, 
których celem było sporządzanie dokumentacji ikonograficznej tych obszarów. 
Ich zadania określił w 1817 roku prezes Akademii Sztuk Aleksiej Nikołajewicz 
Olenin. Polegały one na wykonywaniu portretów, rejestrowaniu warunków 
bytowych ludności i etnograficznej specyfiki regionów, malowaniu martwych 
natur, sporządzaniu realistycznych rysunków flory i fauny, a przede wszystkim 
na  „zdejmowaniu widoków”4. 

Jedynym polskim zesłańcem, który w pierwszej połowie XIX wieku 
uczestniczył w rosyjskiej ekspedycji, zorganizowanej dla zbadania wschodnich 
rubieży imperium był Leopold Niemirowski. Według relacji Juliana Sabińskie-
go, kierownikowi tej wyprawy Iwanowi D.  Bułyczowowi:5  
                                                 

1 Płacących daninę w naturze – jasak. 
2 W nawiasach podano współcześnie używane nazwy syberyjskich ludów. 
3 Prakticzeskoje geograficzeskoje opisanie żiganskogo ujezda, rkp., [w:] J. Do-

brynina, Sibirskij grażdanin, „Ziemlia irkutskaja” nr 3 (26) 2004, s. 74-80. 
4 J. Dobrynina, Pribajkalje w proizwiedienijach profiessionalnych chudożnikow 

XIX wieka, „Ziemlia irkutskaja” nr 28 (2005), s. 73-77. 
5 Iwan Demjanowicz Bułyczow (1813-1877), petersburski urzędnik, członek Ro-

syjskiego Towarzystwa Geograficznego. W 1842 r. został włączony do komisji rewizyj-
nej, na czele której stał senator I.N. Tołstoj. Przez 5 lat zajmowała się ona kontrolowa-
niem zarządzania Syberią Wschodnią. W czasie ekspedycji zorganizowanej w 1844 r.  
do zadań Bułyczowa należało gromadzenie danych statystycznych i geograficznych,  
a przede wszystkim zbadanie, czy na Kamczatce można uprawiać ziemię. Swoje wnio-
ski na ten temat opublikował w periodyku „Wiestnik Imperatporskogo Geograficzesko-
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poruczył senator [Iwan N. Tołstoj] udać się do Kamczatki w celu administracyj-
nym oraz dla zebrania na miejscu dokładnych wiadomości o tym kraju, tak mało 
znanym. Bułyczow chciał mieć ze sobą malarza dla rysowania widoków, ubio-
rów, typów ludzi tamtych pokoleń i innych ciekawości, żeby tymi obrazami 
przyozdobić potem opis podróży swojej6.  

Odpowiednim kandydatem okazał się właśnie Niemirowski. W 1844 ro-
ku włączono go jako rysownika do petersburskiej komisji, która przemierzyła 
trasę wiodącą z Irkucka, poprzez Kaczug, Kireńsk, Olekmińsk, Jakuck, Ochock 
do Pietropawłowska na Kamczatce. W czasie tej wyprawy wykonał on wiele 
rysunków przedstawiających miasta, osady, syberyjską przyrodę, sceny rodza-
jowe, portrety tubylców oraz szereg wytworów ich kultury materialnej. 

Niemirowski trafił na karty historii jako powstaniec, zesłaniec i malarz – 
dokumentalista. Z perspektywy czasu wydaje się, że na pamięć zasłużył sobie 
przede wszystkim z powodu dokonań artystycznych, gdyż pod względem do-
świadczeń życiowych, nie wyróżniał się spośród rzeszy represjonowanych pa-
triotów. Urodził się w 1810 roku w Tahaczynie, w pow. kowelskim na Wołyniu 
w szlacheckiej rodzinie Mikołaja i Karoliny Niemirowskich. Po ukończeniu 
szkoły w Łucku, został wolnym słuchaczem na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Wileńskiego, pobierając jednocześnie lekcje rysunku na oddziale literackim 
tejże uczelni. Studiów jednak nie ukończył. Podobno podjął pracę aplikanta w 
Warszawie i był związany ze spiskiem podchorążych. Jako uczestnik powstania 
listopadowego, odbył kampanię z 2 Pułkiem Ułanów. Ranny pod Ostrołęką 
wraz z Korpusem generała Girolama Ramorino przedostał się do Galicji i prze-
bywał we Lwowie. W 1833 roku wrócił na Wołyń, gdzie go aresztowano i 
przez trzy lata więziono w kijowskiej Cytadeli. Po zwolnieniu przystąpił do 
Towarzystwa Filodemicznego (Przyjaciół Ludu) założonego przez Gaspara 
Maszkowskiego i Leonarda Łepkowskiego. Przyczynił się do nawiązania kon-
taktu z Szymonem Konarskim i do połączenia tej organizacji ze Stowarzysze-
niem Ludu Polskiego, w którym został sekretarzem na powiat kowelski. W 
1837 roku przeniósł się do Odessy, będąc tam oficjalnie komisantem zboża. 
Wraz z Edwardem Jełowickim i Ignacym Młodeckim ułatwiał Konarskiemu 
kontakty z emigracją, przede wszystkim z Joachimem Lelewelem. Aresztowany 
w lipcu 1838 roku, był więziony w Kijowie i skazany przez sąd wojskowy na 
karę śmierci. Na wniosek generała-gubernatora Dmitrija G. Bibikowa, car 
zmienił ten wyrok na 20 lat ciężkich robót w zakładach na Syberii. Po krótkim 

                                                                                                                        
go Obszczestwa” za rok 1853 w artykule pt. Opyty ziemliedielija w Kamczatkie (Próby 
uprawy roli na Kamczatce). Do powyższej kwestii ustosunkował się także Niemirowski. 
3 lipca 1844 r. w Judomskim Kreście przed Ochockiem pisał do Sabińskiego: „Przykro 
pomyśleć, że [krainy, po jakich wędrował] i w przyszłych wiekach, równie bezludnymi 
pozostać będą musiały, z przyczyny bezpłodności, którą je napiętnowała Wszechmoc-
nego ręka. Skały i woda. Jest wprawdzie trochę i ziemi, ale ta tak małą warstwą kryje 
skalistą posadę, że na niej zaledwie tutejsze drzewa, mchy, leśne kwiaty, po wierzchu 
gałęzi mają swoje korzenie. Pług wszędzie by się złamał, gdyby chciał się wgłębić  
w tę czczą powierzchnię”. (J. Glaubicz Sabiński, Dziennik syberyjski, do druku z ręko-
pisu przygotowali Wiktoria i Rene. Śliwowscy, przedmową i przypisami opatrzył  
Jan Trynkowski, t. 2 Warszawa 2009, s. 503). 

6 J. Glaubicz Sabiński, op. cit., s. 30. 
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pobycie w Tobolsku, 29 października 1839 roku dotarł do Irkucka. Od stycznia 
formalnie karę odbywał w Usolu, w warzelni soli. Wiadomo, że był wówczas 
jednym z preceptorów dzieci zarządzającego nią Andrieja Mewiusa. Przebywał 
jednak głównie w Irkucku, gdzie uczył rysunku dzieci generała-gubernatora 
Wilhelma Ruperta i jedynie na czas „rewizji” odsyłano go do Usola. 25 paź-
dziernika 1843 roku został przeniesiony na osiedlenie do wsi Okinino w gm. 
żyłkińskiej. Faktycznie nadal mieszkał w Irkucku. Odbywał stamtąd liczne po-
dróże, dokumentując krajobrazy okolic Bajkału, Gór Jabłonowych i Sajanów. 
Po złagodzeniu kary przeniósł się do Tambowa, a po amnestii (1857) wrócił na 
Wołyń. Zmarł 23 grudnia 1883 roku w Lubomlu7. 

