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                              Ach, Syberia, Syberia…  (część VI) 
 
 
16 maja 
NIEKTÓRZY SIĘ DZIWIĄ, ŻE NAGLE ZAMILKLIŚMY, ALE GDYBY ODBYLI Z NAMI PODRÓŻ Z 

IRKUCKA NAD BAJKAŁ MARSZRUTKĄ (BUSEM MADE IN USRR), TO BYĆ MOŻE 
ZAMILKLIBY NA DŁUŻEJ ALBO JUŻ NA ZAWSZE 
 
Czekając na przystanku w Irkucku na odjazd marszrutki, obserwujemy handlarzy na miejskim 

targowisku. Mnie wpadła w oko przede wszystkim właścicielka ekskluzywnego ATELJE, w którym 
oferuje swoim wielce szanownym klientom koszmarne ceratowe torby i konfekcję damską (żenskaja 
adieżda) rodem z budy w Pcimiu Dolnym za czasów wczesnego Gomułki. Ubrana bardzo pstrokato. 
Nogi owłosione i wytatuowane, kilka kolczyków w nosie, na brwi oraz na górnej i dolnej wardze 
(możliwe, że na tych innych wargach też, no ale były skrytyje)… 

 
 
 

16 maja 
NASZ NIEZBYT TRIUMFALNY WJAZD NA KWATERĘ NA OLCHONIE 

 
Gdy marszrutka wznosząc za sobą tumany kurzu zaczęła objeżdżać dookoła Chużyr, główną 

wieś znajdującą się prawie pośrodku tej ogromnej wyspy jeziornej, o maksymalnej długości 71 km, 
szerokości 12 km, by wyrzucić w różnych miejscach naszych współtowarzyszy podróży, dostaliśmy 
prawie oczopląsu, bo tutaj każdy gad na swój ład (yсякi гад на свой лад) wznosi kolejne 
dobudówki, by pomieścić jak najwięcej turystów zwabianych w to miejsce przez pieśń o bradiadze – 
włóczędze przeklinającym swój sobaczy los, a przede wszystkim przez legendy o życiodajnej 
mocy Bajkału, która może zapewnić im długowieczność i cholera wie co jeszcze. A tu uderza w 
oczy bardak architektoniczny, koszmarna kolorystyka, których przesłonić nie są w stanie tumany 
pyłu, ani wysokie płoty ze wszelkich możliwych materiałów, z blachy też. „Jeeezu, uciekajmy stąd!” 
jęknął Janusz, ale jak przebyć 33 kilometry do zbawczego promu? 

Mieszkamy przy ulicy Kołchozowej, po której mogą równocześnie przejeżdżać 4 kombajny, bo 
ma szerokości ok. 40 metrów. A 33-kilometrowy dojazd z promu do tej wsi trwał ponad godzinę po 
drodze tak wyboistej, że podskakiwaliśmy pod sam sufit marszrutki, wyłożony na szczęście 
dermowymi poduchami, bo w innym razie byłyby: ręka, noga, mózg na ścianie, a oczy na widelcu. 
Dojechaliśmy pół żywi, ale szczęśliwi, że w ogóle dojechaliśmy, bo za nami biegł byk i  przebierał 
nogami szybciej niż nasza marszrutka, mimo iż był bardzo wychudzony. Tak jakby myślał, że za 
zaciemnionymi szybami znajduje się jakaś powabna jałówka.  

Przez prawie 30 kilometrów nie było nic, nagie wzgórza z osu-wiskami skruszonych skał, jak 
okiem sięgnąć ani jednego drzewa, a nawet krzewu, tylko pozimowe trawy, trawy, trawy… A w 
oddali, na przeciwległym brzegu Bajkału, widmowe góry o sinooliwkowym odcieniu. Był to 
krajobraz niemal księżycowy: po drodze prawie żadnych zabudowań, ani zwierząt, nie licząc tego 
byka, który biegł za naszą marszrutką. Później, bliżej Chużyru pokazały się niewielkie stadka 
wynędzniałych krów, owiec i kóz, no i parę koni ze źrebiątkami (nie wiem, czy to były te, które w 
stanie dzikości żyją na tej wyspie?). Dużo więcej wszędobylskich krów, dobrze wypasionych, 
wałęsało się na dojazdowej drodze do promu, więc kierowca musiał bardzo uważać, by któregoś 
nie bodnąć zderzakiem. W czasie tej wielogodzinnej, „wstrząsającej” podróży nie było relacji ani 
zdjęć z powodu dzikich podskoków naszej marszrutki. 

 
 

16 maja 
CZY BURIACI ŻYJĄCY Z TURYSTYKI SĄ PRAWDZIWYMI BURIATAMI? 
 