Twórczość malarska Niemirowskiego spotkała się z pozytywną oceną pol-
skich kronikarzy zesłań. Już w XIX wieku Zygmunt Librowicz relacjonował:  

Byli między wygnańcami malarzami ludzie prawdziwego talentu. Tak np. 
Leopold Niemirowski z Wołynia zesłany w r. 1839, wydelegowany został jako 
malarz w towarzystwie dwóch członków komisji, pod prezydencją senatora Toł-
stoja, dla zbadania wschodniej Syberii. W r. 1844 odbył on z Irkucka podróż 
zajmującą i pełną przygód, przez Ochock, morzem do Kamczatki, potem lądem 
do granic kraju Czukczów, wśród Jakutów, Koriaków i innych półdzikich ple-
mion. 

Wszędzie zdejmował widoki miejsc dla rządowej komisji, której towarzyszył, 
później je olejno na płótno przenosił8.  

W podobnym tonie wypowiadał się Michał Janik, pisząc: 

Mieli Wołynianie między sobą utalentowanego malarza. Był nim recydywi-
sta Leopold Niemirowski, zesłany pierwszy raz za rok 1831, drugi raz za Konar-

                                                 
7 Pewną ironią losu jest fakt, że być może nie zachował się żaden wizerunek ar-

tysty, który sam sportretował wiele osób ze swojego otoczenia. Istnieje hipoteza,  
że w 1843 r. Niemirowski odwiedził dekabrystę Nikołaja Biestużewa, ten zaś namalo-
wał jego portret, znajdujący się obecnie w kolekcji akwarel, gromadzonych przez znaw-
cę sztuki Ilję Zilbersztejna. Widnieje na nim napis w języku polskim: „Na pamiątkę 
wygnania 1843 r. 10 marca na Zabajkalu”. Według Zilbersztejna, sportretowaną osobą 
jest właśnie Niemirowski (J. S. Zilbersztejn, Chudożnik-diekabrist Nikołaj Biestużew, 
Moskwa 1977, s. 516-518). Akwarela przedstawia młodego mężczyznę o ciemnych, 
zaczesanych do tyłu, falistych włosach, wysokim czole, wyrazistych niebieskich 
oczach, silnie zarysowanej linii brwi, ustach o ładnym konturze i mocnym podbródku. 
Jednak zdaniem Wiktorii Śliwowskiej sportretowaną osobą jest Konstanty Sawiczew-
ski, który również kontaktował się z dekabrystami (W. Śliwowska, Zesłańcy polscy  
w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. Słownik biograficzny, Warsza-
wa 1998). Jej opinię potwierdzałby fakt, że w czasie, gdy powstała praca, Niemirowski 
był jeszcze katorżnikiem w Usolu, a więc nie mógł przebywać na Zabajkalu. Tym nie 
mniej wątpliwości pozostają, gdyż, jak wspomniano, większość czasu spędzał w Irkuc-
ku. Zachowały się też wykonane w 1841 r. akwarele, przedstawiające Buriatów i Mon-
gołów, sygnowane L.N. Zdaniem Bolesława Szostakowicza datowanie tych prac dowo-
dzi, że przed 1844 r. Niemirowski opuszczał wyznaczone mu miejsce odbywania kary. 
W 1841 r. mógł odwiedzić Zabajkale i graniczący z nim rejon Mongolii, włączony do 
rosyjskiej misji duchownej w Pekinie (B. S. Szostakowicz, Leopold Niemirowskij – 
polskij chudożnik, politiczeskij ssylnyj w Wostocznuju Sibir epochi diekabrizma,  
[w:]: Leopolda Niemirowskiego Podróż po Syberii Wschodniej, Irkutsk 2010, s. 11). 

8 Z. Librowicz, Polacy na Syberii, Kraków 1884, s. 141. 
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skiego. W roku 1844 przydzielono go jako rysownika do komisji petersburskiej, 
mającej na celu zbadanie Syberii wschodniej wraz z Kamczatką. Niemirowski 
zdejmował po drodze widoki dla komisji, później przenosił je olejno na płótno.  
W ten sposób zgromadził bardzo piękny album, utracony, na nieszczęście, w poża-
rze po powrocie do ojczyzny. Na szczęście ocalały rysunki, dostarczone komisji, 
które członek komisji Iwan Bułyczow opracował i z wielką dla siebie sławą wydał 
jako swoje w r. 1856, nie wspomniawszy ani słowem o autorze pierwowzorów. 
Pamiętnikarz Sabiński opowiada, że Niemirowski prowadził także dziennik czter-
nastomiesięcznej podróży na Kamczatkę, podnosi przy tym zalety pióra Niemi-
rowskiego: do tej pory nie ogłoszono go drukiem, może więc zaginął9. 

Dorobek artysty jest w naszym kraju mało znany. Kilkanaście jego dzieł 
prezentowano na okolicznościowych wystawach: Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych (1870) oraz w Salonie Aleksandra Krywulta w Warszawie (1883). 
Eksponowano je także w Paryżu (1867). Niestety, znaczna część prac Niemi-
rowskiego spłonęła w czasie pożaru jego mieszkania w 1877 roku. Dwadzieścia 
cztery rysunki, pochodzące z paryskiej kolekcji Tadeusza Rudnickiego, zakupi-
ło warszawskie Muzeum Narodowe. Sześć akwarel „Widoki miejscowości  
Zabajkalskiego i Tunkinskiego Kraju w irkuckiej guberni” ze zbiorów  
P. W. Gubarowa zachowało się Muzeum A. S. Puszkina w Moskwie, tyle samo 
w Muzeum Historii Narodowej Buriacji im. M. N. Hangałowa w Ułan-Ude. 
Sześć przypisywanych mu i dwa uznane za jego autentyczne dzieła opubliko-
wano w petersburskim wydaniu albumu krajobrazów Syberii Wschodniej Atlas 
zum XXIII Baands Beitrage zur Kenntniss. Des Russuschen Reiches en Suden 
von Ost-Sibrien von Gustav Radde (S.-Ptsb., 1861). 

Jesienią 2004 roku w irkuckim Obwodowym Muzeum Sztuki im. W.P. 
Sukaczewa zorganizowano wystawę litografii Niemirowskiego. 5 maja 2010 
roku, w związku z dwusetną rocznicą urodzin artysty, kopie rysunków z war-
szawskich zbiorów zostały przekazane do Domu Wołkońskich w Irkucku i włą-
czone do stałej muzealnej ekspozycji.   

Najwcześniejsze polskie relacje o ludach północno-wschodniej Syberii 

Niemirowski znalazł się w gronie pierwszych zesłańców z ziem zabra-
nych, którzy dotarli do Morza Ochockiego (a niektórzy nawet do Kamczatki)  
i pozostawili opisy autochtonów, których napotkali po drodze. 

Za autora najwcześniejszej relacji uważa się Adama Kamieńskiego-
Dużyka (data urodzenia nieznana, zmarł ok. 1667 roku) Wraz z grupą towarzy-
szy dostał się on do niewoli, „kiedy z kniaziem Jurgim Dołhorukim pod Basią 
między Uchłami była potrzeba” i został wyprawiony na Syberię10. Po powrocie 
do kraju spisał wspomnienia zatytułowane  Dyariusz uwięzienia moskiewskiego 
miast i miejsc..., w którym podał informacje o kulturze Jakutów, Tunguzów  
i Gilaków (Niwchów). 

Pamiętnik Kamieńskiego-Dużyka wydano dopiero w 1874 roku, zaś 
pierwszą polską publikacją opisującą ludy północno-wschodniej Syberii był 
Dokument osobliwego miłosierdzia Boskiego cudownie z kalwińskiej sekty pew-

                                                 
9 M. Janik, Wołyniacy na Syberii, „Rocznik Wołyński”, t. II, Równe 1931,  

s. 297-298, 300. 
10 A. Kuczyński, Syberyjskie szlaki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, s. 117.  
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nego sługę i chwalcę Swego do Kościoła Chrystusowego pociągający. Ukazał 
się on w Wilnie w 1754 roku. Jego autor Ludwik Siennicki (1677 - ?) był kon-
wertytą (stąd „kalwińska sekta” w tytule), pułkownikiem polskiego wojska, 
który jako rosyjski więzień spędził w Jakucku kilkanaście lat. W swoich wspo-
mnieniach pisał przede wszystkim o kulturze żyjących w pobliżu autochtonów, 
ale zawarł też wzmianki o Jukagirach, Czukczach, Koriakach i Kamczadalach 
(Itelmenach). 

Autorem kolejnej publikacji był Maurycy August Beniowski (ur. w 1746 r.), 
który jako uczestnik konfederacji barskiej dostał się do niewoli i został zesłany na 
Syberię. Drogą lądową dotarł do Ochocka, skąd w 1770 roku przewieziono go 
na Kamczatkę. Polskie wydanie jego wspomnień ukazało się po raz pierwszy  
w 1797 roku w Warszawie pod tytułem Historia podróży i osobliwych zdarzeń 
sławnego Maurycego Augusta Beniowskiego.  Zdaniem Agaty Roćko, „praca ta 
jest świadectwem przechodzenia literatury faktu do literatury pięknej”11, co nie 
zmienia faktu, że z naszego punktu widzenia jest interesująca,  gdyż zawiera 
garść spostrzeżeń o kulturze Kamczadali. 

Wśród wczesnych prac, opisujących ludy autochtoniczne, wyróżnia się 
Dziennik podróży Józefa Kopcia przez całą wzdłuż Azję, lotem od portu Ochoc-
ka przez Wyspy Kurylskie do Niższej Kamczatki, a stamtąd na powrót do tegoż 
portu na psach i jeleniach, Wrocław 1837. Autor wspomnień żył w latach 
1762? – 1827. Brał udział w powstaniu kościuszkowskim (1794), został ranny 
w bitwie pod Maciejowicami i dostał się do niewoli. Jako dezertera z wojska 
rosyjskiego zesłano go na Kamczatkę. Po powrocie do kraju spisał swoje 
wspomnienia, być może ze sporządzonych wcześniej notatek. Ich fragment, 
zatytułowany Obyczaje kamczackie (Wyjątek z rękopism polskich) ukazał się na 
początku 1821 roku w warszawskiej „Gazecie literackiej”. Kilka miesięcy póź-
niej w petersburskim czasopiśmie „Sibirskij Wiestnik” opublikowano tłuma-
czenie artykułu. Dopiero w 1837 roku ukazała się we Wrocławiu pierwsza edy-
cja całego dzieła.  

Według Antoniego Kuczyńskiego, w kategorii źródeł etnograficznych, 
pamiętnik Kopcia wysuwa się na plan pierwszy12. Autor podaje w nim wiele 
ciekawych spostrzeżeń o Buriatach, Tunguzach, Jakutach, Ajnach, Kamczada-
lach, Koriakach i Czukczach. Wartość pracy ponosi dołączony do pracy mate-
riał ilustracyjny. Z listu Kopcia do Jaśnie Oświeconej z Flemingów Księżny 
Czartoryskiej, z dnia 19 listopada 1821 roku wynika, że rysunki przekazał adre-
satce. Świadczy o tym fragment korespondencji: 

[…] Kiedy srogie cierpienia nieco ułagodzone upływem lat mnogich, opisawszy 
me przypadki, Waszej Książęcej Mości składam w ofierze. […] Do tego dziełka 
należące sześć rysunków i karta jeograficzna później będę miał zaszczyt przesłać13.  

Polskie XVIII-wieczne relacje o ludach Syberii zamyka Pamiętnik xiędza 
Ciecierskiego, przeora dominikanów wileńskich, zawierający jego i towarzyszów 

                                                 
11 A. Roćko, Pamiętniki polskich zesłańców na Syberię w XVIII wieku, Olsztyn 

2001, s. 30. 
12 A. Kuczyński, op. cit., s. 163. 
13 Dziennik Józefa Kopcia brygadiera wojsk polskich. Z rękopisu Biblioteki 

Czartoryskich opracowali i wydali Antoni Kuczyński i Zbigniew Wójcik, Warszawa – 
Wrocław 1995, s. 11. 
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jego przygody doznane na Sybirze w latach 1797-1801, wydany we Lwowie  
w 1865 roku. Autor wspominał w nim o Buriatach i Tunguzach Zabajkalskich. 

Wyprawa na Kamczatkę 

Okoliczności włączenia Niemirowskiego do ekspedycji Bułyczowa  
naświetlił w swoim dzienniku J. Sabiński. Z jego relacji dowiadujemy się,  
że zachęcał przyjaciela do wzięcia udziału w wyprawie. Dałaby mu ona 

zręczność zwiedzenia kraju ciekawego, podróż wygodną, nic nie kosztującą  
i przyjemną w towarzystwie ludzi grzecznych i ukształconych (z Bułyczowem 
jedzie też książę Lwow, kolega jego przy senatorze), sposobność wejścia w bliż-
sze stosunki z osobami otaczającymi senatora i z nimże samym, gdyż on jedno-
cześnie ma udać się do Jakucka. Kto wie, czyli z tych stosunków nie mogłyby 
kiedyś wyniknąć tak dla Niemirowskiego, jak też dla innych braci naszych nie-
przewidziane korzyści? Na koniec pewnym być może przyzwoitej  za swą pracę 
nagrody. Te więc i tym podobne przedstawiłem okoliczności w nadziei, że nie-
zawodnie trafią do jego przekonania14. 

Kalkulacje Sabińskiego okazały się słuszne i Niemirowski, który otrzy-
mał od generała-gubernatora pozwolenie na roczny pobyt w całej Wschodniej 
Syberii, wyruszył w podróż. 30 maja 1844 roku, będąc już w Jakucku, w liście 
do Sabińskiego zrelacjonował, jak spędzał czas:  

Wstajemy (na statek) rano o 8ej. Czytamy, pijemy herbatę. Znowu czytamy  
i gawędzimy na przemian. Czasami wysiadamy na brzeg dla zwiedzenia okolic: 
ja maluję. Obiadujemy o 2-ej. Potem znowu do książek. Czasem drzymiemy.  
O 7-ej herbata. Nie kładziemy się aż późno w nocy15. 