Towarzysze naszej podróżnej niedoli też wydawali się być nieco zszokowani, gdy kierowca 
głośno trąbiąc wyrzucał ich wraz z równie jak oni stłamszonymi bagażami przed wysokim, 
burosraczkowatym płotem, a na ich powitanie wychodziła pucołowata Buriatka i przez zwężone 
szparki oczu liczyła ich jak snopki na polu: „Adin, dwa, tri, nu charaszo”. A oni wybałuszyli ślepia, 
bo pa-russki ani w zub..... I z niepewnymi minami znikali za furtką  w koszmarnym płocie.  

Może po tak męczącej podróży oczekiwali wspaniałych bungalowów nad lazurowym Bajkałem, 
starych Buriatów witających ich chlebem i solą? Buriackich muzyków grających na tradycyjnych 
instrumentach, najlepiej na krowich rogach? Młodych tancerzy podskakujących przed przybyszami w 
dzikich prysiudach? Dziewcząt o bławatkowych oczach z kastanietami w rękach, w rytm których ich 
dorodne piersi na widok trzech francuskich turystów, wymoczkowatych żabojadów, zafalują tak 
mocno, że sznurówki ozdobnych staników popękają w szwach, traaach? 

 Tak podszeptywał mi złośliwie do ucha Janusz, mówiąc, że przy tym pomieszaniu z 
poplątaniem, jakie tu panuje, każdy scenariusz jest możliwy. A tych scenariuszy było kilka, 
ponieważ wysadzono nas jako ostatnich po karkołomnej jeździe w górę i w dół, tak jak pozwalały 
na to  uliczki Chużyru zawsze piaszczyste i wyboiste, ale niekiedy zwężone betonowymi słupami 
energetycznymi, sterczącymi tu ponoć od niedawna, bo prąd doprowadzono do tej wsi dopiero 
kilka lat temu. A gdzie nas wysadzono? Oczywiście przed furtką w wysokim płocie ze sraczkowatej 
blachy trapezowej. I oczywiście do naszego dwuizbowego domku wprowadziła nas Buriatka o 
pucołowatych policzkach, której przy narodzinach nadano imię na część sławnej kosmonautki 
Walentyny Tiereszkowej.  

Ale w przeciwieństwie do swej sławnej imienniczki nie trajkotała bez przerwy: „Gorące 
pozdrowienia z kosmosu dla wspaniałego leninowskiego Komsomołu, który mnie wychował. 
Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam naszej partii”. Buriatka wprawdzie zgotowała nam 
kosmos, ale za pomocą jednego tylko słowa: „Pażałujsta!”, którym wskazała na drzwi dwóch 
przylegających do siebie pomieszczeń, przemienionych przez nią w suchą saunę, bo przy 
wilgotności względnej 10% temperatura powietrza wynosiła około +60°C! 

 
 

16 maja 
USADBA VALENTINU, CZYLI HAZJAJSTWO WALENTYNY WE WSI CHUŻYR 

 
Znajduje się po obu stronach ulicy Kołchozowej 4. Po naszej stronie składa się z 5 nowych, 

drewnianych domków letniskowych służących wyłącznie do spania. Nie było w nich nawet krzesła. 
W osobnym domku, zwanym świetlicą, znajdował się duży stół z ławami, niewielka lodówka, 
kuchenka dwupalnikowa elektryczna, zlewozmywak bez wody bieżącej. Nad zlewozmywakiem był 
plastykowy pojemnik z malutkim kranikiem, do którego wlewało się chochlą wodę ze stojącego 
obok wiaderka. Ten zlewozmywak służył mieszkańcom wszystkich domków do zmywania naczyń, 
mycia zębów, a jeśli ktoś był w stanie podnieść tak wysoko nogi, to mógł je nawet umyć. O higienie 
intymnej raczej nie było mowy, nawet po wyjściu z drewnianych wychodków, ponieważ w każdej 
chwili mógł ktoś do tej „świetlicy” wejść. Te wychodki znajdowały się w odległości 50 metrów od 
domków na końcu działki, więc kiedy  biegło się tam z pilną potrzebą, można było połowę popuścić 
w gacie. W środku cuchnęło okropnie, a gdy usiadło się na kibelku, to od spodu tak piździł wiatr, że 
można się było nabawić zapalenia pęcherza, szczególnie nocą, kiedy bardzo się ochładzało.  

Janusz klął i sikał nocą wprost z werandy na rabatkę kwiatową zrobioną z pomalowanych na 
różne kolory opon, nie chcąc wędrować w nocnych ciemnościach do odległego kibelka. Ja miałam 
gorzej, bo nie mając pełnego zgięcia w kolanie (po operacji) nie mogłam kucnąć, więc wędrowałam 
nocą z zapaloną świeczką zapachową, dzięki czemu czułam zapach pomarańczy, zamiast smrodu. 
W pobliżu znajdowała się wprawdzie prymitywna letnia łazienka z dwiema blaszanymi umywalkami 
i beczką na wodę, ale w maju jeszcze nie była czynna.  