Wraz z ekspedycją drogą morską dotarł do Ochocka. Wracając, przejeż-
dżał przez ziemie zamieszkałe przez plemiona Koriaków, Czukczów i Jakutów. 
W swoim dzienniku, pod datą 20 lipca, Sabiński zapisał:  

Nie daremnie jeździł Niemirowski tak daleko, ponieważ umiał patrzyć na 
osobliwości przyrody, umiał zastanawiać się nad tym, co widział, i podwójne za-
chował obrazy wrażeń rozlicznych, to jest w swoim dzienniku i w tece rysun-
ków, z której nam pokazywał mnóstwo widoków, z gustem i talentem wykona-
nych, a mających ozdobić dzieło o Kamczatce, jakie panowie Lwow i Bułyczow 
za powrotem do Petersburga wydać zamyślają16. 

Wspomniana przez Sabińskiego książka ukazała się pt. Putieszestwije po 
Wostocznoj Sibiri I. Bułyczowa, Impieratorskogo Russkogo Gieograficzeskogo 
obszczestwa diejstwitielnogo czlena. Według Jeleny A. Dobryniny, autor publi-
kacji, dążąc do zapisania swojego nazwiska w nauce, zawarł w niej wszystkie 
wiadomości, jakie udało mu się zdobyć na temat badanych obszarów. Są tam 
historyczne dygresje, informacje dotyczące geografii całych regionów, rzek, 
górskich masywów, charakterystyki flory i fauny. Obszerne opisy poświęcone 
są autochtonom ze wschodniej Syberii. Litografie  stanowią ilustracje tych tek-
stów. Dobrynina pisze dalej, że Bułyczow, nabywając album szkiców Niemi-
                                                 

14 J. Sabiński, op. cit., s. 45. 
15 Ibidem, s. 502. 
16 Ibidem, s.146. 
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rowskiego, miał prawo je opublikować. Gdyby książka ukazała się w przeciągu 
kilku następnych lat,  nazwisko autora, przestępcy państwowego, nie mogło być 
w niej podane. Jednak Bułyczow wydał pracę dopiero w 1856 roku (zatwier-
dzoną przez cenzora do druku 4 października, czyli już po amnestii). Pozostaje 
więc otwarte pytanie, czy w ogóle chciał ujawnić autora rysunków? 

Według oceny Dobryniny, prace Niemirowskiego mają znaczną wartość.  

Wysoki profesjonalizm wykonania litografii i rysunków, szeroki zasięg 
geograficzny, od Bajkału do Kamczatki, różnorodność widoków przyrody, 
miast i osad, bogactwo etnograficznych szkiców warunków bytowania,  
typów, mieszkań, odzieży, sprzętów aborygenów zamieszkujących Wschod-
nią Syberię powodują, że są one cennym źródłem ikonograficznym17. 

Jest niepowetowaną szkodą, że nie zachowały się „podwójne obrazy wra-
żeń”, o których wspominał Sabiński, gdyż dziennik czternastomiesięcznej po-
dróży Niemirowskiego zaginął. Nie wiadomo również, co stało się z listami 
adresowanymi do przyjaciela Walerego Kossakowskiego18. W notatce sporzą-
dzonej na Podolu w 1858 roku Sabiński podał informację, że zawierały one 
„obszerne i szczegółowe: opisy kraju, rozmaitych po większej części dzikich 
prawie pokoleń oraz różnych tej zajmującej podróży wypadków”19. Z cytowa-
nych w Dzienniku listów Niemirowskiego wynika, że był wnikliwym obserwa-
torem i miał jasno sprecyzowane poglądy na temat napotkanych ludów. 

Dnia 18 kwietnia 1845 roku, będąc już w Jakucku, pisał: 

Jakichże nie widziałem ludzi! Białych, czarnych, czerwonych, żółtych i zie-
lonych nawet, bo nie innego koloru są biedni mieszkańcy ochockiego morza [...]. 
Widziałem sceny patriarchalnego życia i twarze ludzi w stanie natury żyjących: 
dość wprawdzie brudne i niekształtne, ale oddychające szczerością i prostotą 
serca, jakich trudno znaleźć u nas pod maską starej oświaty20. 

Można stąd wnosić, że był zwolennikiem teorii o stanie „dziecięctwa ro-
du ludzkiego”, w którym znajdowali się rdzenni mieszkańcy Syberii21. Taką 
                                                 

17 J. Dobrynina, Wostocznaja Sibir w tworczestwie chudożnika Leopolda Niemi-
rowskogo, [w:] Leopolda Niemirowskiego Podróż po Syberii Wschodniej, Irkutsk 2010, 
s.16-18. 

18 Walerian Kossakowski (ur. ok. 1805 lub 1812 r., zm. ok. 1878 r.), szlachcic  
z Wołynia, syn Stanisława i Brygidy, absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, urzędnik  
w kancelarii marszałka szlachty powiatu kowelskiego, właściciel ziemski, członek Sto-
warzyszenia Ludu Polskiego, sekretarz tegoż powiatu. Aresztowany na skutek zeznań 
Ignacego Rodziewicza 14 lutego 1839 r.; skazany na  karę śmierci, zamienioną na 20 lat 
ciężkich robót. Karę odbywał w zakładach nerczyńskich; na osiedleniu od 1843 r.  
w gminie Żyłkinskaja w okręgu irkuckim, zajmował się myślistwem i gospodarstwem, 
mieszkał między innymi przez dłuższy czas z Leopoldem Niemirowskim. Na prośbę 
matki w 1851 r. uzyskał zgodę na przeniesienie się do Tambowa pod dozór policji,  
zaś w 1856 r. na powrót do kraju. Zamieszkał w swym majątku w powiecie kowelskim; 
zmarł w Wiedniu. 

19 J. Sabiński, op. cit., s. 501.  
20 Ibidem, s. 506. 
21 Według popularnej w pierwszej połowie XIX wieku teorii niemieckiego filo-

zofa Johanna Herdera, przebieg dziejów jest częścią ogólnych praw natury. Historia 
rodu ludzkiego to, jego zdaniem, postęp rozumu i sprawiedliwości, zaś celem ludzkości 
jest pełne zrealizowanie idei człowieczeństwa. Zgodnie z tą koncepcją, każdy naród był 
ważny i godzien uwagi, gdyż stanowił ogniwo „wielkiego rodu ludzkiego”.  
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hipotezę potwierdza sposób przedstawiania tubylców. Ich twarze są dobrodusz-
ne, ale dość bezmyślne. Niezależnie od wyznawanych poglądów filozoficznych, 
Niemirowski nie miał zapewne powodów, by wyrobić sobie o autochtonach złe 
zdanie22. Cierpliwie pozowali do jego portretów, przyjmowali członków ekspe-
dycji w swoich osadach, co oznacza, że byli ufni wobec obcych. W liście do 
Sabińskiego Niemirowski pisał: 

Nienarzekam ja na ludzi, których mnie tyle nowych zdarzyło się spotkać po 
drodze. Owszem, dla wszystkich chowam wdzięczność za gościnność i przy-
chylne ze mną obejście się23. 

Dotyczyło to zapewne również tubylców, którzy nawet ratowali podróż-
nych z opresji. Sabiński wspominał: 

Z dziennika swego Niemirowski czytał nam dziś kilka dni, a w tym zajmują-
cy opis Oleutorów24 (jednego z plemion żyjących w Kamczatce) i niebezpie-
czeństwa doznanego w stronie północno-wschodniej Kamczatki, gdy cała ich ka-
rawana zbłąkała się śród bezludnej pustyni, kiedy już ludziom i psom żywności 
zabrakło, i te ostatnie ginąć zaczęły. Gdyby szczęściem, po trzech czy czterech 
dniach biedy największej nie zjawili się na koniec oczekiwane Koriaki (inne 
plemię w Kamczatce) i nie wybawili ich z tej nieszczęsnej przygody25. 