 
 

„IRENA I JANUSZ ZDZIEŚ KUSZALI 16.05.2018” 
Pierwszego dnia po południu postanowiliśmy pójść tą niespotykanie szeroką ulicą 

Kołchozową, by pakuszać jakiś obiad. Prawie wszystkie lokale były zamknięte, bo to martwy 
sezon. W końcu udało nam się dotrzeć do niezbyt eleganckiego lokalu obsługiwanego przez dwie 
dziewczyny o mongoloidalnych rysach twarzy. Byliśmy zainteresowani bajkalskim omulem, rybą 
stanowiącą dla turystów prawdziwy przysmak, żyjącą tylko w wodach Bajkału. Oczywiście chętnie 



powitalibyśmy na swoich półmiskach najbardziej dorodne okazy przedstawicieli tego gatunku, które 
potrafią osiągnąć długość do 64 cm, a masę +-2,5 kg Niestety sezon połowowy jeszcze się nie 
rozpoczął. Zaproponowano nam w zamian kotlety rybne z ryżem i surówkami, cholernie słone. 

Zamówiliśmy dwa rodzaje zup: gęsty barszcz z jarzynami oraz tradycyjną solankę rosyjską, 
gęstą zupę na wywarze mięsnym z ogórkami i cytryną, z dużą ilością ziół, do picia był buriacki 
czaj. Zjedliśmy to wszystko ze smakiem, ale przez dwa dni mieliśmy rozwolnione stolce. Powodem 
tego było na pewno to, że w czasie  dotychczasowej podróży posiłki przyrządzałam sama z 
produktów najtańszych i dla naszych żołądków znanych: makaron + jajka, makaron + ser, makaron 
+ warzywa z posypką  
w postaci siekanego czosnku niedźwiedziego, który można tutaj wszędzie zakupić, oraz orzeszków 
syberyjskiego cedru.  

W tym lokalu wszędzie, nawet na belkach sufitowych, poprzyklejane były banknoty nie tylko 
rosyjskie. Pochodziły z różnych krajów świata, takich jak Indie, Pakistan, Wenezuela, Birma, 
Tajlandia, Wietnam, była nawet polska 10-złotówka, ale nie dostrzegliśmy ani jednego banknotu 
euro. Widocznie zamożni Europejczycy korzystają z bardziej ekskluzywnych lokali. Wszystkie 
banknoty były podpisane. My też moglibyśmy zostawić tu banknot polski z podpisem: „Irena i Janusz 
tu kuszali 16.05.2018”.  

Po wyjściu stamtąd ruszyliśmy dalej ku portowi rybackiemu, gdzie na wodzie stały nowe kutry, 
natomiast na nabrzeżu walały się stare, w kompletnej ruinie, ale ozdobione  przez dowcipnisiów 
zabawnymi malowidłami, które zobaczycie na zdjęciach. Po tym całym męczącym dniu Janusz 
powiedział, że nie pisze się na jedną z wielu organizowanych na wyspie wycieczek marszrutką, z 
wielogodzinnym podskakiwaniem na wybojach pod sufit, bo ma dość takich „atrakcji”, a 
serwowaną tam buriacką potrawę mogę sama wpieprzyć, jeśli mam na to chęć. 

 
 
17 maja 
SPOTKANIE Z WŁADIMIREM W DRODZE NAD BAJKAŁ 

 
Nazajutrz z rana przy cudownym słońcu postanowiliśmy iść ku Skale Szamana, świętemu 

miejscu Buriatów. Szukaliśmy przy głównej drodze skrętu w ulicę Puszkina, bo powiedziano nam, że 
stamtąd dojdziemy prosto do celu, gdy usłyszeliśmy, że ktoś po drugiej stronie opustoszałej ulicy 
Kołchozowej zaczyna śpiewać Bradiagę, pieśń, którą Polacy o duszach wiecznych wędrowców nucą 
od dziecka. Dostrzegliśmy rosłego mężczyznę siedzącego na zadaszonej ławeczce przed 
drewnianym domostwem, i natychmiast postanowiliśmy do niego podejść, bo śpiewał pięknie, prawie 
Szalapinowskim basem o dużej sile brzmienia. Janusz usiadł przy nim i zaczął mu wtórować, a ja 
sfilmowałem tę niezwykłą scenę. Przed pożegnaniem się z nami Władimir, bo tak miał na imię, 
wskazał nam drogę do „Szamanku”, dodając: „Jak byłem młody, wchodziłem na sam szczyt i 
pieczarę Szamana spenetrowałem, ale wy tam nie idźcie, bo niebezpiecznie, skały się kruszą”. 
Wcisnęłam mu do ręki 200 rubliej: „Wypijcie dlia waszego i naszego zdorowia”. Podniósł do góry 
niewidzące oczy: „Śpiewam tu codziennie, bo lubię ludziom śpiewać. Często ktoś podejdzie, zagada, 
tak jak wy. Ale dziękuję, wypiję za zdrowie wasze i moje”. 

Władimir ma 91 lat, urodził się w Tiumeńskiej Obłasti w 1927 godu. Ukończył 4 klasy szkoły 
elementarnej. Gdy miał 8 lat, zwoził w kołchozie końmi snopki zboża z pól, a mając 12 lat pracował 
w kołchozowej kuźni. W Chużyrze zamieszkał w 1941 roku. Przez 40 lat pracował na Bajkale na 
holowniku – ciągnąc barki wypełnione skruszonymi skałami służącymi do utwardzania dróg, ale 
także bloki prekambryjskiego białego marmuru z kopalń znajdujących się w Sludiance, 
miejscowości położonej na zachodnim krańcu Bajkału u stóp gór Chamar-Daban. Dla żony i 
synowych przywiózł stamtąd za butylku samogona sporą grudkę apatytu, z którego jubiler w 
Irkucku zrobił im ładne pierścionki.  

Żona zmarła w 2007 godu. Za jej życia wynajmowali turystom trzy izby, teraz tego nie robi, bo 
nie widzi i chodzi na szczudłach. Ma trzech synów, 20 wnuków i prawnuków. Będą mieli co po nim 
dziedziczyć, choć chałupa stara, a zabudowania gospodarcze też w marnym stanie. Ale w sumie 
jest tego z półtora hektara w jednym kawałku przy głównym deptaku, a widzieliśmy wczoraj 
ogłoszenie wywieszone na płocie: „Sprzedam tutaj 1 ha ziemi w kawałkach. Cena 10 milionów 
rubli”. 

 
 [W mailu do Janusza napisanym przeze mnie po powrocie]   



A wiesz, że cokolwiek bym nie robiła, to mam włączoną komórkę z Bradiagą, wysłuchałam 
chyba już wszystkich wykonawców. Ładysz zrobił na mnie największe wrażenie, ale Władimir 
śpiewał najpiękniej, bo ma w sobie duszę bajkalską… 

 

 
 

 
 

Tym promem popłynęliśmy na wyspę Olchon i już wtedy zachłysnęłam się pięknem Bajkału, choć 
ujrzałam zaledwie skrawek jego przepastnych wód… 
 

 
 

A potem podskakiwaliśmy w naszej marszrutce na wybojach pod sam sufit. Taka droga księżycowa 
wiodła prawie w nieskończoność aż do wsi Chużyr. I tylko od czasu do czasu odsłaniał się cudny 
widok na Bajkał, ale zdjęcia robione przeze mnie przez okno, gdy droga była przez chwilę 



równiejsza, nie są najlepszej jakości. 
 

 
 

 
 
Ulica Kołchozowa w Chużyrze z prowizorycznym rynsztokiem pośrodku. Przed właściwym 



sezonem częściej można na niej spotkać bezpańskiego psa czy krowę wałęsającą się w nadziei na 
napotkanie bodaj źdźbła wysuszonej trawy. No i panosząca się wokół brzydota, ale nie mam chęci 
jej pokazywać, bo najważniejsze, że magia Bajkału zadziałała… 



 



 



 



 
Jadalnia i sypialnia w USADBA VALENTINU w cenie nieco wyższej niż w hostelu Rolling Stones w 
Irkucku! Sraczyki na dworze może bliższe natury, z tym że nazbyt oddalone od tyłków! 
 

 
 

 
 
Ale stare kutry w porcie rybackim – cudo, prawda? 
 



 
 

 
 
Władimir i jego dom, z lewej ławeczka z daszkiem, na której siedzi, śpiewając Bradiagę. 
 
 
17 maja 
JUŻ NASZ CUDOWNY BAJKAŁ! 

 
Poszliśmy drogą na skróty, wskazaną nam przez Władimira, Okazało się, że na skraju tej 

buriackiej wioski, przemieniającej się teraz w Dziki Zachód, istnieją również wspaniałe dacze o 
bardzo ciekawej architekturze, często wyszukanej, a jeszcze dalej całe kolonie domków 
letniskowych przeznaczonych dla gości bardziej zamożnych niż my, w maju jeszcze tu nielicznych. 
Oczywiście zostały zaprojektowane przez prawdziwych architektów i nawet centymetra 
kwadratowego śmiercionośnego eternitu tam nie u-świadczysz. Idąc dalej zobaczyliśmy też 
prawdziwe cuda architektoniczne zaprojektowane dla co najmniej milionerów. Nie to jed-nak 
wzbudziło nasz zachwyt, lecz wyłaniający się zza ceglastego wzgórza  BAJKAŁ!!!  