Autochtonami, których Niemirowski poznał najwcześniej w czasie wypra-
wy  byli Buriaci – lud mongolskiego pochodzenia, mieszkający nad Bajkałem,  
w Mongolii i Chinach. W liście do Sabińskiego, pisanym 14 maja 1844 roku  
w Kaczugu nad Leną (zwanym przez niego Kaczugą) informował przyjaciela:  

Tu rozpocząłem moje malarskie zatrudnienie. Odmalowałem Buriatkę w zupeł-
nym galowym narodowym stroju: czerwono-żółtym, z mnóstwem haftów, paciorek, 
medali i dzwonków. I, chwała Bogu, że (jak wy mówicie) dobrze się udało26. 

Portret autochtonki znad Leny jest rzeczywiście bardzo starannie wyko-
nany, a jej odzież  dopracowana w drobnych szczegółach. Ów rysunek zamiesz-
czono nawet na rosyjskiej stronie internetowej, jako reprezentatywny przykład 
stroju XIX-wiecznych Buriatów27. Postać kobiety ujęta jest statycznie, by jak 
najlepiej demonstrować ubiór. Ma na sobie czerwony kaftan degeł z owczej 
wełny, z aplikacjami z kolorowego sukna, zdobiony miedzianymi i srebrnymi 
guzami oraz monetami, na głowie stożkowatą czapkę z futrzanym otokiem, a na 
nogach skórzane buty. Mimo niezaprzeczalnych walorów poznawczych rysun-
ku, jego nieodzownym uzupełnieniem powinien być opis, który wyjaśniałby to, 
czego nie możemy odczytać z ilustracji. W liście do Sabińskiego Niemirowski 

                                                 
22 Dobrą opinię o rdzennych mieszkańcach Syberii miał też Bułyczow. W swojej 

książce najwięcej uwagi poświęcił Tunguzom, których określił jako lud łagodny, go-
ścinny, uprzejmy i honorowy; I. Bułyczow, Putieszestwije po Wostocznoj Sibiri, cz. 1. 
Pojezdka w Kamczatku, SPb 1856, s. 79. 

23 List z 18 maja 1845 r.. [w:] Podróż po Syberii, s. 144. 
24 Właściwie: Alutorzy – paleoazjatycki lud zamieszkujący wybrzeże Morza 

Ochockiego i Kamczatkę, uważany często za grupę etniczną w obrębie Koriaków. 
25 J. Sabiński, op. cit., s. 146, 147. 
26 Ibidem, s. 501. 
27 http:ru.wikipedia.org/wiki/%C1%F3%F0%FF%F2%FB 
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podał kilka ważnych informacji. Dzięki nim wiemy, gdzie i kiedy noszono strój 
oraz jakie było jego przeznaczenie. Brakuje tam jednak istotnych wyjaśnień, 
dotyczących użytych surowców i technik wykonania poszczególnych elemen-
tów odzieży oraz ich lokalnych nazw. Nie wykluczone, że bardziej szczegółowe 
opisy zawierał zaginiony dziennik Niemirowskiego.  

 

 Buriatka w narodowym stroju (1856 r.) 
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Zasadnicze elementy kobiecego i męskiego stroju Buriatów były podob-
ne, zaś różniło je przede wszystkim zdobnictwo. W 1841 roku artysta wykonał 
portret młodego autochtona z Zabajkala28. Przedstawia mężczyznę w niebieskim 
chałacie, krótkim kaftanie, okrągłej czapce z chwościkiem i skórzanych butach 
z cholewami. Rysunek potwierdza, że strój rdzennych mieszkańców obszarów 
położonych na północnym zachodzie i na południowym wschodzie  Bajkału 
wykazywał istotne różnice.  

Niemirowski był ponadto autorem dwóch scen rodzajowych przedstawia-
jących Buriatów, które zostały wykonane między 1840 a 1850 rokiem. Na 
pierwszym rysunku widzimy grupę tubylców płynących łodzią. Dwóch z nich 
oddaje cześć lokalnemu bóstwu. W XIX wieku wśród Buriatów szeroko rozpo-
wszechniony był buddyzm tybetański, który asymilował niektóre wcześniejsze 
animistyczne wierzenia. Rysunek nosi tytuł „Cypel szamański na południowych 
okrainach Bajkału”. Można sądzić, że tubylcy nadawali temu miejscu nadprzy-
rodzony charakter. 

Druga praca została zatytułowana „Buriacka jurta w tunkinskim stepie 
nad rzeką Irkut”, położonym w malowniczej dolinie między masywami górski-
mi na południowo-zachodnim Przybajkalu. Na rysunku widzimy zimową jurtę  
z bali drewnianych, z kopulastym pokryciem ocieplanym darnią i niewielkim 
otworem wejściowym. Skonstruowano ją techniką zrębową na planie wielokąt-
nym. Nie ma okien, tylko otwór w dachu oświetlający wnętrze i służący  
do odprowadzania dymu ze znajdującego się w pomieszczeniu paleniska. Obok 
jurty pokazane jest bydło, którego hodowla stanowiła podstawę gospodarki 
koczowniczych lub półkoczowniczych Buriatów. 

Płynąc Leną na wschód, ekipa Bułyczowa przemierzała niemal bezludne te-
reny. 3 lipca 1844 roku w Judomskim Kreście Niemirowski pisał do Sabińskiego: 

Wyobraź sobie od Kaczugi aż do Ochocka jeden obszerny las, puszczę, śród 
której wije się jak wstążka, długa ale jedna ścieżka, z początku korytem Leny 
śród skał różnej formacyi, a potem, od Jakucka lądem, śród wzgórz i gór ogrom-
nych skalistych, przez rzeki, jeziora, skały, szczyty gór, lody i trzęsawiska, a bę-
dziesz miał najogólniejsze wyobrażenie o tym przestworze dzikiej Azji. Zwierząt 
napotkasz tu mnóstwo i różnych rodzajów. Ale ludzie, mało od pierwszych róż-
niący się, karmieni przemysłem, tylko brzegi Leny z rzadka osiedlili29.  

Byli to Jakuci, lud tureckiego pochodzenia, zajmujący się głównie ho-
dowlą bydła i koni. Prowadzili półosiadły tryb życia, przemieszczając się latem 
z zimowych siedlisk na pastwiska. W zależności od pory roku mieszkali w róż-
nych typach jurt. Niemirowski przedstawił Jakutów na siedmiu rysunkach, na 
których pokazał ich odzież, pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze oraz na-
czynia do wyrobu kumysu. Podobnie jak w przypadku Buriatów, ze szczegól-
nym pietyzmem odtworzył strój autochtonów. Niestety, nie wiemy jakie lokalne 
odmiany zarejestrował, ponieważ nie opisał, gdzie rysunki zostały wykonane. 
Trasa ekspedycji Bułyczowa wiodła od Kaczuga, poprzez Olekmińsk do Jakuc-
ka po Lenie, a następnie drogą lądową traktem ochockim, co daje nam jedynie 
ogólną orientację, na jakim obszarze sporządzał dokumentację. 

                                                 
28 Obejmującego wschodnie wybrzeże jeziora Bajkał. 
29 J. Sabiński, op. cit., s. 503. 
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Jeden z rysunków przedstawia Jakutkę w bogatym stroju. Niemirowski 
wykonał jej postać w tej samej manierze, jak portret Buriatki. Kobieta ma na 
sobie czerwono-żółty kaftan z tkaniny, zdobiony aplikacjami, na głowie wysoką 
czapkę z futra sobola lub bobra, na nogach skórzane buty z cholewami i zadar-
tymi noskami. Wśród noszonych przez nią ozdób wyróżnia się duży płat 
srebrnej, ażurowej blachy, zawieszony na piersiach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakutka w odświętnym stroju (1856 r.) 
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Wartość poznawcza tego rysunku została doceniona już w XIX wieku.  
W 1862 roku ukazało się kapitalne dzieło Gustawa Pauly Description ethno-
graphique des Peuples de la Russie (Etnograficzne opisanie narodów Rosji)30. 
Znajduje się w nim rycina „Jakuci. Postacie znad Leny”. Widzimy na niej ko-
bietę, która ma podobne rysy twarzy i identyczne elementy stroju, jak auto-
chtonka z ilustracji Niemirowskiego. Została jedynie nieco inaczej upozowana  
i pokazana na tle krajobrazu. Kolejny rysunek z teki Niemirowskiego przedsta-
wia dwa podstawowe rodzaje wierzchniej odzieży Jakutów, dzielącej się na tzw. 
głuchą, bez rozcięcia, noszoną głównie przez mężczyzn oraz rozcinaną z przo-
du. Ubrania te wykonywane były ze skór i posiadały szereg wariantów. Męż-
czyzna z prawej strony ma na głowie rodzaj kaptura z wysokim stożkowatym 
wierzchołkiem i opadającym na kark doszytym płatem skóry. 

 
 
 
W czasie podróży na Kamczatkę Niemirowski dokumentował odzież au-

tochtonów w dwojaki sposób. Sporządzał nie tylko rysunki tubylców w trady-
cyjnych strojach, ale też plansze, ukazujące podstawowe  części ubioru. Wyko-

                                                 
30 Gustave Theodor Pauly (1817-1886), Niemiec z pochodzenia, był członkiem 

Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Opracował najważniejsze w jego czasach 
dzieło, zawierające opisy etnograficzne i 62 barwne ilustracje strojów licznych narodów 
zamieszkujących imperium. Niektóre rysunki zostały wykonane na podstawie prac 
innych artystów. W 1857 roku rękopis wraz z ilustracjami wysłał Aleksandrowi II  
i zyskał jego akceptację. Kilka lat później pracę opublikowano w języku francuskim: G. 
Pauly, Description ethnographique des Peuples de la Russie, St. Petersburg 1862. 

Koriacy (1856 r.) 
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nywał je z dużą dokładnością, dzięki czemu możemy poznać ich krój, zdobnic-
two i inne ważne detale (narysował np. kółeczka przy krótkich spodniach  
i troczki przy nogawicach, służące do łączenia tych elementów odzieży, czy 
guziczki i patki do zapinania kaftana). Opisy plansz są jednak zbyt ogólne. In-
formują, że pokazano na nich strój Jakutów, Tunguzów oraz mieszkańców pół-
nocno-wschodniej części Syberii, w ostatnim przypadku - bez wskazania dla 
jakich ludów są charakterystyczne. W odniesieniu do niektórych części ubioru 
trudno jednoznacznie określić, z jakich surowców je wykonano. 

 

 
 
 
Z etnograficznych opisów wiadomo, że tradycyjna odzież rdzennych 

mieszkańców Północy była  bardzo praktyczna, dostosowana do warunków 
klimatycznych i charakteru zajęć poszczególnych ludów31. Robiono ją z miej-
scowych surowców – skór reniferów, dzikich zwierząt, psów i ptasich piór. My-
śliwi morscy wykorzystywali ponadto skóry nerp i ryb, zaś Jakuci – krów  
i koni. Z tkanin szyto chałaty lub kaftany na futrze. Szeroko rozpowszechniony 
był zamsz ze skór reniferów i łosiów, zwany rowdugą, używany do wykonywania 
lżejszych ubrań. Nieprzemakalne kamlejki robiono z kiszek zwierząt morskich 
lub z perkalu. Odzież ocieplano futrem wiewiórek, lisów, zajęcy, rysiów, a u Ja-
kutów – także bobrów. Zimowe szuby, parki (rodzaj kurtek z kapturem, nie mają-
cych z przodu rozcięcia), „głuchego” kroju kuklanki i malice były często dwu-
warstwowe i składały się ze ściśle przylegających do siebie, ale oddzielnie uszy-
tych części. Futrzaną odzież pokrywano niekiedy tkaninami bawełnianymi lub 
suknem. Obuwie wyrabiano z kamusa – szorstkowłosych skórek z nóg renifera,  

                                                 
31 Z. I. Chwitisiaszwili, Siewiernaja encikłopedija, Moskwa 2004. 

Kamczadale (1856 r.) 
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z zamszu albo z innych surowców. Większość rysunków przedstawiających typy 
autochtonów i ich odzież ma neutralne tło, przez co cała uwaga widza skupia się 
na jakiejś postaci czy elementach stroju. Wyjątek stanowi obrazek zatytułowany 
„Jakutka”, na którym widzimy kobietę z dzieckiem w podróżnej odzieży, jadą-
cych na buhaju. Na dalszym planie ukazany jest krajobraz i jurta. 

Inaczej rysował Niemirowski mieszkania tubylców. Są one wkomponowa-
ne w sceny rodzajowe z życia Jakutów, z centralnie usytuowanymi ludźmi, wy-
konującymi jakieś czynności. Na rysunku „Zimowa jakucka jurta” pokazany jest 
mężczyzna wyładowujący worki z sań. Z lewej strony znajduje się jurta, zwana 
bałaganem. Zbudowana jest na planie prostokąta, ma lekko pochylone do we-
wnątrz ściany z okrąglaków i dwuspadkowy drewniany dach. Z zewnątrz oble-
piona jest gliną, albo nawozem czy ziemią. Ma małe okna z błon i rybich pęche-
rzy (zimą z lodowych kostek) i drzwi z desek lub skóry byka. W głębi obejścia 
pokazany jest ambar (rodzaj spiżarni) zbudowany z cieńszych bierwion, łączo-
nych techniką zrębową. Na rysunku „Letnie jakuckie jurty” uwagę przykuwa 
urasa. Jej szkielet składa się z cienkich żerdzi, stawianych na planie okręgu, wy-
giętych stożkowato i związanych na górze. Konstrukcję pokrywają płaty sprepa-
rowanej kory brzozowej, długo gotowanej w wodzie i zszywanej włosiem.   

Podążając ochockim traktem ekspedycja Bułyczowa dotarła do osad 
Ewenków, zwanych wówczas Tunguzami. W XVII wieku zajmowali oni 
ogromny obszar między Jenisiejem oraz morzami: Japońskim, Ochockim i Łap-
tiewów. Jakuci tworzyli wówczas wśród nich małą enklawę nad rzeką Ałdan. 
Ale już w XIX wieku zawładnęli rozległymi terenami w dorzeczu Wiluju, Leny, 
Indygirki i Kołymy, a Tunguzi ulegali stopniowej asymilacji. 