Janusz pognał w dół, a ja zatrzymałam się na zboczu, bo nie mogłam uwierzyć, że cztery 
krowy miały się tam na czym paść – nawet kępki zeszłorocznej, wysuszonej trawy były tam 
rarytasem.  Nagrałam filmik i też pobiegłem ku Bajkałowi, prawie zachłystując się widokami, które 
się otwierały się przed moimi zachwyconymi oczami.  

UWIERZCIE mi, to było niesamowite przeżycie, prawie mistyczne, no ale znajdowaliśmy się 



przecież na świętym, od setek lat, dla Buriatów miejscu – wznoszącej się z lazurowego Bajkału 
Skale Szamana, gdzie od czasów neolitu, brązu i wczesnego żelaza odbywały się szamańskie 
praktyki. Podczas badań archeologicznych znaleziono pod skałą kultowe przedmioty ze złota i 
innych górskich minerałów. Buriaci wierzą, że mieszka tam Ugute-nojon, pan Olchonu, i dlatego nie 
osiedlają się w jej pobliżu.  

Janusz, cieplej ubrany, wdrapywał się na „Szamanku” (tak miejscowi nazywają tę Skałę) a ja 
stałam w lodowatym wietrze i rozkoszowałam się dziwną mocą, która biła z tego miejsca, 
naprawdę magicznego! I byłam  tak przepełniona tym swoim szczęściem, że musiałam podzielić 
się nim z tymi, do których mogłam się dodzwonić na WhatsAppie, pokazując im tę Magiczną Skałę 
i Bajkał na żywo. Od strony prawej jeszcze pokryty lodową krą, a od lewej wyzłocony nie tylko 
słońcem, bo wszystkie  kamienie skrzyły się w wodzie – po wyjęciu widać, że zawierają w sobie 
drobinki miki, ale to nie od nich nocą cały Bajkał świeci.  

Wtedy Janusz zażartował, że może świecić się od części zapasów złota i srebra, który car 
Mikołaj II kazał przewieźć w przededniu wybuchu rewolucji bolszewickiej do Kazania nad Wołgą. 
Było tego około 1500 ton, w tym 600 ton złota w sztabkach i złotych rublach. Ten ogromny skarb 
dostał się najpierw w ręce bolszewików, a potem pod opieką żołnierzy z Korpusu 
Czechosłowackiego został przewieziony do Omska, gdzie mieścił się sztab admirała Kołczaka. I od 
tej pory nazwany został „Skarbem Admirała”. O jego losach można by napisać sensacyjną powieść.  

Najogólniej: gdy Armia Czerwona wypierała wojska kołczakowskie coraz bardziej za Ural, 
admirał zdecydował się jesienią 1919 r. o wysłaniu reszty tego skarbu (około 180 ton 
wyekspediował wcześniej do banków Francji, Wielkiej Brytanii i Japonii jako zapłatę za broń, 
wyposażenie i prowiant) do Władywostoku aż w 29 wagonach, Koleją Transsyberyjską rzecz jasna. 
Kiedy złoty pociąg (w niektórych wagonach przewożono platynę i srebro) dotarł do Irkucka, wlokąc 
się niemiłosiernie, bo po drodze zakopywano w tajdze skrzynie ze złotem, żołnierze z Korpusu 
Czechosłowackiego przekazali admirała Kołczaka wraz z tym nadwątlonym skarbem w ręce 
bolszewików. Część tego skarbu, aż 190 ton, „wyparowała” po drodze. Szukano nie tylko w tajdze, 
ale i na dnie tego jeziora, bo Czesi wszystkiego nie oddali.  

Czy ułożono na skutym lodem Bajkale szyny i przeprawiono po nich kilka wagonów ze złotem? 
Było to możliwe, skoro podczas wojny rosyjsko-japońskiej 1904-1905 po torach położonych przez 
Rosjan w poprzek zamarzniętego jeziora przejechało na drugą stronę 65 parowozów! Bardziej 
prawdopodobne jest jednak domniemanie, że niedobitki armii Kołczaka uciekające przed Armią 
Czerwoną przeprawiały się przez Bajkał saniami, na których również wieziono część uratowanego 
skarbu. Mrozy sięgające 60 stopni i surowy wiatr zrobiły swoje. Upiorną podróż przeżyło niewielu. 
Część złota ukrytego w saniach poszła na dno w czasie wiosennych roztopów, dlatego Bajkał 
świeci!  

Janusz przeczytał relację o tym skarbie tuż przed naszą podróżą, a ponieważ ma faktograficzną, 
pisarską pamięć, potrafił odtworzyć ją z pamięci z niewiarygodnymi szczegółami. Ale ja powiem tak: 
dla mnie Bajkał świeci nie z powodu tego złota carskiego, bo co to jest kilkadziesiąt ton tego kruszcu 
przy jego ogromie? Bajkał świeci od kilkudziesięciu milionów lat nagromadzoną w nim ogromną 
energią duchową, o czym przekonani są nie tylko Buriaci, bo ja też! Jego przejrzystość jest 
zdumiewająca – sięga do 50 metrów i ze statku spacerowego widać nawet skały na dnie.  Szkoda, 
że oprócz mistycznego świecenia Bajkał nie mieni się też dla nas, śmiertelników, wszystkimi 
kolorami tęczy, tak jak gołowianki, drobne, prawie przeźroczyste rybki zasiedlające wyłącznie to 
jezioro, ale występujące na głębokości od 200 do 400 metrów. 

To świecenie musiało być także dostrzegalne dla nieszczęsnych „łagierników”, nie tylko 
Rosjan, bo Polaków też, których przez dwadzieścia lat zsyłano niespełna 20 km od tego miejsca 
do obozu pracy katorżniczej, utworzonego na tej wyspie dopiero w latach 30. ubiegłego stulecia, 
więc mój dziadek na pewno w nim nie przebywał. Dlatego nie pojechaliśmy tam z Januszem, by 
obejrzeć ślady po ogrodzeniu i widmowe szkielety dawnych baraków obozowych. Nie ma już na 
Olchonie byłych katorżników osiedlających się w Chużyrze po odbyciu kary, tak jak Polak Michał 
Ożarko, który zmarł stosunkowo niedawno, bo mniej więcej ćwierć wieku temu. Czy śpiewał 
Bradiagę? Z całą pewnością! 

 
[Joanna H., późniejszy komentarz, który nie zmieścił się na str. 112]   
Mam podobne odczucia co Irenka. Pieśń, która się niesie po stepach i Bajkale, potrzebuje 

głosu jak dzwon, a Niemen popiskiwał, z kolei Żanna Biczewska dziergała ją pięknie koronkowo i 
choć trzeba przyznać, że ma mocny głos, to jest to jednak pieśń typowo męska... Pamiętam, że już 



dawno temu lubiłam słuchać tej pieśni w wykonaniu właśnie Ładysza...  
 
 
 

17 maja 
BÓSTWA BURIACKIE CHYTRE NIE BYŁY… 

 
Dopiero po dwóch godzinach, gdy byłam cała zsiniała z zimna, zaczęliśmy się wspinać po 

wąskiej ścieżce na przeciwległą do „Szamanku” Świętą Górę Buriatów, gdzie już z dołu widzieliśmy 
wbite w ziemię pale przyozdobione kolorowymi wstążkami. Nasza Buriatka Walentyna wyjaśniła 
nam, gdy zapytaliśmy ją później, co one oznaczają, że wstążki umieszczone najwyżej są ofiarą dla 
bóstwa, te pośrodku są modlitwą za sprawy doczesne ludzi żyjących, a te najniżej – za zmarłych. 
Duże kamienie położone przed palami są ołtarzykami. Pozostawione na nich monety o niewielkich 
nominałach, względnie rozsypane po ziemi dookoła słupów, świadczą o tym, że bóstwa buriackie 
chytre nie były. A raczej duchy, bo buriacki szamanizm oparty jest na duchach dobrych i złych oraz 
tych pochodzących od zwierząt, z których najważniejsze są niedźwiedź i orzeł, o czym przekonamy 
się później, kiedy będziemy iść wzdłuż widniejącej w oddali drogi totemicznej. 

Janusz przestudiował przed wyjazdem, wiedząc, że moim pragnieniem jest być na Olchonie, a 
zatem w centrum mitologii szamańskiej, wszystko, co związane było z wierzeniami Buriatów. Było – 
do czasów komunizmu, gdy szamani i lamowie nie musieli się już zwalczać, bo wspólnie 
powędrowali na zsyłkę, a ich świątynie w większości zostały zburzone (miejsca kultu zniszczono lub 
surowo zakazano Buriatom uczestniczenia w jakichkolwiek obrzędach). Starzy wymierali, a młodych 
wychowywano w duchu laickim, dawne wierzenia popadły po kilkudziesięciu latach prania mózgów w 
zapomnienie tak całkowite, że obecnie z najwyższym trudem udaje się je odtworzyć. A ponieważ 
oryginalne stroje i akcesoria szamańskie powędrowały do muzeów, właśnie stamtąd trzeba było na 
początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia wy-pożyczyć szamański strój i bęben, gdy na 
Olchonie odprawiono pierwsze od siedemdziesięciu lat obrzędy – na przykład przyzywania Abaj-
hatana, ducha Bajkału. 