Ich skład etniczny formował się w wyniku zmieszania ludności wschod-
niej Syberii z plemionami tunguskimi z Zabajkala i Przybajkala. Dzielili się na 
grupy myśliwsko-zbierackie i na hodowców reniferów. Owo zróżnicowanie 
musiało być znane Niemirowskiemu, ponieważ na rysunku przedstawił dwóch 
Tunguzów: myśliwego i hodowcę. Pierwszy ma nieszczęśliwy wyraz twarzy  
i ubogą odzież, drugi dumnie prezentuje bogaty strój zdobiony wyszyciami, 
aplikacjami z futra, skóry i sukna oraz metalowymi wisiorkami. Charak-
terystycznymi częściami  ubioru hodowców był kaftan, ze względu na krój 
zwany w rosyjskich publikacjach „frakiem” i jego obowiązkowe uzupełnienie – 
długi napierśnik, chroniący tors i brzuch od zimna.  

Ten sam strój, który widzimy na rysunku Niemirowskiego, został praw-
dopodobnie opisany przez Bułyczowa. W jego relacji z podróży czytamy:   

W okresie zimowym ubranie Tunguzów składa się z fartucha z rowdugi, się-
gającego nieco poniżej kolan; dół fartucha wyszyty jest bisiorem i sierścią reni-
fera w różnych kolorach, ufarbowaną w jagodach i oblamowany czarną psią skó-
rą. Spodnie zrobione są ze skóry renifera, sierścią do wewnątrz, „torbasy” (obu-
wie) z kamysów (kamusa), zamiast pończoch – z tejże skóry „czażi” 32; na 
wierzch nakłada się szubę ze skóry renifera, sierścią na zewnątrz, w rodzaju na-
szego modnego „sac-palto”; ta szuba sięga do kolan. Jej dół oblamowany jest 
psią skórą i szacując bogactwo wyszyć bisiorem – ma zdobioną jedną lub dwie 
czwarte powierzchni. Czapka podobna do kalotki, do której przyszyte są nausz-

                                                 
32 Nie wiadomo, jaką formę odzieży Bułyczow miał na myśli. Chodziło mu za-

pewne o „cziżi”, a tą nazwą określano pończochy z futra. 
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niki; jest ona zarówno z przodu jak i z tyłu bogato wyszyta bisiorem; robi się ją  
z najlepszej skóry półrocznego cielaka33. 

Podsumowując kulturę materialną tunguskich hodowców Bułyczow napisał: 

Co się tyczy rękodzieła i sztuk, to Tunguzi, będący wielce niewybredni  
w domowych potrzebach, zaspakajają je własnymi wyrobami, spośród których 
pewne zasługują na szczególną uwagę. Skóra renifera, nazywana rowdugą, wy-
prawiana  przez nich, jest miękka i czysta, że można ją porównać ze zwykłą 
giemzą; „mandary” lub wyprawione skóry nerpy, barwione w jagodach lub korze 
olchowej, w rozmaitych kolorach, przypominają safian. Odzież bardzo pięknego 
kroju, wyszyta różnokolorowym bisiorem, to znakomity wytwór kobiecego rę-
kodzieła.34  

 
 
 
 

                                                 
33 I. Bułyczow, op. cit., s. 190-191. 
34 Ibidem, s. 197-198. 

Czukcza (1856 r.).  
Wszystkie ilustracje pochodzą z albumu: Leopolda Niemirowskiego  

Podróż po Syberii Wschodniej, Irkutsk 2010 
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Niestety, równie szczegółowych opisów stroju nie znajdziemy we frag-
mentach książki, poświęconych innym ludom. Kierując się na północ, ekspedy-
cja dotarła do osad Kamczadali (Itelmenów), rdzennych mieszkańców Kam-
czatki, których głównym zajęciem było rybołówstwo. Niemirowski pokazał ich 
na dwóch rysunkach. Ubrani są w futrzaną odzież „głuchego” kroju, sięgającą 
kolan, z przyszytym napierśnikiem, którym zasłaniali twarz w czasie purgi 
(śnieżnej zamieci). Na rysunku zatytułowanym „Kamczadale. Zimowa stanica”, 
autochtoni siedzą przy palenisku w pomieszczeniu zbudowanym z bali drew-
nianych. Jest ono tak niskie, że człowiek w pozycji stojącej nie mógłby się  
w nim zmieścić. 

Północno-wschodnie krańce Rosji zamieszkiwali też paleoazjatyccy Ko-
riacy. Żyli w tundrze, gdzie zajmowali się głównie hodowlą reniferów oraz na 
terenach nadbrzeżnych, trudniąc się polowaniem na morskie zwierzęta i rybo-
łówstwem. Zdaniem Bułyczowa,  

wśród Koriaków z okręgu ochockiego nie zachowało się nic charakterystyczne-
go, właściwego pierwotnym obyczajom tego plemienia: ich odzież niczym się 
nie różni od osiadłych obywateli tutejszego kraju35.  

Opisowi Bułyczowa przeczą rysunki Niemirowskiego. Wykonane przez 
niego ilustracje pokazują Koriaków w tradycyjnych strojach,  sceny rodzajowe 
z ich życia oraz przedmioty z drewna, trawy i kości morsa, w wyrabianiu któ-
rych specjalizowali się. Na szczególną uwagę zasługują rysunki zatytułowane 
„Siedzący Koriacy” i „Hodowcy reniferów”. Odtworzone na nich ubrania uzna-
no w XIX wieku za charakterystyczne dla tego ludu, gdyż postacie z rycin sta-
nowiły pierwowzór wizerunków autochtonów, zamieszczonych w pracy Gu-
stawa Pauly. Pokazano na nich mężczyzn i kobietę w różnych rodzajach ob-
szernych, sięgających kolan kuklanek, z dużymi futrzanymi kołnierzami i na-
pierśnikami. Na nogach mają spodnie, szyte sierścią na wierzch lub wykonane  
z gładkich skór, krótkie pończochy oraz buty z cholewkami. 

Dwa rysunki Niemirowskiego przedstawiają tę samą osadę Koriaków. Na 
jednym z nich, na pierwszym planie pokazany jest mężczyzna w odzieży „głu-
chego” kroju oraz dziecko w skórzanym kombinezonie. W tle widzimy kopula-
ste domy, z których górą wydobywają się smugi dymu, dalej - stado reniferów, 
dzięki czemu mamy pewność, że chodzi o osadę hodowców.  

Mieszkania Koriaków, w zależności od tego, jaki prowadzili tryb życia, mia-
ły swoiste formy. Dla koczowników charakterystyczne były przenośne kopulaste 
jarangi, wznoszone na planie okręgu. Ich szkielet wykonywano z drewnianych 
prętów, które pokrywano skórami reniferów. Ludność osiadła mieszkała w półzie-
miankach, budowanych z bierwion w okrągłych jamach. Latem wchodzono do nich 
przez otwór dymny w dachu, zimą – przez długi, wykopany na zewnątrz korytarz. 
Na rycinie ich konstrukcja jest niewidoczna, gdyż są pokryte śniegiem. 

Ostatni rysunek, związany z etnografią regionu, przedstawia Czukczę w tra-
dycyjnym stroju. Był on reprezentantem kolejnej grupy rdzennych mieszkańców 
północno-wschodnich rubieży rosyjskiego imperium, którzy dzielili się na tundro-
wych, koczujących hodowców reniferów i nadbrzeżnych osiadłych myśliwych, 
polujących na morskie zwierzęta. Postać na rycinie ukazana jest na neutralnym tle  
                                                 

35 Ibidem, s. 209-210. 
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i nie ma żadnych atrybutów, ułatwiających identyfikację wykonywanego przez nią 
zajęcia. Sądząc po odzieży, Niemirowski narysował portret hodowcy. Mężczyzna 
ubrany jest w „głuchą” kuklankę o długości powyżej kolan, z dużym kołnierzem, 
obszytym, podobnie jak jej dolna krawędź i rękawy, futrem. Do szyi ma przywią-
zany prostokątny napierśnik z cienkiego kamusa, na nogach – spodnie wykonane 
prawdopodobnie z gładkiej skóry i pończochy, w które wpuszczane są krótkie cho-
lewki butów. Na rysunku zostały wyraźnie zaznaczone przewiązki ze zwierzęcych 
ścięgien, znajdujące się pod kolanami i wokół kostek. Dzięki nim ubranie ściśle 
przylegało do ciała. Odzież ludów Północy, przebywających w tych samych wa-
runkach klimatycznych i prowadzących podobny tryb życia, wykazuje wiele cech 
wspólnych. Zasługą Niemirowskiego jest to, że potrafił uchwycić jej indywidualny 
charakter, właściwy określonym grupom autochtonów. 

W zakresie dokumentowania kultury materialnej ludów zamieszkujących 
Syberię, jego rysunki są wiarygodniejszym źródłem historycznym, niż pamiętnikar-
skie opisy. Brak specjalistycznego przygotowania powodował, że autorzy relacji 
mniej lub bardziej umiejętnie interpretowali fakty, opisywali to, co ich szczególnie 
dziwiło, albo wydawało im się różne  od rodzimej kultury. Popełniali też błędy. 

Jeden z etnograficznych opisów Bułyczowa odnosi się do rysunku Nie-
mirowskiego, przedstawiającego odzież Jakutów. Artysta pokazał na nim długi 
do kolan, sukienny kaftan, zwany son. Charakterystyka podana przez Bułyczo-
wa dobrze oddaje jego wygląd, gdyż czytamy w niej, że ubranie jest zrobione z 
grubego, szarego sukna, ma z tyłu rozcięcie i szeroką obszywkę w innym kolo-
rze36. Jednak strój ten błędnie nazwał szubą lub sangyjachem, używając termi-
nu, którym określa się dłuższą wierzchnią odzież z miękko wyprawianej skóry, 
noszoną futrem na wierzch. Dzięki rysunkowi możemy skorygować opis. Nie-
mirowski precyzyjnie odtwarzał detale elementów strojów i sprzętów, ukazywał 
osady tubylcze oraz niektóre zajęcia mieszkańców, co pozwala poznać pewne 
realia ich kultury materialnej. Pozostaje jednak pytanie, czy bez dodatkowych 
informacji potrafimy właściwie odczytać wszystkie szczegóły zarejestrowane 
na jego rysunkach i określić ich kontekst. Wydaje się, że nie.  

Najobszerniejsza dokumentacja dotyczy tradycyjnego stroju autochto-
nów, ale też właśnie ona sprawia najwięcej kłopotów, związanych z jego iden-
tyfikacją.  Możemy się  jedynie domyślać, jaki był status osób, noszących okre-
śloną odzież i przypuszczać, że ubiór poszczególnych ludów reprezentuje kilka 
lokalnych odmian. Niemirowski rysował autochtonów zarówno w czasie podró-
ży na Kamczatkę, jak i w drodze powrotnej. Oznacza to, że materiał ilustracyj-
ny pochodzi z różnych terenów. O specyfice ubioru decydowało nie tylko miej-
sce, w jakim dana grupa przebywała (tundra, tajga lub morskie wybrzeże), czy 
rodzaj wykonywanych zajęć, ale też zapożyczenia od sąsiednich ludów. Według 
relacji Bułyczowa,  

Tunguzi żyjący w pogranicznej części okręgu ochockiego i jakuckiego, mają 
taką samą odzież jak Jakuci, z tą różnicą, że u niektórych szyje się ją z czerwo-
nego sukna37. 

                                                 
36 Ibidem, s. 202. 
37 Ibidem, s. 203. 
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Rysunków prezentujących strój autochtonów jest jednak zbyt mało, by na 
ich podstawie wyciągać szersze wnioski, tym bardziej, że na rycinach pokazane 
są tylko niektóre rodzaje odzieży, noszonej przez ludy Północy. Dlatego spo-
rządzona przez Niemirowskiego dokumentacja, choć bardzo cenna, powinna 
być rozpatrywana łącznie z materiałem porównawczym – rysunkami wykona-
nymi przez innych autorów w podobnym miejscu i czasie, relacjami podróżni-
ków oraz z muzealnymi eksponatami.  

* 
Słowo o malarzu 
 
Nieliczne zachowane rysunki, akwarele, litograficzne albumy z pracami 

Leopolda Niemirowskiego przedstawiają syberyjską przyrodę i należą do  
Irkuckiego Obwodowego Muzeum Sztuki im. W.P. Sukaczewa, Irkuckiego 
Obwodowego Muzeum Krajoznawczego, Narodowego Muzeum w Warszawie, 
Państwowego Muzeum, im. A. S. Puszkina w Moskwie, Muzeum Historii  
im. M. N. Hangalowa w Ułan-Ude. 

Zadziwiająco ukształtował się twórczy los Leopolda Niemirowskiego  
na syberyjskim zesłaniu. Przez 17 lat które tutaj przeżył, stał się praktycznie 
najważniejszym malarzem przedstawiającym syberyjskie krajobrazy. Wymow-
nym tego potwierdzeniem jest litograficzny album „Podróż po Syberii Wschod-
niej”, wydany przez I. D. Bułyczewa we 1856 roku i zawierający rysunki Nie-
mirowskiego.  Również i dziś litografie z albumu Bułyczewa przedstawiające 
krajobrazy Syberii pozostają nadzwyczajnie unikatowe. W czasie swoich po-
dróży Niemirowski pełen przyrodniczej dociekliwości i spontaniczności został 
w pewnym sensie katalizatorem ludzkich dążeń do odkrywania nowego. Jego 
rola w badaniu, pojmowaniu kultur i obyczajów północnych narodów w czasie 
tych ekspedycji jest nie do przecenienia. Album zdumiewa różnorodnością te-
matów – widoki miast, osadników, poruszające pięknem krajobrazów stworzo-
ne zostały przez Niemirowskiego z zadziwiającą dokładnością. 

Unikalnym malarskim dziedzictwem Niemirowskiego syberyjskiego 
okresu jest seria akwarel „Krajobrazy okolic Zabajkala i Tunkińskiego Kraju  
w Irkuckiej guberni” z lat 1840-1850. Romantycznym patosem naznaczone są 
jego rysunki z serii „Syberia Wschodnia, Jezioro Bajkał i Sajany” ze zbioru 
Muzeum Narodowego w Warszawie. Wykonane z monumentalnym rozma-
chem, te ołówkowe pejzaże na nowo potwierdzają mistrzostwo tego artysty. 

Dzieła Leopolda Niemirowskiego syberyjskiego okresu – to wymowne 
świadectwa cennego wkładu polskiego zesłania inteligencji XIX wieku w roz-
wój kultury i sztuki Syberii. 

Tatiana Ogorodnikowa, historyk sztuki 
[w:]  Leopolda Niemirowskiego  

Podróż po Syberii Wschodniej, 1rkuck 2010 
 
 
 
 
 
 