Skąd my to znamy? Wszechświat według buriackich wierzeń dzieli się na trzy światy: Niebo, 
Ziemię i świat podziemny, które są połączone osią kosmiczną. Niebo zamieszkują bogowie, 
podziemia – demony, a Ziemię – ludzie. I oczywiście zwykli ludzie nie mają dostępu do tamtych 
światów. Przenikać je może tylko szaman. I tylko on może kontaktować się z duchami dzięki transowi 
czy użyciu różnych środków psychoaktywnych. Jest wróżbiarzem, kapłanem i uzdrowicielem. Janusz 
w tym momencie się roześmiał: „Szamani i lamowie korzystali ze swojej wiedzy. Szamani 
wykorzystywali elementy medycyny tybetańskiej, natomiast lamowie przejmowali szamańskie 
miejsca święte. W Buriacji działa już 50 szamanów i popyt na ich usługi wzrasta z roku na rok”. 

Przyznam się, że słuchałam jego wywodów jednym uchem, bo w dole widniała cudna 
piaszczysta plaża wyzłocona słońcem i Bajkał pokryty srebrnymi koronkami kry, dlatego 
zapragnęłam jak najszybciej zanurzyć w nim stopy. Po spadzistym zboczu pognaliśmy w dół na 
skróty, w niektórych miejscach Janusz musiał mnie asekurować, bo pełnej sprawności w lewym 
kolanie jeszcze nie odzyskałam. 

W tej osłoniętej od wiatru zatoce panowała temperatura +25°C, trzy młodziutkie Francuzki (jedna 
z nich zrobiła nam pod „Szamanku” zdjęcie) wylegiwały się na piasku w towarzystwie niezbyt 
rasowego pieska, a ja oczywiście od razu zrzuciłam buty i z rozkoszą zanurzyłam kilka razy w 
Bajkale nogi. Potem wsadziłam je w nagrzany piasek, a Janusz w tym czasie zbierał dla moich 
wnuków świecące kamyki...  

 
Niestety, zbliżał się zmierzch i trzeba było pożegnać już „nasz Bajkał” i wracać do domu, 

oczywiście wzdłuż starej buriackiej drogi totemicznej, czyli wbitych w ziemię co kilka metrów słupów 
z totemami, rzeźbionymi z dużym kunsztem wyobrażeniami zwierząt-bóstw opiekuńczych Buriatów, 
pomagających im w codziennym życiu w przetrwaniu pośród surowej przyrody syberyjskiej. 
Pierwotni mieszkańcy tej ogromnej wyspy na bezkresnym Bajkale nie żyli przecież z turystyki, nie 
korzystali z promu i innych dobrodziejstw cywilizacyjnych, niekiedy zabójczych, jak wszechobecny, 
rakotwórczy pył azbestowy osypujący się z dachów ich chałup nie tylko na letników przyjeżdżających 
tu po zdrowie, bo na nich i ich dzieci sypie się on przede wszystkim.  

Ze ścieżki z totemami prawowici mieszkańcy wyspy mogą podziwiać luksusowe osiedla domków 
letniskowych rozrzucone nad brzegami Bajkału przy zacisznych zatokach z nieskazitelnie czystymi 



plażami – dla turystów z wypchanymi portfelami. Im pozostają tylko tacy biedacy jak my lub bardzo 
młodzi turyści z niezbyt Dalekiego Wschodu i naprawdę dalekiego Zachodu, którzy groszem też nie 
śmierdzą, a o eternicie nigdy nie słyszeli, więc wraz z wirującymi w powietrzu ich śmiercionośnymi 
drobinami wdychają w płuca żywiczny zapach jodłowego drewna, zachwyceni nowymi domkami 
skleconymi ONLY FOR THEM (ТОЛЬКО ДЛЯ НИХ, TYLKO DLA NICH) w Chużyrze  przez Buriatów 
czy Rosjan, a nawet Litwinów, bo inostrancy toże kupili ziemlju zdieś. Powiedział nam o tym 
przechodzący obok drogi ze słupami totemicznymi Rosjanin, któremu w gębie pozostały najwyżej 
cztery zęby.  

Po dojściu do trzech wież telefonii komórkowej, po lewej w dole widniały nad pięknym modrym 
Bajkałem kolejne kolonie luksusowych domków letniskowych. Każda o innej kolorystyce, którą 
tworzyły dachy ułożone z najnowocześniejszych pokryć. A z prawej rozciągał się właściwy Chużyr, 
początkowo z pięknymi daczami, które przechodziły później, gdy cudowny Bajkał zniknął nam z 
oczu, w opisany wcześniej bardak architektoniczny, przykrywany brudnym pyłem wznoszonym 
przez pojazdy klasy mniejszej niż zero. Nie przejmowały się tym trzy bezpańskie krowy wałęsające 
się we wszystkich kierunkach w poszukiwaniu czegokolwiek, czto możno było pokuszać.   

Niestety, kiedy wracaliśmy znad Bajkału, Władimira na ławeczce już nie było. Zrobiłam więc 
zdjęcie jego domku z widoczną przy płocie ławeczką z daszkiem. 

 
[17.05, 17:32, Ela Story]  
Rosyjscy płetwonurkowie penetrujący głębiny Bajkału twierdzili, że widzieli tam człekopodobne 

istoty o metalicznym ciele i w czyimś w rodzaju hełmu na głowach. Spotkanie z tymi istotami dwóch 
płetwonurków przypłaciło życiem, a trzech zostało rannych.  

Satelity wypatrzyły na pokrywie lodowej Bajkału kręgi o średnicy 5 km, spowodowane 
topnieniem lodu,  tak jakby coś bardzo gorącego rozpuszczało go od spodu. Te kręgi pojawiają się 
w różnych miejscach jeziora na przestrzeni wielu lat.  

Powyższe informacje usłyszałam w programie Zagadki Ziemi na Discovery Chanel. 
Bajkał, ach ten Bajkał… 
 
[17.05, 19:44, Bogna]  
Spójrzcie na ten link https://pixabay.com/pl/korea%C5%84ski-s%C5%82up-totemu-3425424/... 

To ciekawe z tymi totemami, w koreańskich wioskach też takie wznoszono, nazywały się „sotde”. 
Koreańczycy to wszak lud pochodzenia syberyjskiego, do tej pory po miastach gęsto są rozsiane 
kapliczki szamanek (głównie kobiety parają się tam szamaństwem). Ludzie korzystają z ich usług 
przy podejmowaniu ważnych decyzji i płacą im za odprawienie obrządku zwanego „gut”, np. w 
intencji chorych lub by ich pociecha dostała się na najlepszy uniwersytet… 

 
 
 
 

 

https://pixabay.com/pl/koreański-słup-totemu-3425424/


 
 
Janusz powiedział, że na tle Szamanki sama wyglądam jak szamanka. Byłam w transie – to fakt. 
Nie bardzo wiedziałam, co się ze mną dzieje. Gdybym umiała tańczyć, na pewno bym tańczyła. 
Gdybym miała bęben, na pewno bym weń biła. Ale najpierw zafascynowała mnie krowa na tle 
Skały; to nie mogła być zwyczajna krowa, bo tam nie było trawy… 
 

 
 



 
 
Przypatrzcie się uważnie obu tym zdjęciom – to nie jest krowa, to jest Duch Bajkału! I nie dziwcie 
się, że miałam ochotę oddać jej cześć! 
 
 

 
 
Dlaczego tak bardzo chciałam się tu znaleźć? Dlaczego przyzywał mnie Bajkał właśnie na tej 
świętej wyspie? Sprawiły to zapewne duchy moich przodków – ktoś z dalekiej rodziny mojej 



syberyjskiej babci musiał mieć buriackie korzenie! 

 
 
Może to on? Niedźwiedź też mógł być duchem opiekuńczym Buriatów – w fizycznej postaci 
gwarantował dużo sadła, pysznego mięsiwa i ciepłe futro na legowisko. Buriaci byli bardzo 
wdzięczni wszystkim zwierzętom i wszystkim rybom, żyjącym nad Bajkałem, czy w Bajkale, bo 
dzięki nim mogli przetrwać w tych surowych warunkach… 



 
 
Albo on? Muszę się nad tym poważnie zastanowić! Ach, szkoda, że tych wszystkich słupów 
totemicznych (nie liczyłam ich, ale kilkanaście było na pewno) nie mogę pokazać w książce, bo 
urody są nadzwyczajnej, no i w tle święte morze Bajkał, panimajetie? 



 
 
Bogna, córka Janusza, chciała to zdjęcie dać na okładkę tylną, bo według niej symbolizuje ono 
poszukiwanie przeze mnie moich sybirackich korzeni. Aha, powiedziała jeszcze, że w mojej twarzy 
jest na tym zdjęciu szczególna aura. Jeszcze wtedy nie wiedziała, że nieco wcześniej zanurzyłam 
stopy w Bajkale! 


